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om politieke redenen.

een gebeurtenis 
samcngt 
wereldc

Het 4e Internationale Congres 
van de „Ligue pour 1'Education Nouvelle”. 

Gehouden te Locarno van 3—15 Augustus 1927, 
door C. PHILIPPI-SIEWERTSZ VAN REESEMA.

een’ bewijs.
ogenomen.
de leiders Mrs. Beatrice Ensor, 

Dr. Ad. Ferrière van hun ernstig 
en geschrift; bovendien 

en mildheid uit, dat 
weer door wordt

T Tet is zeker een gebeurtenis van groote beteekenis, dat voor dit 
•*- congres zijn samengekomen méér dan 1200 personen uit 52 
landen en uit alle werclddeelen ’). Het aantal deelnemers aan het 
eerste congres te Calais in 1921 bedroeg nog geen 100, te Mon- 
treux in 1923 ongeveer 300, te Heidelberg in 1925 600, 
hoe de belangstelling steeds is toef

En dit is geen wonder, waar
Frl. Dr. Elisabeth Rotten en
streven voortdurend blijk geven in woord 
straalt van hen een zoo groote belangstelling 
iedere deelnemer aan deze congressen er steeds 
getroffen.

Na den dood van Dr. Baily Weaver, die de eerste Congressen 
presideerde, en op ’t congres te Heidelberg wegens zijn ziekte ver
vangen moest worden door Mrs. Ensor, werd prof. Pierre Bovet 
tot voorzitter gekozen.

De leiding was aan den schrijver van 1'Instinct Combatif zeker 
uitstekend toevertrouwd, daar hij elke uiting van dit instinct met 
een geestig woord wist te voorkomen.

Trouwens, hoe groot ook de verschillen van ras of volk, van op
vattingen of van methoden mogen zijn geweest, er was een zeer 
groote overeenstemming in de hoofdzaken, n.1. dat het de plicht is 
van iedere natie en van ieder individu, al zijn krachten te geven aan 
de verbetering der menschelijke samenleving en dat hiervoor noodig

van Dr. Baily Weaver, die de eerste Cor 
op ’t congres te Heidelberg wegens zijn zie 

roeden

*) Alleen de Italianen ontbraken
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den mensch en 
de middelen.

> bij

J deze congressisten: medici, psychologen, 
van 

vooral kwamen zij luisteren

i te leeren kennen, 
urgentie van het

onderwijzers en op- 
wat ieder in eigen kring had gedaan, 

naar andere», om

om eikaars opvattingen 
en de i

waren 
bleken, zoowel van de 
de wetgever zal moeten

speciaal van den jongen mensch; 
die de gunstigste ontwikkelings-

vertegf 
ons land zal op onderwijsgebied n

is: le. de kennis van 
2e. het bestudeeren van 
mogelijkheden scheppen.

voeders, kwamen getuigen 
Maar bovendien en
hun eigen werk te toetsen.

Deze algemeene behoefte
vindt stellig haar oorzaak in den ernst 
probleem.

Geen wonder dat ook vele onderwijs-autoriteiten aanwezig 
en dat deze dikwijls uitstekend op de hoogte 
problemen als van de nieuwe wegen, die ook 
inslaan.

Zeer te betreuren is het, dat Nederland niet officieel 
woordigd was, want ook in 
zéér veel te doen zijn, wil het op den duur niet achter geraken 
andere landen.

En zoo waren er naast de plenaire zittingen, de sectievergaderingen, 
en tevens de vele kleine groepen en groepjes, die zich vereenigden 
om toch maar zooveel mogelijk te profiteeren van deze zeldzame ge
legenheid elkaar persoonlijk te spreken.

Er was overweldigend veel op het programma, dat iedcren dag 
weer aangroeide, zoodat het geheel uitgesloten was alles te volgen. 
Er is echter zeer hard gewerkt en aan de groote verleiding te profi
teeren van eigen vacantie en te genieten van het heerlijke zonnige 
land, werd door bijna iedereen weerstand geboden. Ochtend, middag 
en avond duurden de bijeenkomsten en moest men zich haasten de steeds 
wisselende tentoonstellingen te zien. Slechts één dag was er ont
spanning en werd een gezamenlijke boottocht gemaakt naar Isola Bclla, 
die echter ook weer gelegenheid bood tot persoonlijk contact.

Hulde moet zeker worden gebracht aan de beide secretaressen, 
Miss Clare Soper en Miss D. Matthews, die gedurende 2 jaren dit 
congres hebben voorbereid, en zoo dadelijk weer zullen aanvangen 
met het organiseeren* van het volgende congres, dat in Denemarken 
in 1929 zal worden gehouden, en waarvan het hoofdonderwerp 
waarschijnlijk zal zijn: KinderLypen.

Het zijn immers de groote verschillen tusschen dé kinderen, die 
de individueele behandeling, ook in groote klassen, noodzakelijk maakt.

Daarom is het noodig, dat het leerplan verandert.
Het hoofd-onderwerp op het volgend congres zal dan ook weer 

verdeeld worden in
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reeds lang < 
ig, terwijl 
achten

op het grootc aantal deelnemers, 
den tijd zullen degenen die 

ijgen tot samenwer- 
de algemcene voor*

door de Stichting 
Vcreeniging „de . 
Ervaringsopvc ’’ 
Liga worden.

In een samenkomst van alle noordelijke landen, werd besloten dat 
deze allen, waaronder dus ook Nederland, in Denemarken als gast- 
heeren zullen optreden.

De algemeene bijeenkomsten.
Degenen, die meenen, dat vrijheid, losbandigheid of „laat-maar- 

gaan” hetzelfde betcekenen, zullen op dit congres teleurgesteld zijn, want 
allen waren het eens met prof. Bovet, die in zijn openingsrede als 
algemeen doel van ’t komende werk het woord van Alexander Vinet 
aanhaaldc: „ik wensch, dat de mensch zich zelf zal beheerschen, opdat 
hij beter de dienaar van allen zal kunnen zijn". Hiervoor zullen de 
wegen moeten worden gezocht en daarvoor is noodig de studie van 
het kind. De „nieuwe opvoeding" gaat uit van het kind zelf, dat niet 
langer wordt beschouwd als een stuk klei dat men naar willekeur 
kan vormen, maar als een levend organisme, dat zich door zijn activiteit 
ontwikkelt.

Wat zullen de middelen zijn om dat te bereiken?
Mrs. Beatr. Ensor sprak eveneens bij de opening van ’t congres 

over de „Relativiteit van de vrijheid”. Ieder kind is anders en steeds 
wisselen de omstandigheden, daarom zal men geen vaste voorschriften, 
die voor allen tegelijk gelden, Jcunncn geven. De onderwijzer zal moeten 
worden opgevoed voor deze nieuwe taak, die hem een veel grootere 
vrijheid zal geven. „The first task is the freeing of the teacher".

Maar voor ons allen is deze soort vrijheid een levenslange strijd, 
of zooals de derde spreekster op den openingsdag, Frl. Dr. Rotten, het 
uitdrukte: „Freiheitsgewinnung ist ein lebenslanger Prozess, das Mittel 
dazu Erziehung und Selbsterziehung, ein Prozess der im lebendigen 
Menschen nie aufhört”.

en opvoedings-moeilijkheden.
leerplannen.

zijn verschillende commissies benoemd
waarover later uitgebreide mede-

a. Individueele opvoeding
b. De samenstelling van 1
In verband hiermede 

besprekingen voor te bereiden, 
declingen zullen volgen.

De organisatie zal, met het oog 
wat veranderd worden. Een deel van

' op dit gebied werken, gelegenheid krij; 
hing, terwijl een ander deel van den tijd aan ó 
drachten voor de jongeren zal besteed worden.

De Ligue internationale zal in Nederland vertegenwoordigd worden 
ig voor Kinderstudie te ’s-Gravenhage en door de 
Nieuwe Opvoeding". Tevens zal ’t Tijdschrift voor

■ voeding waarschijnlijk het Nederlandsche Orgaan der
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activiteit te richten 
verband met den let

de ( 
'chologie of

PPen

r uit

’) Gedurende het congres heeft de dochter van Adler een cursus over In- 
ividual Psychologie gegeven, welke vooral door Amerikanen werd bijgewoond.

vanzelf voor 
geneesmiddel voor 
de misdadigers en 

nuttig doel en

Ferrière, drukte hetzelfde, op één der laatste avonden, weer 
wat anders uit. „L’individualité nc peut se développer que par la 
discipline interne". Middel daartoe is in de lagere school het stellen 
van een concreet doel, waarnaar de geheele persoonlijkheid gericht 
wordt. „L'école active" doet dit; telkens wordt het kind in staat ge
steld zijn activiteit te richten op een doel, door middel van werkelijke 
arbeid in verband met den leeftijd, waardoor de instincten gebonden 
worden en gericht.

Op den 4en Aug. 
leider der Individual

en leugen. Zoolang het kind 
: weg tot onnuttige hande

lingen vanzelf voor hem afgesloten. De „Individual Psychologie" ziet 
dan ook het geneesmiddel voor de „Problem Children", voordener- 
veuzen, voor de misdadigers en de prostituees in het scheppen van 
een nuttig doel en het aanwakkeren van den moed tot nuttig handelen. 
"Want steeds vindt men als oorzaak voor het anti-sociaal handelen, 
het ontbreken van den moed tot sociaal handelen". ')

Pfarrer Dr. Oz. Pfister uit Zllrich sprak over „Das Wesen der 
Freiheif im Lichte der Psychoanalyse". Vele kinderen lijden aan 
„Hemmungen", bijna alle afwijkingen kan men daarmee verklaren. De 
Psychoanalyse probeert langs den weg van het onbewuste, deze op 
te sporen en te genezen.

In verschillende sectie-vergaderingen en kleine groepen werden deze 
onderwerpen nog besproken. Er bleken sprekers te zijn, die eigenlijk 
alle afwijkingen toeschreven aan deze „Hemmungen" en de genezing 
steeds zochten langs den weg der Individual Psychologie of de Psy
choanalyse. Deze personen meenen zelfs de achterlijken en abnor- 
malen in de gewone klasse te moeten laten, omdat zij eigenschapj 
hebben, die wellicht van waarde kunnen zijn in de Klassengemt 
schaft. Tegen dit generaliseeren kantte zich o.a. prof. Decroly

’s avonds sprak Dr. Alfred Adler, de bekende 
Psychologie, uit Weenen. „Elke daad, die niet 

voert tot 'een algemeen belang, vermindert het gevoel van eigenwaarde, 
geeft een „minderwaardigheidsgevoel’’, omdat de mensch bovenal een 
sociaal wezen is. Door zijn on-sociale gevoelens of daden zal hij zich 
niet gelukkig voelen als deel van het geheel, maar hij zal zich voelen 
als in een vijandig kamp. AVanneer iemand gebrek aan belangstelling 
in anderen heeft, komt dat voort uit de angst, dat hij niet in staat 
zal zijn zich zelf nuttig te maken ten behoeve van anderen, en hij ge
bruikt dan allerlei listen om zich zelf te rechtvaardigen en zijn eigen
waarde te verzekeren, veelal door schijn < 
weet zich nuttig te kunnen maken, is de 

hem afgesloten. De „Ii
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•) Zie hierover de talrijke boeken over deze beweging. Zie ook Pacdagogische 
tudiën 1927.

wcldig 
verzoekt

Brussel in zijn algemeene voordracht zoowel als in zijn sectie-voor
drachten. Wanneer het kind werkelijk achterlijk is, is het niet mogelijk 
hem met de normalen op te voeden. Wanneer men dat meent, dan 
blijkt daaruit, dat men geen ervaring op dit gebied heeft. Neen, zoo 
vroeg mogelijk moeten zij ontdekt worden, opdat hun opvoeding nog 
zooveel mogelijk zal kunnen uitwerken. Men moet ze niet nog 1 of 
2 jaar op de gewone school laten, dat is allemaal tijdverlies. De 
opvoeding moet anders zijn dan bij ’t normale kind, en er hangt veel 
meer van af hoe men hen behandelt. Het normale kind komt er nog 
wel vaak niettegenstaande slechte methoden. De vrijheid, die men 
het kind kan toestaan, houdt verband met zeer veel factoren, die 
men grondig moet bestudccrcn. Men moet de onderwijzers voor
lichten. Prof. Decroly besprak verschillende gevallen van kinderen, 
zooals deze in iedere klasse voorkomen en die men steeds anders zal 
moeten aanpakken wil men succes verwachten. Vooral de opleiding 
der onderwijzers moet veranderen, was telkens weer het refrein van 
verschillende sprekers. Meer kennis van het kind en meer kennis van 
verschillende opvoedingsmogclijkheden is noodzakelijk voor de taak, 
die hen in de toekomst wacht.

Vol vuur was de rede van Otto Glöckel, de organisator van de 
Weensche onderwijshervormingen. *-)

„Onze onderwijshervormingen zijn een deel van onzen strijd tegen 
den oorlog. Die Menschen werden sich verstehen, sie werden einander 
achten, wenn sie einandcr kennen lernen dUrfen . .. . " „In de „Ar- 
bcitsgcmcinschaften”, die de nieuwe scholen zijn, zullen wij niet alleen 
de kinderen liefde en achting lecren voor hun eigen kameraden, maar 
vooral ook voor de andere volken”.

De algemeene leerplicht is thans in Oostenrijk 8 jaren, in andere 
staten soms 9 jaren en langer; is het niet wonderlijk, dat men in ons 
land lang moet debatteeren over het 7de leerjaar?

Een geheel ander geluid deed Carlton 'Washburne, de ontwerper 
van het AVinnetka-plan, hooren. Voor de bestudeering van dit stelsel 
moet ik verwijzen naar mijn uitvoerige artikelen in Paedagogische . 
Studiën van Mei-Juni 1927.

Hij is een jonge, vroolijke, praktische Amerikaan, die in een ge
snel tempo zijn Amcrikaansch liet ratelen, telkens lachend 

tend hem te remmen, wanneer hij te snel mocht spreken.
Hij is, zooals men uit de aangehaalde artikelen zal zien, een ge

weldig werker, mist alle pedanterie en staat open voor alle opmer-
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■ ringen, 
te 
de 
de

II. B. S. op 
mej. Dr. Graf 
moed hebben 
overvolle Am< 
had gebi 
ren véél

geen „idiologien" beoogen, maar de realiteit. Eerst 
-aktischc leven, daaruit groeit het geestelijke. Veel te lang is 
I die besteed wordt aan lezen en schrijven; laat men toch in- 

en dat er veel belangrijkcr dingen zijn, die

kingen; ik had gelegenheid talrijke vragen te stellen aan hem zelf en 
aan een paar onderwijzers zijner scholen, waarin echter geen nieuwe 
gezichtspunten naast de door mij beschreven, bleken. Maar wil had 
ik den indruk, dat men in Winnetka weer veel verder was gekomen 
in ’t maken van leermateriaal voor individueel onderwijs en hierop hoop 
ik later elders terug te komen. Per vliegtuig vertrokken hij en zijn vrouw 
naar Moskou, om iets van de Russische onderwijstoestanden te zien en 
vandaar via Zweden weer naar Amerika. Sterk sprak het verschil van 
nationaliteit van deze sncl-handelende, snel-sprekende, per vliegtuig 
reizende Amerikaan, met het lange, zware betoog van Wilhelm Paulsen, 
wiens algemeene voordracht ons tegenviel, maar die in de sectiever
gaderingen veel beter uitkwam. Politikus is hij in de eerste plaats; 
om zijn plannen te kunnen verwezenlijken heeft hij een meerderheid 
noodig, zooals in Oostenrijk.

Echter was hij er trotsch op te kunnen zeggen* niettegenstaande 
een minderheid, enkele zijner plannen te hebben kunnen verwerkelij
ken, n.l. een paar scholen te Berlijn (Insclschule Scharfenberg en 
GrUnewald).

De school moet

de tijd
zien dat het middelen zijn 
het kind moet leeren.

In Duitschland heeft men geen algemeene, grootsche reorganisatie 
zooals te 'Weenen; er zijn losse pogingen te Hamburg, in Thui 
in Baden, in Zwaben en Wurtemberg, in de Landcrziehungsheimc, 
Jena, enz. enz. Over het Jena-plan sprak prof. Peter Petersen^ 
opvolger van prof. Rein. Ook hiervoor moet ik verwijzen naar 
vele boeken en geschriften van dezen praktikus-philosoof. Voor de
genen, die zich willen oriënteeren, is er een kleine brochure »Der 
Jena Plan” (Verlag Julius Beltz, Langensalza).

Over het Middelbaar onderwijs spraken o.a. Paul Dengier, Rugg 
en Lucy ^Vilson. De laatste vertelde van haar middelbare meisjes
school te Philadelphia met 2000 leerlingen, waar het Dalton-Plan is 
ingevoerd. Uit de mooie lichtbeelden bleek veel overeenkomst met de 

het Bleyenburg in den Haag en het zal de directrice, 
iftdijk en een der leeraressen mej. Dr. Reudler, zeker veel 

gegeven, toen zij dit zagen en toen bleek, hoe in deze 
■erikaansche school, het individueele werk ontspanning 

gebracht en hoe zoowel voor de leeraressen als voor de kinde- 
veél meer ontwikkelingsmogelijkheden waren ontstaan. Ik vroeg
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leeftijd met 
it geen over-

vrouw op
dat dit

die haar school

De Sectie-vergaderingen.

ideringen werden de sprekers uitgenoodigd door 
voordracht van ± a/4 uur, waarna debat 
der Bestuursleden of iemand door hen

dadelijk enthousiast 
.maar allen zonder 

van de groote

haar: „ En hebben al uw talrijke onderwijzeressen 
met u medegewerkt?’’ „Neen,” was ’t antwoord, „i 
uitzondering zijn op den duur overtuigd geworden 
voordeelen.”

Wanneer men dit door deze eenvoudige 
jarenlange ervaring hoort zeggen, dan weet men 
dreven geïdcaliseer is en verschillende personen, 
bezochten, hebben mij dit bevestigd.

Last not least, was Bakule uit Praag aanwezig, met zijn kinderkoor. 
Allen die deze kinderen te Heidelberg en nu te Locarno hebben hooren 
zingen, hebben maar één wensch, n.1. dat zij ook naar Holland zullen 
kunnen komen. Onvergetelijk is dit zingen van deze letterlijk van de 
straat opgeraapte kinderen. Men kan zeggen: „Bakule is een genie 
en deze kinderen zijn uiterst begaafd!" Zonder twijfel! Maar bovenal 
spreekt uit dit alles de liefde en het vertrouwen van den opvoeder, 
die door zijn „actieve methode", d. w. z. door de kinderen te leeren 
leven, en door hen het leven te leeren liefhebben, dit zingen mogelijk 
maakt. Naast geestige kleine volksliedjes, zingen zij zware moderne 
koren, zij dansen hun Tchjechische dansen in eigengemaakte pakjes 
onder begeleiding van het gezang der anderen. Wie de photo’s ziet 
van de kinderen zonder armen of met dergelijke gebreken, die thans vol 
vreugde medewerken om hun eigen levensonderhoud te verdienen door 
allerlei arbeid en de stralende gezichten ziet, waarmede deze kinderen 
van hun leven vertellen, weten, dat hier een voorbeeld is van een 
opvoeder „bij de genade Gods", die door zijn harde werken het 
niet heeft gelaten bij idealen, maar deze ook heeft verwerkelijkt.

Voor de sectic-vergac 
het Bestuur. Zij hielden een 
volgde onder leiding van een 
aangewezen.

De secties waren
1. Psychologie.
Het bleek dat in deze groep 

Children” overheerschte. Sprekers 
Eleanor Crosby Kemp 
Prof. Decroly sprak ov 
hij telkens weer 
tische opvattingen 
de tests zal weldr<

verdeeld in groepen.

speciaal het onderwerp „Problem 
waren o.a. Prof. Decroly, Dr.

1 uit Amerika en Dr. Hamaker uit Utrecht. 
>ver achterlijke kinderen en over tests, waarbij 

gelegenheid had te waarschuwen tegen te optimis- 
betreffende deze kinderen. Zijn samenvatting over 

ra verschijnen in een boek, uitgegeven door Alcan.
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dc directrice van „the Lcag 
ï vooral „the freeing’

?ede
Jen.

marche et ricn
□adrukkelijk tegei
„Meme Ia methode Montessori si pleii 
cristallisée comme celle de Fröbel”.

Voor ’t voorbereidend onderwijs was ik uitgenoodigd een inleiding 
te houden. Ik heb gemeend hier niet op een speciale methode of op-

lager,
middelbaar onderwijs.

Prof. Claparède zei in z’n voordracht o.a.: het kind moet gewend 
worden zelf te denken en zelf te handelen en hiervoor moet hij 
gewend worden nieuwe problemen op te lossen en niet steeds uit
sluitend aangeleerde leerstof hebben weer te geven. In vele gevallen 
zijn het onze gewoonten die voldoende zijn, maar lang niet steeds en 
het is juist dan, wanneer de mensch in vreemde omstandigheden moet 
handelen, dat zijn waarde blijkt.

’t Is voornamelijk het spel, dat bij ’t jonge kind dient tot aan- 
kweeken op geheel spontane wijze, van deze belangrijkste aller men- 
schelijke eigenschappen op intellectueel, sociaal of moreel gebied. „Le 
jeu, source extraordinaire d'explosion de force, le jeu est la vie même 
de 1’enfant dans le sens le plus élevb." Laat men het kind waar
nemen en men zal zich verwonderen over wat men ziet. Evenals de 
Paedologie is ontstaan na het bekend worden der observaties over ’t 
kind (kinderdagboeken) is de grootsche beweging tot hernieuwing van 
het onderwijs ontstaan, toen men in de experimentecle scholen, de 
vele kinderuitingen heeft kunnen waarnemen. Le Mouvement est en 

ne 1'arrêtera! Echter waarschuwde prof. Clapare 
:n het verstarren ook der beste en nieuwste method<

in de promesses, s’est déja

Dr. Kemp, de directrice van „the League for mental Hygiene for 
Children”, bepleitte vooral „the freeing’’ van de opvoeders, zoowel 
als die van de kinderen. Overal vindt zij „Hemmungcn”, tengevolge 
van gebrek aan vertrouwen of verkeerde opvattingen. Over ’t zelfde 
onderwerp sprak Dr. Hamaker. Hij tracht tot dc ware oorzaken 
der z.g. luiheid, ruwheid, ongehoorzaamheid, verstrooidheid, enz. enz. 
door te dringen, en vindt daarvoor in zeer vele gevallen lichamelijke, 
geestelijke of pacdagogische fouten. Spreker waarschuwde nadrukkelijk 
tegen het gcneraliseeren der Psycho-analytische methoden, omdat daar
bij voornamelijk het onbewuste scxueele leven als grond van alle kwaad 
wordt beschouwd; ook de psycho-analysten, die het niet uitspreken, 
volgen veelal dezen weg, waar spreker vele nadeelcn in ziet. Tevens 
wees hij (zooals zoovele anderen) op de noodzakelijkheid, de opvoed
kundige wetenschappen te verheffen tot het peil der medische weten
schappen.

Sectie II. Nieuwe methoden.
a. voorbereidend,
b.



^spr

ir d<

9

e et la ( 
leur cons<
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VII.
leiding

Aanhalingen uit Ferriire» boekje .Le grand coeur maternel de Pestaloxzi.'

men over Tagore, ’t Kinder-

z.g. nieuwlichters
Rousseau, Pesta-

vatting te moeten ingaan, maar te moeten wijzen op hetgeen de kinder
psychologie voor de behandeling van het jonge kind reeds heeft ge
bracht. Vanuit deze gegevens wordt het dan mogelijk de verschillende 
methoden te bcoordeclen en sprak ik kort over hetgeen geschiedt 
in den Haag inzake de voorbereiding voor den onderwijzer op het 
gebied der nieuwe methoden en over die methoden zelf.

III. Proefscholen. Hier waren ontwerpers en onderwijzers van 
nieuwe methoden aan het woord, en werden de methoden van Mon- 
tessori, Decroly, Washburne, Petersen, Paulsen, Paul Geheeb, Ho- 
wardplan, Daltonplan etc. etc. uiteengezet.

IV. De kwestie der coeducatie werd van alle kanten behandeld. 
Tot mijn spijt kon ik geen dezer voordrachten bijwonen. In ons land 
is dit vraagstuk anders als het hier werd gesteld daar in vele landen 
de coeducatie nog niet is ingevoerd.

V. Nieuwe wegen in het geschiedenisonderwijs. Hier was voor
namelijk Rugg aan ’t woord, waarop ik later hoop terug te komen.

VI. Nieuwe wegen in ’t kunstonderwijs.
Vele tentoonstellingen op dit gebied werden gehouden. Veel werk 

uit Weenen en Duitschland en van Engclsche scholen was aanwezig.
Dr. J. W. Mach uit Stuttgart gaf verschillende voordrachten. Deze 

kon ik niet bijwonen, maar de dames Graftdijk en Reudlcr roemden 
deze zeer.

De Geologic-groep maakte excursies in de bergen onder 
van Prof. Ferrari.

VIII. In de algemeene groep sprak 
Roodc Kruis, enz. enz.

Men hoort vaak de meening verkondigen: „die 
zeggen hetzelfde als de groote pedagogen Fröbel, 
lozzi enz. enz. reeds lang geleden hebben gezegd.

In vele gevallen is dit waar. Pestalozzi b.v. heeft veel gezegd, wat 
thans op dit congres in allerlei vormen werd herhaald, b.v.: *)

„Ich suche den menschlichen Unterricht zu psychologisieren" (1800) 
of „Maitre sois persuadé de 1’excellence de Ia liberté ! Ne te laisse point 
entraïner par vanité A faire produire A tes soins des fruitsprématurés”. 
„Tout, absolument tout ce que tu peux lui enseigner par les elfets de 
la nature meme des choses, ne le lui enseigne pas par des paroles” 
of „Tout 1'instruction ne vaudrait pas un denier, si elle devait faire 
perdre le courage et la gaiété!” en zelfs „Je correspondrais avec 
20 pferes, que je leur conseillerais vingt éducations dilférentes.”
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in deze vra;

alle aanwezigen 
jelijk maakte een zoo 
te doen slagen.

pas compte de ce 
ts vif mais obscur

Het probleem van „het Fransch op L. S.” 
door Dr». F. C. DOMINICUS.

roependen in de woestijn.
pogingen ter verwerkelijking hunner 

rd door de wetenschap van het kind,

een vraagstuk zoo eenzijdig belicht in de pers 
en dat wel stelselmatig en jaren aaneen, 

uitstekend denkbeeld van „Volksontwikkeling” 
de aandacht hater lezers te brengen.

; een bepaald artikel te bestrijden, 
zijde te laten zien, die aan de 

•aag vrijwel onbekend is, daar zeer 
vele groote dagbladen alleen stukken opnemen ten gunste van het 
Fransch op de L. S. Ik heb .dit herhaaldelijk ondervonden en ik kan 
zeer goed begrijpen dat bij velen de gedachte is ontstaan, dat iets 
wat nooit verdedigd wordt, ook onverdedigbaar is. In de volgende 
bladzijden hoop ik het tegendeel te kunnen bewijzen.

wetenschap klaar vonden om 
en geen tijd die rijp was om hen te 

hun gevoelens?
' : ne me rendais p=> 

un sentiment trés 
i marchc, sans me Ia faire connaitrc." 
;eeft de wegen in ’t groot aan, maar is niet voldoende 
:t gebied van onderwijs.

•s waren als
ins de eerste

en verheldert

^Telden is, dunkt mij, 
als het bovenstaande 

Het is dan ook een 
beide zijden voor

Ik heb volstrekt niet de bedoeling 
maar ik wensch in dit opstel een : 
meeste belangstellenden ii

>ote dagbladen alleen stul 
de L. S. Ik heb .dit herhaalt 

'<“<jrijpen dat bij velen de 
«cidedigd wordt, ook

Wat is nu het verschil in onzen tijd?
Is het niet, dat deze intuitieven geen 

hun idealen te rechtvaardigen 
steunen in het realiseeren van

Hoor b.v. weer Pestalozzi: „Je 
que je faisais, m'abandonnant A t 
qui assurait ma marchc, sans me

De intuitie ge> 
gebleken op het

Deze voorloopers
Wij beleven thai 

ideeën, aangevuld 
die groeiende is.

Overal groote en kleine pogingen tot verbetering, proefscholen, niet 
alleen ondernomen door particulieren, maar ook opgericht van stads
of staatswege. Gelegenheid tot studie voor ouders, opvoeders, onder
wijzers en zelfs hier en daar initiatief bij autoriteiten (Weenen, Win- 
netka) die zelf nieuwe plannen ontwerpen.

Geen woorden — maar wel overwogen daden zijn noodig en van 
deze daden was dit congres een levend getuigenis.

Algemeen is dan ook de dankbaarheid van 
het bestuur van deze congressen, dat het moge 
grootsche onderneming nu voor de vierde maal (

Locarno, Aug. 1927.
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gebruik 1 
nnen, maar

op de L. S. is niet van jongen datum, 
dan tot 1890 om dit aan te toonen. 

ize volksopleiding":
ff aandacht, die men aan den ontwikkelings- 

is de verdere ophooping van vakken
:rvakken der lagere school op een leeftijd

I gekend wordt, vóór de 
goed bewegen, worden de

De strijd tegen hef Fransch 
Ik zal niet verder teruggaan 
Toen schreef Dr. D. Bos in „Oni

„ Een fout ook van te weinige aa 
gang der kinderen heeft gewijd, 
als het Fransch bij de leet 
beneden 12 jaren.

Vóór dat de moedertaal nog in den grond 
jongelieden zich in hun eigen taal door en door g< 
beginselen van een vreemde taal aangeleerd.

Die tijd wordt ontnomen aan het algemeen ontwikkelend onderwijs.
Zal het lezen in de moedertaal smaak ontwikkelen voor wat schoon 

is en welluidt dan waarlijk kan de best ingerichte lagere school, 
waar het schrijven tevens behoorlijk wordt onderwezen en in het 
rekenen vaardigheid wordt verkregen, geen tijd meer voor Fransch 
of andere nieuwe talen beschikbaar houden.

Toch schijnt over 't geheel dikwijls meer gestreefd te worden naar 
het bijbrengen van een zekere hoeveelheid elementaire kennis, dan 
naar het op den voorgrond brengen van het ontwikkelend karakter 
der lagere school".

In datzelfde boek zegt Dr.- Bos: „Wel is waar bestaat thans op 
vele scholen het gebruik kinderen Fransch te lecren voor zij behoorlijk 
hun eigen taal kennen, maar wij hebben hier te doen met overblijf
selen van verkeerde hebbelijkheden, die hoe eer hoe beter moesten 
verdwijnen."

In 1908 bleken alle inspecteurs L. O. volkomen eenstemmig in hun 
meening, dat zoolang er Fransch werd onderwezen op de L. S., die 
nooit gezond zou worden. Dit was een oordeel, opgesteld na inge
komen rapporten van alle schoolopzieners over deze zaak.

In 191-4 schrijft de districts-schoolopziener Dr. Gunning: „Wanneer 
ik mijn verslag van 1908 overlees, dan vind ik dat dit nog woord 
voor woord geldt. Dit geldt met name van de kwestie: Fransch op de 
lagere school? die sedert wel druk besproken is (want de verrassende 
spontane eenstemmigheid van het Rijksschooltoczicht, die uit het Re- 
geeringsverslag bleek, heeft wel de aandacht getrokken), maar geen 
stap nader tot haar oplossing gekomen is; het Fransch is niet terug
gedrongen."

De schoolopziener in Utrecht schrijft in dat jaar: „AMordt kennis 
van het Fransch als eisch van toelating tot gymnasium of hoogere 
burgerschool uitgeschakeld, dan zal daarmede aan het lager onderwijs 
een groote weldaad zijn bewezen".

In 1916 schreef de inspecteur van het M. O„ K. ten Bruggencate,
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>nort be- 
mderwijs, 
:vccr alle 
: als niet-

rapport 
in dat er 
imin als

eeuw bij lager 
een brochure over 

icdagogisch testament

die ongeveer een halve eeuw bij lager en middelbaar onderwijs was 
werkzaam geweest, een brochure over „Ons Middelbaar Onderwijs . 
Dit was zijn pacdagogisch testament en een der stellingen daarin 
voorkomende, is deze: „De eigenlijke lagere school van zes jaar geve 
geen onderwijs meer in eenige vreemde taal.”

En hierbij vermeldde hij: „Alle inspecteurs van lager en middelbaar 
onderwijs en alle districts-schoolopzieners onderschrijven deze stelling.

In 1918 werd de Onderwijsraad, een advies-lichaam, ingesteld. De 
eerste maal dat dit lichaam zich had uit te spreken over het Fransch, 
gaf het als raad: „Weg er mee voor de Lagere School.”

In 1919 vroeg het N. O. G. op zijn vergadering te Groningen met 
groote meerderheid afschaffing van het Fransch op de L. S.

Het lijvige Nutsiapport van 1923 was al evenmin enthousiast voor 
het Fransch op de L. S. en zelfs werd in Mei 1925 door het Hoofd
bestuur der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de Tweede 
Kamer een verzoekschrift gezonden, waarin werd gevraagd het voorstel 
Mej. Westerman niet aan te nemen.

Ten slotte dit: In September 1925 verscheen het eindrappot 
treffende de aansluiting van het lager- en middelbaar ond< 
opgesteld door de commissie van afgevaardigden uit ongei 
Ncderlandsche onderwijs-organisaties, zoowel confessioneclc 
confessioncele. Daarin is de tweede conclusie: „De a.s. M. O. leer
lingen behoeven geen bijzondere voorbereiding.”

Hoewel het Fransch niet genoemd wordt en er verder in het i 
ook niet over wordt gesproken, kan ik niet anders hierin lezen dat 
geen vreemde talen op de L. S. moeten geleerd worden, event 
b.v. Wiskunde.

Nu ligt, dunkt mij, de vrat 
deze jaren geheel verkeerd h 
zijn om daarop

Hoe komt h< 
onderwijs en 
over te hellen tot

De hoofdzaak ligt 
digheden.

•aag voor de hand, of al deze menschen al 
hebben gezien. Het zou wat vrijmoedig 

een bevestigend antwoord te geven.
iet dan, dat sommigen, die het goed meenen met het 
in de onderwijswereld thuis zijn, toch weer beginnen 

een weder-invoering van het Fransch bij het L.O.?
m. i. in een noodlottigen samenloop van omstan- 

Indien de „eenheidsschool” tien jaar vroeger of later ware 
ingevoerd, of als het Fransch op de L.O. eenige jaren voor den oorlog 
was afgeschaft, dan zouden de mceningen thans geheel anders zijn.

Want haast alle tekortkomingen der leerlingen van ons M. O. 
worden nu op rekening geschreven van de afschaffing van het Fransch. 
Gebrek aan stijl, gebrek aan begrip, gebrek aan spraakkunstige kennis 
enz., ’t komt alles, doordat de leerlingen geen Fransch hebben geleerd, 
voordat ze op de M. S. kwamen.
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geen verandering gekomen in leerstof noch uren
men op geen stukken na meer bereiken in de 4de 

men bereikte vóór den oorlog. Dit bewijst dus dat 
factor is werkzaam geweest, die ook zijn invloed 

loet hebben gehad.

«reken 
iuende.

intcllcctueele 
vraagt naar

Men aarzelt zelfs niet de grofste inconsequenties uit te spre 
zooals deze: „Hun kennis van de Nederlandsche taal is onvoldoei 
laten we dus eenige uren van het onderwijs daarin afnemen 
door lessen in ’t Fransch vervangen, dan wordt het beter".

Natuurlijk zegt mem dit niet zoo duidelijk, maar daar komt het 
toch op neer, terwijl toch de eenvoudigste oplossing zou zijn: De 
kennis van het Nederlandsch is onvoldoende, dus dient het onderwijs 
in het Nederlandsch intenser te worden.

De 2 factoren bovengenoemd dienen nader bestudeerd te worden. 
De oorlog heeft een verwildering en een zucht tot ijdele vermaken 
te weeg gebracht, die ook in ons land niet licht kan overschat worden. 
Bovendien hebben wc nu juist op onze scholen de kinderen, die ge
boren zijn gedurende den 'oorlog. Physisch en psychisch is dit onge
twijfeld van grooten invloed. Dat het onderwijs in het Fransch op 
de L. S. met dit intcllcctueele golfdal niets te maken heeft, blijkt 
duidelijk, als men vraagt naar de resultaten voor andere vakken, 
Duitsch b.v.

Voor dat vak is 
aantal en toch kan 
of 5de klas, wat 
cr een geweldige 
op het Fransch m<

In de tweede plaats vergeet men maar al te licht den invloed van 
de eenhcidsschool van 1920. In den Haag had men vroeger in de 
opleidingsscholen onderwijzers, die jaren lang hadden geprepareerd 
voor het M. O. Zij wisten welke dingen bij hun onderwijs waarde 
hadden voor de M. S. en welke niet. Maar toen de eenheidsschool 
kwam, werden de onderwijzers op de zotste wijze door elkaar ge
smeten en kregen sommigen, die nooit anders hadden gedaan dan 
eenvoudige plattelandskindcrtjes wat lezen en schrijven leeren, plotseling 
de taak op te leiden voor de M. S. Dit was voor hen onuit
voerbaar. Want juist het allernoodzakelijkste voor de M. S., het 
„inzicht aanbrengen”, is een arbeid, die op lagere scholen, welke eind
onderwijs geven, terecht of ten onrechte, meestal minder op den 
voorgrond komt. En dit was niet het eenige nadeel. Er zijn nu een
maal kinderen, die van huis uit meer ontwikkeling meebrengen dan 
andere kinderen met dezelfde verstandelijke vermogens. Men kan het 
betreuren, maar het feit bestaat. Vroeger waren die kinderen steeds 
min of meer tot gelijksoortige groepen verccnigd, thans kreeg men 
allerlei kinderen door elkaar. Natuurlijk moest dit remmend werken. 
Men versta mij wel. Ik wensch hier geen pleidooi te leveren voor 
den ouden evenmin als voor den nieuwen toestand. Ik constateer
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• op den rug 
behoorde.
grond van rede- 
buiten. rekening 

>nkcn aan deze nieuwe

alleen feiten, om te doen zien dat men veel laadde 
de Franschlooze school, dat daar heusch niet thuis

Maar men moet ook geen conclusies vormen op 
neeringen, die bovengenoemde twee factoren geheel 
lieten. Een „fair trial” is stellig niet geschonken < 
methode.

Bovendien zouden we hier kunnen zeggen 
niets bewijst. Immers, indien waar was, d; 
zelfs voor de heele maatschappij zulke gewe 
ontstaan uit die Franschlooze school, dan had 
middel om dit eens voor al aan te toonen en > 
standers te bekeeren. Men had het er eens 
het „verderfelijke” stelsel. Waren de resultaten dan heel 
had men toch genoeg vertrouwen moeten hebben op 
ons onderwijs 
gelooven dat 
nooit g< 
of zelfs

i dat hij die te veel bewijst, 
lat er voor het M. O. of 
‘weldige nadoelen zouden 

men toch een eenvoudig 
daarmede al de tegen
op moeten wagen met 

slecht, zoo 
genoeg vertrouwen moeten hebben op de liefde voor 
bij de verdedigers van de Franschlooze school, om te 
zij ongelijk zouden bekennen. Waarom heeft men dit 

;edaan? Zou het dan zoo erg geweest zijn dat eenige honderden 
; duizenden leerlingen op de H. B. S. wat meer moeite hadden 

gehad, indien daarmee dit twistpunt voor goed was uitgemaakt? Want 
men vergete toch niet dat gemiddeld ongeveer één leerling per klasse 
naar het M. O. gaat en dat de methodiek van ons onderwijs steeds 
op dien eenen leerling was gericht. Tegenover dit onrecht zou het 
mogelijke andere onrecht toch niet zoo geweldig geweest zijn!

Om te begrijpen, waarom men nooit de Franschlooze opleiding 
heeft laten voortwoekeren om ze volledig te kunnen verslaan, moet 
men weten, of het Fransch alleen maar gevraagd werd, omdat de 
H. B. S. het wenschte.

Het antwoord daarop is ontkennend. In ons deftige landje voelt 
de eenvoudige burgerman zich altijd een graadje voornamer dan zijn 
buurman, als hij met trots kan vertellen dat hij in zijn jeugd nóg eens 
Fransch heeft geleerd, ook al kent hij geen woord meer. Die deftigheid 
en dat „fatsoens"-bewustzijn spelen hier een geweldige rol.

Dit kon echter niet als argument gegeven worden om het Fransch 
te behouden. Dus moest men zijn toevlucht nemen tot andere en daar
onder heel zonderlinge. Men zei b.v. dat het peil der leerlingen zoo 
gezakt was doordat ze geen Fransch hadden geleerd, maar aan den 
anderen kant trachtte men een vasthouden aan de oude methodes op 
de M. S. te verdedigen door te zeggen (wat inderdaad juist is) dat 
slechts 5 percent van de leerlingen, die op de H.B.S. komen, geen Fransch 
hebben geleerd. Hoe door 1 leerling op de 20 het peil zoo kan zakken 
is niet duidelijk.

Mej. Westerman zeide bij de verdediging va n haar wetsvoorstel
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zoegen, 
n^eisch
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Kohnstamm heeft' < 
„ Volksontwikl 
aan de vroege, 
en dat toch h

(Mei 1925) in de Tweede Kamer: „(De kinderen) komen direct te 
staan voor allerlei moeilijke woorden. Zoo bij de algemeenegeschiedenis: 
renaissance, reformatie, centralisatie, acte van navigatie en socialisatie; 
wanneer men spreekt van de geuzen, kan men dien naam slechts 
verklaren door de uitdrukking: „Cc ne sont que des Gueux". Bij 
de aardrijkskunde moeten zij begrippen leeren als: geologie, inundatie, 
meridiaan. Hieruit blijkt dat het onderwijs in een vreemde taal niet 
alleen betcckcnt woordjes leeren, maar wel degelijk ontwikkeling 
bijbrengen.’’

Men zou kunnen vragen, hoeveel Fransche boekjes voor de L. S. 
woorden als geologie en socialisatie of centralisatie opnemen en verder 
hoe het dan moet gaan met de kinderen die eindonderwijs ontvangen 
op de L. S. Moeten die dan maar geen vaderlandschc geschiedenis 
en aardrijkskunde leeren? En indien het noodig is op genoemde gronden 
Fransch te leeren op de L. S., hoe staat het dan met termen als 
franco, tarra, bruto, piano, andante, cassa enz. Dienen we dan geen 
Italiaansch te gaan onderwijzen op de L. S.? Of mag het Engclsch 
daar wel verwaarloosd worden, waar men in onze taal zoo vaak 
woorden gebruikt als rails, tender, gasfitter, cricket, budget, mee
ting enz.?

Een ander argument dat door hoofden van scholen veel werd en 
wordt gebruikt is, dat het Fransch zoo'n uitnemend middel was om 
te zien of een leerling geschikt was voor het M. O. of niet. Prof.

; dwaze dezer bewering in het vorige
ing” reeds gewezen. Ik wou hier nog bijv< 
Rijkskweekscholen Fransch geen toelatingsei 

el goed kon uitgemaakt worden welke leerlin 
zelfs dat het percentage dergenen die rechtstreeks 

en veel hooger was dan van
S. wisten te bc-

leerling (

van „Volksontwikkelii 
dat aan de vroegere ï 
was en dat toch heel 
geschikt waren, zóó z> 
tot het cind-cxamcn doorgingen, veel 
hen die zonder doublccrcn het eind-examen H. B. 
reiken.

Verder beweert men dat het onderwijs in het Fransch zoo’n goeden 
invloed heeft op de vorming van den stijl. Het vertalen scherpt den 
zin voor nuances. Ook hier weer verwart men ’t onderwijs op de 
L. S. met dat op de M. S. Het is niet te ontkennen dat op de M. S. 
het vertalen een der gewichtigste middelen is om tot een nauwkeurig 
denken te komen over eigen wijze van uitdrukking. Maar op de L. S.? 
Geen sprake van. Ik neem een willekeurig voorbeeld. De heeren 
Benjert en Elzinga schreven een veelgebruikte methode voor bet Fransch 
op de L. S. Het eerste stukje heeft 60 blz., het tweede ook 60 blz., 
het derde stukje + 75 blz. Het volgende lesje komt voor op blz. 
63 van het derde stukje. De kinderen hebben dan ongeveer 180 blz.
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Fransch 
meer zal

Un jour on 
retrouve la béte. 
„Vous vous trompt 
1c mien. Je 1'ai < 
„alors vous savez 
sur la tête du cheval.

Le voleur répond sans hésitation: „De 1’oeil gauche". „Vous mentez,” 
dit Grégoire et il montre que le chcval a deux bons yeux.

de L.S.
Le cheval volé.

avait volé le cheval de Grégoire. II va A la foire et 
„VoilA mon cheval 1" s’écrie Grégoire. „On 1’a volé." 

>ez,” répond le voleur. „Ce n’est pas le vötre. C’est 
acheté 1'année dernibre." „Eh bien", dit Grégoire, 
de quel oeil il est borgne", et il jette son mouchoir

Men lette op de korte zinnetjes en de opzettelijk eenvoudige constructie.
In het vierde stukje, dat 100 blz. telt, komt op het e ind een samen

spraak voor die niet veel ingewikkelder is. Dus zelfs als men kans 
zag zóóver te komen, was het voordeel voor den Nederlandschcn stijl 
al zeer miniem. Trouwens, zelfs de „Vereeniging tot bevordering der 
studie van het Fransch" heeft het blijkbaar niet aangedurfd om over 
de voordeelen van stijlvorming te spreken (wat b.v. wel werd gedaan 
in een adres van eenige schoolhoofden aan den Raad dcr gemeente 
Arnhem in Maart 1925), want in een artikel dat in Juni 1923 inde 
meeste bladen is opgenomen, citeerde die Vereeniging met blijkbare 
instemming de Commissie van Toezicht op het M. O. te Rotterdam 
als volgt: „De leeftijd van 9 tot 12 jaar is juist bij uitstek geschikt 
voor het werktuiglik van buiten lecren dat voor de aanvang van de 
studie in het Frans onvermijdelik is. De leerlingen der vroegere 
U. L. O. school beschikten bij hun aankomst ter H. B. S. over een 
zekere hoeveelheid woorden en uitdrukkingen en een oppervlakkig 
overzicht van de spraakkunst."

Dat is heel wat anders dan „stijlvorming" en
„Maar men leert er ook beter spraakkunstige termen door”, wordt 

er dan gezegd. Aangenomen, doch ik weet toch zeker, dat, als ik een 
uur spreek b.v. over de bijwoorden in het Ncderlandsch, de leerlingen 
ze minstens even goed weten te onderscheiden als na een les van 
een uur over de adverbes.

De wel eens gehoorde bewering, dat, zoodra geen Fransch meer 
wordt onderwezen, ook de Ned. spraakk. wordt verwaarloosd, snijdt 
toch geen hout.

Een onderwijzer, die zijn vak verstaat en zijn plicht doet, zal evenmin 
noodzakelijke deelen van Nederlandsch verwaarloozen als van rekenen 
of aardrijkskunde. En waarom beweert men nooit dat gedeelten der 
rekenkunde, verband houdende met de wiskunde in ’t algemeen, met

gehad. Men zal toch zeker niet verwachten dat men veel 
kunnen doen op
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leerplan wel «Ztwrwcrkte, 
imccne conclusie

bij zoo n leerplan nog 
blijkbaar ouders, die klagen 

Waarschijnlijk dan ook 
waarom dit een argt 

voeren op de L. S. Ik 
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Icderlandsch en i

minder zorg worden behandeld, omdat dit vak niet op de L. S. wordt 
onderwezen? Bovendien is er toch ook nog het toelatings-cxamcn. 
Ik heb dat verscheiden malen helpen afnemen <:n ik kan de verze
kering geven, dat groote domheden in de ontleding spoedig leiden tot 
een onvoldoend cijfer voor Ncdcrlandsch, wat, zooals men weet, bij 
dit examen absoluut doodelijk is.

En wat nu dc leerlingen betreft die „op verklaring" worden toe
gelaten, bij hen loopt men dc risico dat ze de spraakkunst minder 
goed kennen. Veel gevaar is daarvoor cchter niet, daar nog steeds 
de bepaling bestaat dat leerlingen van onbetrouwbare Hoofden geen 
toelating meer krijgen op verklaring. Als men met de toepassing dezer 
bepaling niet al te laksch is, zal men heusch geen Fransch noodig 
hebben om den leerlingen eenige spraakkunstige begrippen bij te brengen.

Mej. Wcsterman vond op 24 Juni 1925 nog een nieuw argument 
ter verdediging van het Fransch op de L. S. In de Eerste Kamer 
zeidc ze, dat bij aanneming van haar voorstel geen groot nadeel zou 
ontstaan. Integendeel. „Het zal het onderwijs in de 5de klasse aan
trekkelijker maken. Men mag wel eens bedenken dat het voor begaafde 
leerlingen vervelend kan worden zes jaar lang de vakken van a—k 
te loeren." „Dc begaafde leerlingen”. Alsof de school zich naar hen 
kon richten! En alsof men met dit argument niet nog vele andere 
vakken op dc L. S. zou .kunnen invoeren.

Ik stel daar de naakte werkelijkheid tegenover. In 1926 werd aan 
het Haagschc personeel der O. L. S. gevraagd: „Zijt gij in staat om 
met Uw leerlingen de leerstof, in het leerplan voorgeschreven, voldoende 
te verwerken? (dus 6 jaar; geen Fransch).

127 scholen zonden antwoorden in. Ruim met het leerplan klaar 
kwamen er 7; wel zoo wat, doch met min of meer sterke restricties 
60; op 50 scholen kreeg men in doorsnee het leerplan niet af; 10 
antwoordden, dat aan klaar krijgen geen denken was.

En in de eerste groep (7 scholen) voegde men er bij, dat men het 
maar het op geen stukken ha kon t/rfwerken.

De algcmcenc conclusie van de commissie met dit onderzoek belast, 
was dan ook, dat het leerplan te overladen is voor 6 jaren school
gaan en „waar men het doorkomt, daar geeft men steenen voor brood."

Hoe wil men nu bij zoo'n leerplan nog een extra vak voegen?
Toch zijn er blijkbaar ouders, die klagen dat de kinderen te weinig 

huiswerk krijgen. Waarschijnlijk dan ook weer ouders van begaafden. 
Ik begrijp echter niet, waarom dit een argument kan wezen om het 
Fransch weer in te voeren op de L. S. Ik heb toch ook jaren lang 
op de L. S. huiswerk opgegeven voor Rekenen, voor Aardrijkskunde, 
en Geschiedenis en Ncderlandsch en ik zie volstrekt niet in, waarom
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eens dat men dat „eenigszins”, heel gematigd wou 
men dan de consequentie van Jcspersen's stelling aan- 
t zou men dan op 't Gymnasium moeten doen met 5 

vreemde talen? En hoeveel tijd zou men daar niet telkens moeten 
laten voorbijgaan, voor men aan een nieuwe begon?

Een argument, hetwelk veel door ouders wordt gebruikt is, dat men 
den weg gemakkelijker maakt in de eerste klasse door zijn kind wat 
elementaire kennis van Fransch mee te geven. Hiertegen valt niets 
in te brengen. Maar ditzelfde argument zou stellig toch ook kunnen

men daar niet meer dan genoeg van kan maken. Als ik alleen maar 
naga, hoe vaak in mijn eerste klasse van het Lyceum de ei en ij worden 
verwisseld en hoe veel werkwoordelijkc vormen fout worden geschreven, 

i ik dat die huiswerk-begccrigcn daar eens wat meer oefeningen 
igen. Trouwens het maken van een briefje of opstelletje thuis 
toekomstigen leerlingen der M.S. ook nog wel nut oplcvcren. In 

mag ik er ook wel op wijzen dat niet alleen de leeraar 
Fransch klaagt over dc onkunde der leerlingen van de M. S., maar 
dat de leeraren in Wiskunde zoowel als in Plant- en Dierkunde, 
dc leeraren in Geschiedenis zoowel als in Aardrijkskunde er om ’t 
hardst over kldgen, dat de leerlingen de taal hunner leerboeken niet 
begrijpen en dat elke te leeren les eerst geheel moet gebracht worden 
in den taalkring der kinderen. Zou dit beter worden door invoering 
van ’t Fransch op de L. S.? Of wijst het er misschien op, dat er 
daar veel en veel meer aan Ncderlandsch moet gedaan worden, dat 
er geleerd moet worden met verstand en begrip te lezen en dat ge
broken moet worden met dc doorrèn-boekjcs, die geesteloos en futloos 
onderwijs in de hand werken?

AVie als ondergeteekende jaar na jaar heeft ondervonden hoeveel 
aan ’t begrijpen van ’t eenvoudigste Nederlandsch ontbreekt in de 
eerste klasse der M.S., vraagt niet meer om een grootc hoeveelheid 
feitenmateriaal voor Fransch of voor wiskunde of voor wat dan ook, 
maar enkel en alleen om algemeene ontwikkeling, die noodig is als 
breedere basis voor ons onderwijs op de M. S.

Voor het argument aan Jespersen ontleend, is stellig wat te zeggen: 
„Leer de vreemde talen een voor een en besteed aan elk den 
noodigen tijd”. Maar ik antwoord hierop, dat dit laatste toch stellig 
in de eerste plaats geldt voor de moedertaal. En mijn ervaring bij 
lager en middelbaar onderwijs heeft me niet geleerd, dat kinderen 
van tien of zelfs twaalf jaar hun eigen taal in 't algemeen gesproken 
.eenigszins" beheerschen. Onder „eenigszins” dan te verstaan, dat 
die taal voor hen een vrij gemakkelijk te hantceren werktuig is ge
worden.

Maar gesteld 
opvatten, zou r 
durven? Wat
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dienen om Wiskunde en Duitsch op de L.S. te 
want deze vakken maken in de eerste klasse 
slachtoffers dan Fransch.

Ik neem als voorbeeld een Midd. school in Den Haag, waar
4 eerste klassen respectievelijk zaten 17, 23, 19, 21 leerlingen. 1 
den overgang naar de 2de klasse waren er in klasse A 9 die voor 
stelkunde 5 of minder hadden en voor meetkunde ook 9. Voor B 
waren die cijfers 11 en 12, voor C 12 en 17, voor D 10 en 10.

Nu is 5 nog juist voldoende, maar gevaarlijk dicht bij de 4. Het 
zou dus, gezien deze resultaten, volkomen logisch zijn, ook wiskunde 
te gaan onderwijzen op de L.S.

Door vele leeraren Fransch wordt geklaagd, dat 
noeg meer komen. Ik stipte boven 
eveneens klagen over achteruitga 
stof. Dit geldt ook voor nog ; 
bij kunnen neerleggen en het een 
Gaarne wil ik er echter dieper < 
klacht minder ernstig is dan ze :

Het Engclsche spreekwoord zegt niet te vergc 
the mot her of wit". De M.S. moet haar leerlinge 
ver brengen, dat ze, als de nood aan den man komt, zich in de drie 
moderne talen weten te redden. Ze kan niet pretendeeren kleine 
taalgeleerden te vormen. Dit stel ik voorop.

En nu wijs ik nog eens op het wonderlijke verschijnsel, dat slechts 1
5 percent der leerlingen op de H.B.S. komen zonder Fransch en dat 
toch het peil zoo gezakt is, dat men niet zoover komt als vroeger. 
Dit impliceert andere factoren dan de Franschlooze school. Maar 
dit wil ik even voorbijzien en vragen: „Waarvoor hebben de leer
lingen in het leven Fransch noodig?"

Dat hangt af van hun loopbaan. < 
heeft de M.S. ze alleen wat wegwijs 
dat zc voor hun handelsbrieven noodig 
als van den grond af- gaan 
zelf moeten doen 
Handelsschool.

Gaan ze naar de Universiteit, dan dienen 
Fransche handboeken te begrijpen. En heusch, 
wel brengen in 5 jaar. Men denke 
gerekend op 40 lesweken) er 
gegeven. Men zal ons toch heusch 
het in dien tijd onmogelijk zou

reeds aan 
tgang van

i algemeen vt 
op ingaan, 
schijnt.
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:rust kan beschouwd worden als 
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proefschrift

Ik ken juridische studenten, die May „ Elémcnts de Droit Romain” 
gebruikten. Sommigen vinden het vrij lastig, maar als. men onder
zoekt, waar de moeilijkheid schuilt, komt men tot de overtuiging dat 
het meer gebrek is aan begrip van de stof dan aan kennis van ’t 
Fransch.

Wie niet voldoende
zal in een Duitsch of 1

En gesteld, dat hier
zelfs met de taal, wat geeft dat dan nog? Is het 
eens een woordenboek ter hand moet nemen? Doen 
allen

van een

op de hoogte is van Rotneinsche antiquiteiten, 
Engelsch handboek evenveel last ondervinden. 

■ en daar een leerling is, die wat moeite heeft 
zoo erg dat men 

wc dat niet

Prinsen, die toch geri 
voor Fransche taal ei

Hij schrijft over i 
volgende:

„Zoo komen b.v. deze meesters der kunsten (Zuidafr.-titcl), hier 
in Holland in onze college-kamers zitten zonder ook maar een enkel 
woord Fransch te verstaan. Doch men moet zien, als ze eenmaal 
overtuigd zijn van de onberekenbare waarde der Fransche cultuur, 
als ze gemerkt hebben, hoe heel onze Hollandschc beschaving van 
de 12de eeuw af gevoed en geleid is door Franschcn geest en 
Fransche kunst, men moet zien met welk een gemak ze bij al hun 
werk in een minimum van tijd hun gebrek herstellen.

Eenige maanden hier les nemen, daarna een groote vacantie in 
Parijs doorbrengen en ze komen terug, stellig met niet minder gemak 
zich in het Fransch bewegende dan onze Hollandschc studenten, die 
van hun negende of tiende jaar af onderwijs in het Fransch kregen’’. 
(Lett. Bijblad N.R.C. 14 Febr. '25).

En wat nu de vaardigheid in het spreken betreft, is die wel ooit 
zoo groot geweest dat de bezitters van het eind-diploma 5-j. c. zich 
gemakkelijk bewogen in het Fransch? Moest de echte vaardigheid 
niet steeds door verblijf in het buitenland verkregen worden? En is 
hier niet te bespeuren de gewone fout van den laudator temporis 
acti ?

Met de meeste instemming haal ik dan ook aan de volgende 
woorden uit bovengenoemd artikel van Prof. Prinsen: „Maar uit de 
ervaring met onze Zuid-Afrikaners valt toch wel dit vooral opnieuw 
te leeren, dat het voorbereidend universitair onderwijs niet angst
vallig behoeft toe te rusten met de beginselen van alle mogelijke 
wetenschappen, waarin de student later misschien zal gai 
werken; dat daarentegen een breed opgezette voorbereidii
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De derde bepaling is: 
perkt tot eene bespreking 
de vreemde taal gelezen

M.a.w. dit komt neer

hoofdzaak richten moet op het dwingen tot nauwkeurig waarnemen, 
vaardig combineeren, scherp onderscheiden, logisch denken".

Juist: een breed opgezette voorbereiding. Het uit den treuren her
haalde argument van het te loor gaan der Fransche cultuur in Neder
land, is daarmee ook aan de kaak gesteld. De M.S. kan er niet aan 
denken inzicht te geven in Fransche of Duitsche of Engelsche cultuur, 
al was ’t alleen maar wegens den te jongen leeftijd der leerlingen. 
Zij brengt bouwstoffen en werktuigen aan. De Universiteit of het 
leven vormen het bouwwerk, 't zij dan hut of

En als dan alle argumenten opgebruikt zijn, 
nog aan met dit: „De eischen van het eindexamen 2 
gebleven en de hulp van de L.S. is ons ontnomen.’ 
twee dingen niet vergeten te worden. Ten eerste is het aantal les
uren voor Fransch in de beide eerste klassen met een uur vermeer
derd en men zal toch wel willen aannemen dat een uur Fransch op 
de M.S. heel wat meer beteekent dan een uur op

De kinderen zijn niet alleen ouder, maar ook 
intenser opneming van leerstof.

Maar in de tweede plaats zijn de eischen zeer vaag. Het K.B. 
daaromtrent zegt:

„Het schriftelijk gedeelte van het examen bestaat in het vertalen 
van een stuk eenvoudig proza uit de vreemde taal in het Nederlandsch."

AVat is eenvoudig proza? Dit hangt af van de opvatting der 
inspecteurs. En zoo heel eenvoudig zijn de opgaven sedert 1920 niet 
geweest, in elk geval niet eenvoudiger dan de Duitsche of de Engel- 
schc. Ik heb niet kunnen bemerken dat de cijfers toegekend voor 
’t Fransch daaronder leden.

„Bij het mondeling onderzoek wordt geëischt, dat de candidaat 
toont een hem voorgelegd stuk in die talen goed te begrijpen, dat 
hij zich in de vreemde taal redelijk goed weet uit te drukken en een 
behoorlijke uitspraak heeft,” zegt het K.B. verder.

Ook hier weer dezelfde vaagheid. En dus hangt het (en hing het!) 
geheel van de opvatting van den examinator af welke beteekenis 
hij aan die bewoordingen wil hechten.

— - - ■ „Het onderzoek in de letterkunde blijft be-
ing van eenige werken, die de candidaat in 
heeft uit twee harer hoofdtijdperken.”
op een gesprek in het Fransch. En wanneer 

we nu eens vragen naar die gesprekken aan onze collega’s voor 
Engelsch en Duitsch, dan blijkt het spreken ook daar over ’t alge
meen maar bedroevend te zijn.

Ik kan dus met den besten wil ter wereld niet inzien, welke eischen.
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die men voor Duitsch en Engelsch wilde handhaven, men betreffende 
het Fransch in het K. B. had willen laten vallen.

Ik wil er echter de aandacht op vestigen dat de inertie van den 
mensch hier een rol speelt. Toen in de Engclsche lagere scholen het 
leeren van Latijn en Grieksch een minder belangrijke rol begon te 
spelen, schreeuwde men ook moord en brand. De cultuur ging te 
niet! Maar langzamerhand is men gaan inzien, dat dit toch is mee
gevallen. Ik had aan een Gymnasium in Zuid-Afrika een collega, die er 
wit trotsch op was, dat hij als jongen van 10 jaar Latijnsche verzen 
had gemaakt en die wou in den nieuwen toestand niets goeds zien. 
Het komt me soms wel eens voor, dat zij die op hun tiende of elfde 
jaar alle onregelmatige Fransche werkwoorden op hun duimpje kenden, 
ook daarin eenvoudig een reden meenen te vinden om alle nieuwere 
gedachten op schoolgebied te mogen afkeuren, want wat anders is 
geworden, is voor hen per se ook slechter.

Behalve in het begin van dit artikel, waren tot dusverre alleen aan 
het woord zij, die voordeel zagen in het leeren van Fransch op de 
L. S. Het is wellicht nuttig hier te verwijzen naar de woorden van 
Dr. Gunning in het Nutsrapport 1923 (blz. 20). Hij zegt daar: 
.Krijgt men in de eerste of in een hoogerc klasse v an de Middelb. 
school leerlingen, die in het een of ander vak een voorsprong hebben 
verkregen, dan blijkt dit vrijtvel tonder uitzondering in hun nadeel te 

f zijn geweest."
Hij wijst er ook op dat dit het luieren in de hand werkt. De leer

lingen meenen dat ze alles al lang kennen en voelen niet, waar hun 
voorsprong eindigt. Laten we niet vergeten dat immers de wet cischt, 
dat begonnen moet worden alsof nooit door de kinderen Fransch 
is geleerd. En nu kan men wel boudweg zeggen dat dit niet in ernst 
voor discussie vatbaar is, met de geimpliceerde bedoeling 
mogelijk is, maar dit is niet in overeenstemming met de j

De heeren Van der Laan en Riemens hebben hun ervaring in dezen 
kenbaar gemaakt (zie art. Prof. Kohnstamm „Volksontwikking Juni 
1927). Dit beteekent echter volstrekt niet dat degenen, die er niet . 
over schreven, niet dezelfde ondervinding hebben opgedaan. Ik denk 
dan vooral aan jonge leeraren, die dus niet vastzitten aan hun vroegere 
ervaringen. Want ik herhaal weer, ook de oudere leeraren voor an
dere talen zijn evenmin tevreden als ze gaan vergelijken met vroeger. 
Welnu, onder de jongere leeraren zijn er heel wat meer dan de 2 
bovengenoemde, die volstrekt niet ontevreden zijn over de bereikte 
resultaten en die met een gerust geweten ten opzichte van de kennis 
van ’t Fransch hun leerlingen de wereld inzenden.
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Maar er moet stellig intenser gewerkt worden. De oude methoden 
kunnen geen dienst meer doen. De woordenschat, die vroeger voor 
een groot deel ontleend was aan algemeene geschiedenis en geschiedenis 
der oudheid (zie oude themaboekjes) is niet meer te gebruiken. Het 
is bedroevend, maar waar, dat er nog altijd leeraren zijn die Fransche 
les geven door middel van Ncderlandsch, die hoogstens in de 5de 
klasse eens een beetje Fransch spreken, die onderwijs meenen te 
geven als ze schriften met idiomen uit het hoofd laten lecren en van 
de leerlingen niet eischen, dat ze na één jaar b.v. beginnen mét 
Fransch te spreken in de klasse. Ja, wie zulke methoden volgt, kan 
geen aanspraak maken op goede resultaten bij het eind-examen.

Trouwens, de leeftijd der leerlingen speelt ook een belangrijke rol 
ten opzichte der mogelijkheid van dit intenser lesgeven. Ik wijs in 
dit verband op de vroegere Rijkskweekscholen voor onderwijzers. 
Bij het toelatingsexamen werd geen kennis van Fransch geëischt. 
Men kreeg vier jaar lang les, maar het Fransch was geen examen
vak en dus in minder gunstige conditie. En toch zijn er voorbeelden 
te over, dat een onderwijzer' in hetzelfde jaar, waarin hij slaagde 
voor zijn hulpacte, acte Fransch L. O. behaalde. Of deed hij het 
datzelfde jaar niet, dan toch wel in het volgende, terwijl hij het heele 
jaar een drukke betrekking had waargenomen. En nu moge een examen 
L. O. Fransch anders zijn dan het Fransch bij een eind-examen H. B. S., 
gemakkelijker is het zeer zeker niet.

Nu komen we tot het punt, waarom m.i. alles draait. De kinderen 
komen, in ’t algemeen genomen, te jong op de H. B. S. De leerlingen 
der Rijkskweekscholen waren gewoonlijk + 14 jaar, als ze daar 
kwamen en dan is het vermogen tot begrijpen veel grooter dan twee 
jaar vroeger. Wil men het peil van vroeger bereiken niet in Fransch 
alleen, maar in alle vakken, dan helpen daartoe geen lapmiddeltjes 
als wat meer leerstof op de L.S. schuiven, maar 1 
middel is: alleen bij hooge uitzondering kinderen < 
laten na 6 jaar L.O. Dan eerst zal men leerlinget 
zijn en wier kennis meer bezonken is.

Reeds in 1910 schreef de schoolopziener 
goedgeslaagde mulo-scholcn aldaar:

„Men staat verbaasd over de vorderingen der leerlingen in de 
moderne talen. Ik schrijf dat gunstig verschijnsel toe aan de regeling, 
die de toegang tot die scholen openstelt voor leerlingen, die het 
gewoon lager onderwijs ten einde toe hebben bijgewoond. Het blijkt 
inderdaad, dat met een flinke voorbereiding in de- vakken a-~i (de 
gewone vakken) het onderwijs in de moderne talen met veel meer 
vrucht wordt gegeven, nu de leerlingen daarmede aanvangen op 12-
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• punten mag ik zeker wel noemen

een machtig wapen geweest in de hand der voor- 
d gaat toch boven alles 1 De zaak wordt echter 
Niemand verbiedt den ouders hun kinderen les 

zou ook bezwaarlijk gaan, 
zal denken dans- of muzieklessen te ver-

of 13-jarigen leeftijd. Hier wordt een dubbel voordeel bereikt: het 
gewoon lager onderwijs komt beter tot zijn recht en het onderwijs 
in de moderne talen wordt met veel meer animo door de onder
wijzers gegeven en met beter resultaat door de leerlingen gevolgd ....

Ik was verrast bij kennisneming van hetgeen in ongeveer 4 maanden 
was bereikt. Daardoor ben ik versterkt in de overtuiging, dat het 
goed zal zijn het onderwijs in de vreemde talen aan te vangen met 
leerlingen die rijper zijn dan tot dusverre het geval was ”

In Zuid-Afrika, waar op de M.S. Fransch een keuzevak is (b.v. 
in plaats van Duitsch of Ncderlandsch), gebeurt het vaak, dat een 
leerling Nederlandsch heeft genomen als examenvak, maar als hij 
dan later het plan opvat om in Oxford of Cambridge verder te ga 
studeeren, is kennis van Fransch noodzakelijk. Nu heb ik zelf bij 
ondervinding, dat jongelui van plm. 16 jaar in een paar maanden 
ongeloofelijk veel Fransch konden lecren en dus klopt 
met de uitspraken van Prof. Prinsen en den Rotterdam 
opziener, boven geciteerd.

Ook hier moet men 
Rousseau’s woord, dat 
winnen.

klaarblijkelijk nog de waarheid leeren van 
men moet weten tijd te verliezen om tijd te

Ten slotte rest me nog 
kwestie behooren, zondcr dat 
van de leerlingen c 
wordt ingevoerd.

Als eerste dier 
tanen drang” der <

Dit is altijd
standers, want vrijheid gaat toch 
verkeerd voorgesteld.
te laten geven in Fransch, trouwens dit 
evenmin als men er aan 
bieden.

Maar evenmin als men deze twee soorten van lessen van Staats
wege geeft, even zoo min behooren de Fransche lessen thuis in de 
eerste zes klassen der L.S. „Dwang” is dit niet. Vrijheid, absolute, 
bandelooze vrijheid moet beknot worden, zoodra zelfs maar twee 
menschen samen iets willen tot stand brengen.

Gelukkig zien de meeste ouders dit wel in. En toch schermen 
sommige voorstanders steeds met de duizenden die van een spontanen 
drang blijk geven.

Dr. Gunning, de rector van het Amst. Lyceum, schreef in 1923,
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tntanen drang. 
. lid, bestuurs-

ouders ontving die kwamen 
Fransch en telkens weer zeiden 

u er over?” En 
was het ant- 

dit en dat en de ervaring 
lat, als zij niet aan een cursus

dat hij op zijn spreekuur telkens weer 
spreken over de afzonderlijke cursussen 
ze: „Ik voel er eigenlijk niets voor, maar hoe denkt 
als spreker dan vroeg, waarom die ouders meededen, 
woord meestal: „de onderwijzers zeggen dit en dat « 
aan de middelbare school schijnt te zijn, d> 
hebben deelgenomen, de leerlingen verloren zijn. (Nutsrapport, Apr. 
1923 blz. 21).

Mijn eigen ervaring is de volgende. Als ik aan ouders de boven
staande vraag deed, kreeg ik ten antwoord: „ïndien de kinderen 
geen Fransch hebben geleerd, kunnen ze op de H.B.S. en het Gym
nasium niet mee", en als ik dan vroeg: „Wie zegt dat?" dan was 
het antwoord gewoonlijk: „Ja, iedereen zoowat!"

Een ander antwoord was dit: „Als ik te kiezen heb tusschen het 
laten varen van mijn principes en een fiasco van mijn kind, kies ik 
'natuurlijk het eerste.”

Op 15 Mei 1925 heeft de heer Gcrhard in de 2de Kamer op de 
meest besliste wijze ontkend dat het Fransch terugverlangd wordt 
door een meerderheid der ouders. Doch (zei hij), ze redeneeren zoo: 
„U kunt wel gelijk hebben met uw meening over het Fransch op de 
lagere school, maar ik waag er mijn kind liever niet aan”.

Zijn wij, leeraren Fransch, in dit opzicht geheel vrij van blaam? 
Ik geloof het niet. Daar is vooreerst het feit, dat vele leeraren (ge
lukkig niet alle) te hard willen opschieten. Ik zal niet de staaltjes 
aanbalen, die daarover een paar jaar geleden in „Het Vaderland" 
werden gepubliceerd. Maar daaruit bleek duidelijk, dat kinderen, die 
geen Fransch hadden geleerd op de L.S., inderdaad niet mee konden 
bij dat tempo. Een vader vertelde mij dit jaar, dat zijn zoontje, die 
nota bene, al wat Fransch had geleerd voor hij op het Gymnasium 
kwam, het eerste jaar daar geregeld 2 uur per huiswerkavond alleen 
aan zijn Fransch moest werken. Ik ken eerste klassen, waar drie kwart 
of meer der leerlingen onvoldoende kregen voor Fransch, terwijl ze 
voor Duitsch ruim voldoende waren voor het meerendeel. Geen 
wonder dat onder zulke omstandigheden de ouders het zekere voor 
het onzekere kiezen en maar Fransch laten leeren op de private 
cursussen en liefst zooveel mogelijk.

Deze fout ontstaat uit overmaat van ijver bij den leeraar. Er zijn 
echter ook nog andere factoren te vinden bij dezen spor 
Of vindt men het niet immoreel, dat leeraren der M.S.
lid zelfs, zijn der Vereeniging tot bevordering van het Fransch (ook 
op de L.S.)?

Wat moet een vader doen, die weet dat zijn kind bij z’oon ijveraar
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een 
geet

:n les in 't Fransch hebben
:er juist, want anders hebben 

te veel moeite met het volgen van
aan de befaamde „bijverdiensten'

geweldig 
telde mij 

ouderavond (L. O.) zich verzet 
irivate cursussen en dat toen een 
uad gevraagd, waarom hij hem zijn 

melkkoetje geworden en de ouders

Het tweede punt is dit: Waaraan zijn de tijd en de energie ten 
goede gekomen, vroeger op de L. S. aan het Fransch besteed? Ik 
beantwoordde deze vraag reeds gedeeltelijk hierboven, toen ik sprak 
over het noodlottige feit dat afschaffing van Fransch en invoering 
van eenheidsschool samenvielen. Ik wees er op, dat dit sterk omlaag 
nivelleerend werkte. Daarmee ging dus zeer veel, vroeger voor allen 
nuttige energie, voor de kinderen uit meer beschaafde kringen verloren. 
En men schatte dit niet gering. Ik ben werkzaam geweest aan een 
L. S., waarvan de kinderen thuis zelf een heel bibliotheekje hadden 
en op een andere waarvan de kinderen thuis nooit een boek lazen 
en zelfs geen zuiver Nederlandsch hoorden. Het verschil in algemeene 
ontwikkeling is bij kinderen van 10 i 12 jaar daardoor enorm. En

in de klasse komt te zitten? Ik beschuldig deze menschen als leeraren 
niet, maar ik vestig slechts de aandacht op den onzedelijken drang 
die ze zoo, willens of onwillens, op de ouders hunner toekomstige 
leerlingen uitoefenen.

En zelfs in het gunstigste geval, wanneer leerlingen mbt en 
lingen zonder Fransch in twee groepen worden verdeeld en afzonderlijk 
worden aangepakt, dan hebben de ouders gewoonlijk het juiste inzicht 
niet in deze handeling en zij vertalen dit zoo: „De leerlingen 
Fransch hebben een streepje voor. Dat streepje voor mag ik 
kinderen niet onthouden".

Maar er is ook bepaalde corruptie of iets, wat daar stellig g 
veel op lijkt. Een directeur eener H. B. S. in deze stad verte 
een paar weken geleden, dat hij op een 
had tegen het Fransch op de prh 
Hoofd eener L. S. hem spijtig ha< 
bijverdiensten niet gunde. Het is een 
moeten om advies bij de melkers!

Dezelfde Directeur vertelde me ook, dat sommige Hoofden stelsel
matig geen „vrijstelling" (van toelatings-examen H. B. S.) meer afgeven 
aan kinderen, die geen les in 't Fransch hebben gehad. Men kan 
natuurlijk zeggen: „Zeer juist, want anders hebben de leerlingen op 
sommige H. B. S.en te veel moeite met het volgen van ’t onderwijs, 
maar men zou ook kunnen denken 
van het Hoofd bovengenoemd.

In elk geval, het resultaat is natuurlijk dat bij de ouders „spontane 
drang" ontstaat. Maar, indien dezelfde dingen voorkwamen in verband 
met AViskunde of Duitsch, dan zou stellig een beweging ontstaan om 
ook deze vakken op private cursussen te gaan onderwijzen of zelfs ze 
op de L. S. in te voeren.
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jen 
gaan 5

11-jarig 
t de leef

juist die laatste twee jaar op 
voor de M. S. Maar verder heeft men 
godsdienstonderwijs en het handwerkoc 
plaatst, terwijl het er vroeger 
durende het handwerkonderwijs dan „bezig 
klasseverband niet toelaat met hen nieuwe 
Bovendien moet men vooral niet 
de kinderen uit het zesde leerjaai 
toen ik onderwijzer was aan 
bijzondere attractie van < 
wist klaar te maken voor 
looflijke inspanning zoowel 
laatste jaren is het echter i

> de L. S. moeten den grond leggen 
leeft men op sommige scholen b.v. het 

>nderwijs in de schooluren ge- 
buiten viel. De jongens worden ge- 

gehouden”, omdat het 
leerstof te behandelen.

vergeten, dat vroeger bij uitzondering 
r naar de M.S. gingen. Indertijd, 

de Nutsschool alhier, was het juist een 
die school, dat ze in zes jaar de kinderen 
de M.S., al was ’t dan ten koste van onge- 

. van onderwijzers als van kinderen. In de 
meer en meer een gewoonte geworden de 

kinderen uit de 6de klasse (dus vaak op 11-jarigen leeftijd) naar de 
M.S. te sturen. Ik weet uit statistieken, dat de leeftijd der Iste-klassers 
thans weer rijst; de ouders schijnen dus wat verstandiger te worden 
en als men een paar jaar geduld heeft, zal wel blijken waar de tijd 
en energie, vroeger aan het Fransch besteed, thans aan ten goede 
komen.

Het derde punt is dit: „Confessioneele en neutrale bijzondere scholen 
hebben het voorrecht dat ze nog Fransch kunnen onderwijzen. Laten 
de Openbare Scholen nu trachten dit voorrecht ook weer te bemach
tigen". Men boude het mij ten goede, maar ik vind dit geen beginsel
vaste redeneering.

Als men iets afkeurt, moet men trachten het uit te roeien, maar 
nooit kan goed gepraat worden dat men het gaat navolgen. De cenig 
juiste redeneering zou wezen: „Laten we met inspanning van alle 
krachten beproeven deze onbillijkheid en deze oneerlijke concurrentie 
weg te nemen, door te zorgen dat op geen enkele L.S. meer Fransch 
worde onderwezen.”

Dat door den huidigen toestand Fransche cursussen nog meer van
zelfsprekend zullen gaan worden, kan alleen beweerd worden door 
hen, die geen vertrouwen genoeg hebben in hun eigen ideaal. Het 
leerlingen-gehaltc rijst, de leeraren passen zich meer en meer bij den 
nieuwen toestand aan. Wanneer nu de ouders eens flinkweg weigerden * 
aan die cursussen mee te werken, dan zouden ze vanzelf doodbloeden. 
Ook voor de gemeentebesturen ligt hier een taak. Zij behoorden geen 
lokalen meer beschikbaar te stellen voor het saboteeren van een 
rijkswet en evenals het b. v. aan de leeraren der M. S. (in den Haag) 
verboden is aan leerlingen van hun eigen school privaatlessen te
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nieuwe kk

’ldP

andere vakken en behoeft hij eenvoudig te rep» 
ander gebruikt, dan verschilt de woordenschat 
van dien, welken hij bezit, dat hij toch wel aat 
En zóó vast zit gewoonlijk de woordvoorraad 
na een jaar vrijwel ong<’ 
deel van verdwenen. Dan zijn aan het eind van 
Franschlooze leerlingen vrijwel in kennis gelijk 
overigens gelijke begaafdheden, alleen hebben ze 
werken. Maar we laten ons leiden door de < 
normalen Franschloozen leerling. Die normaalhi 
naar de cijfers voor Duitsch en Nederlandsch.

Ik heb bij deze wijze van doen nooit iets bemerkt van eenige ver-

van Fransch in een 5de of 6de 
Dit zou den bestaanden toestand niet 

weer verwarring brengen in de eerste 
het Fransch brengen bij de eischen van 

verbazen, als dan de slokop die vroeger 
s, opeens zeer matig werd. Ik vrees maar 
imerhand weer wijder en wijder zou gaan

geven, zoo konden de gemeentebesturen toch gemakkelijk de onder- 
wijzers in hun gemeente verbieden om les te geven aan cursusjes 
Fransch voor leerlingen beneden den 12- of 13-jarigen leeftijd. Ik 
zou wel eens willen zien wat er dan van die cursussen terecht zou 
komen.

Voor een facultatieve toelating 
leerjaar voel ik zeer weinig. ~ 
verbeteren. Want dit zou óf 
klasse der M. S. of weer 
toelating. En het zou me zeer 
zoo geweldig begeerig was, «n 
al te zeer dat hij langzanicn

Waar we heengaan, blijkt m. i. duidelijk uit het adres dat in deze 
maand (zie Vacature 9 Juli 1927) de afdeeling ’s-Gravenhagc van het 
N. O. G. zond aan B. en W. van ’s-Gravenhage. Daarin verzoekt 
ze de tegenwoordige A-klassen om te zetten in zevende leerjaren, die 

lassen in de eerste plaats toe te voegen aan de scholen, 
waarvan veel leerlingen bestemd zijn voor H. B. S. en Gymnasium, 
die klassen te bestemmen voor de toekomstige leerlingen van II. B. S. 
en Gymnasium, en in die klassen, behalve de gewone vakken van 
lager onderwijs, ook te doen onderwijzen Fransch en "Wiskunde.

Daarmee is dan de cirkel- of liever spiraalgang precies volbracht 
en komen we, waar we vroeger waren, behalve dat dc verkeerde 
dingen vermeden zijn bij den gevraagden toestand.

Ten laatste nog een enkel woord over mijn eigen school. Mijn 
collega’s en ik beginnen met het Fransch volkomen van den grond af 
en redeneeren zoo: „Wij willen ons aan de wet houden. Heeft een 
leerling op de L. S. hetzelfde boekje gebruikt dat wij gebruiken (wat 
zeer zelden voorkomt), welnu dan heeft hij wat meer tijd voor zijn 

en behoeft hij eenvoudig te repetecrcn. Heeft hij een 
c in ons boekje zooveel 
trdig wat te doen heeft.” 

van de L. S. niet, of 
'ebruikt te hebben gelegen, is er een groot 

de 1ste klasse de 
aan de anderen, bij 
wat harder moeten 

capaciteiten van den 
leid wordt afgemeten
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Beveiliging van de schooljeugd 
tegen verkeersgevaren.

•<

een bepaalde 
unten;
, ar tier vroeger

een kwartier

1926 
van onder 

. commissie ge 
bestudeeren 
ordering

0p 23 Maart 1926 is door den wet
houder van onderwijs van Amster

dam een commissie geïnstalleerd, belast 
met het bestudeeren van het vraagstuk 
der bevordering van de veiligheid der 
schooljeugd ten opzichte van de ge
varen van het straatverkeer.

c/e commissie heeft thans haar rap- 
waaraan wij de vol- 
ontleenen.

men te Amsterdam 1306 
> gevolg van het straat- 
slachtofFcrs zijn 18 jaar 

11 jaar of jonger; 59 
van roekeloosheid van 
pCt. (79 gevallen) is 

rkeersfouten van voet- 
-ic waartoe voor 't 

de schooljeugd behoort. 
i spreekt zich eenstem- 
verkeeroonderwijo op 3e 

riet als afzonderlijk vak.

vcling bij de kinderen die reeds wat Fransch kenden aan ’t begin 
der eerste klasse.

Ter illustratie van wat in een paar jaar te bereiken is, geef ik 
dit voorbeeld nog. Ik had op een vrijen middag een jongen voor straf 
op school. Het was een normale leerling aan 't eind der 2de klasse 
met 5 voor Nederlandsch, 6 voor Fransch en Engclsch en 5 voor 
Duitsch. Ik gaf hem een cind-examenvertaling en een woordenboek 
en liet hem gedurende twee en half uur zijn krachten aan de vertaling 
beproeven. Het resultaat was dat hij maar één belangrijke fout had 
gemaakt. Nu kan ik onmogelijk geloovcn dat deze leerling, na nog 
minstens drie jaar Fransch te hebben geleerd, zoo onhandig zal staan 
tegenover die taal, dat hij zich er niet mee weet te redden.

En dus is mijn conclusie: Laten we de zaak nog eens aanzien. Geef 
een fair trial aan de nieuwe methode, die nog lijdt als wij allen 
eenigszins, aan oorlogsneurosc. Over vijf jaar lachen we om ons pessi
misme en hebben wc de Ncderlaudscke cultuur en de Nederlandsche 
taal een grooten dienst gedaan.

Den Haag.

port uitgebracht, 
gende hoofdzaken 

In 1926 lelt r 
ongelukken als 
verkeer; 512 sl 
of jonger; 245 
pCt. is gevolg i 
bestuurders; 7,3 
te wijten aan verl 
gangers, kategot 
overgroote deel d 

De commissie 
mig uit voor i 
*cboten. Echter ni

doch schijnbaar onopzettelijk geweven 
door het andere onderwijs.

De meerderheid voelt voor bezoek af 
en toe van politiepersoneel aan de 
school ter instructie, de minderheid acht 
dit niet noodig. Praktisch zal het trou
wens moeilijk zijn om voldoend ge
schikt personeel voor dit doel te vinden.

Ten einde in de praktijk het geleerde 
toe te passen, lijkt het de commissie 
nuttig om of en toe speciale .verkeert- 
ecboolwandelingen" door drukke stads
wijken te houden. Ook door lichtbeeld, 
film en spreuken kan het doel bevor
derd worden.

Verder geeft de commissie de vol
gende middelen aan:

1. vroeger openen der scholen;
2. van te voren verkennen van den 

weg bij het naar buiten laten 
van de leerlingen ;

3. voorschrijven van
route op drukke puni

4. de scholen een kwar 
laten beginnen en
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leer niet

de 
uit

gebleven.

het verke

ige verdeeling der kinderen 
r de scholen ;
nieuwbouw

voor het 
plaatsen ;

maken in de 
trsotigelukken 
inderen over-

luwingsborden 
bij scholen te 

"'"Hing t

V ervol gonderwijs.

Het voorbeeld van

■ laten eindigen ter vermij- 
in de spitsuren ;
politie bijzondere zorg op- 
tijdens het uit- en aangaan

gde dc
, voelden zie

l de maatregel 
voor hel geven 

Tevens is het een 
eerlingen gebonden zijn ;

het leerplan. Hel 
voor, dat zij lid zijn van 

:n of clubs, waarvoor ook dc 
iren beschikbaar moeten zijn, 
een der oorzaken van het s 
verzuim.

vormen 
bij het 

sn duur 
C. D. F

mei Maart 
ng hebben 

rgekomen ver- 
eningen bleek, 

s zeer belangrijk is 
alsmede het betrek- 
leerlingcn, dat zich 

aanmeldt, heeft bij 
en W. dc vraag doen rijzen, of 

loeld onderwijs in zijn huidigen vorm 
moet worden gestaakt, omdat het blijk
baar niet aan de behoefte voldoet, dan 
wel of door een aanvulling van het 
leerplan met een of meer populaire 
vakken het onderwijs aantrekkelijker 
moet worden gemaakt, zoodat op een 
grooter en regelmatiger bezoek valt te 
rekenen.

Met bovengenoemde gegevens en c 
verslagen omtrent dc cursussen, u 
enkele waarvan blijkt, dat dc rcsultalc 
beneden de verwachting zijn

hebben B. en W. zich gewend tot de 
commissie van toezicht op het lager 
onderwijs, met verzoek hen omtrent 
deze aangelegenheid van advies te dienen 
en waarbij gevraagd werd, of het ver
volgonderwijs zooals het thans wordt 
gegeven al dan niet moet worden ge
staakt : of met handhaving van de 
bij de wet gestelde eischen het ver
volgonderwijs in stand moei worden 
gehouden, nadat dc betrekkelijke ver
ordening en het leerplan zoodanig zijn 
gewijzigd, dat het onderwijs aantrek
kelijker wordt voor de leerlingen en 
daardoor beter aan het doel beant
woordt en, zoo ja, welke wijzigingen 
dan dienen te worden aangebracht; of 
dal het vervolgonderwijs dient te wor
den opgeheven en daarvoor in dc plaats 
behoort te worden gesteld ander onder
wijs voor de rijpere jeugd; zoo ja, in 
welken vorm en het aantal plaatsen, 
waar dit onderwijs dan dient te wor
den gegeven, de te onderwijzen vakken, 
alsmede een kostenraming.

De commissie deelt ten volle het oor
deel van B. en W., dat het vervolg
onderwijs niet aan dc behoefte voldoet. 
Zij meent echter, dat cr voor dc ge
ringe animo voor dit onderwijs ccnigc 
oorzaken zijn. Vele gemeenten hebben 
van dc door hel rijk geboden gelegen
heid om het vervolgonderwijs op te 
hellen, gebruik gemaakt.

In dc gemeenten, waar men dit onder
wijs is blijven voortzetten, moest in 
verband met dc gcmccnlelinanciën zui
nigheid worden betracht. Zoo ook hier. 
Wilde een cursus doorgaan, dan moesten 
zich 15 leerling aamncldcn. Het gevolg 
was, dat zij, die reeds een winter
halfjaar een cursus hadden gevolgd, 
met dc nieuwe leerlingen in één klas 
moesten worden samengebracht. Deze 
maatregel moedigde de leerlingen aller
minst aan, zij voelden zich achteruit
gezet, terwijl de maatregel mede een 
beletsel was voor hel geven van goed 
onderwijs. Tevens is het een bezwaar, 
dat dc leerlingen gebonden zijn aan de 
vakken van het leerplan. Hel komt 
vaak voor, dat zij lid zijn van vereeni- 
gingen of clubs, waarvoor ook dc noodigc 
avonduren beschikbaar moeten zijn. Dit

vuldig

en W. van Velsen berichten den 
raad, dat zij, teneinde zich een 

beter oordeel te kunnen vormen om
trent den gang van zaken bij het ver
volgonderwijs. tijdens den duur der 
Cursussen aan dc scholen C. D. F. en 
G. van Oclobcr 1926 lol en ir 
1927, geregeld aanteekening 
doen houden van de voorg-1" 
zuimen. Uit deze aanteeker 
dal het absentisme 
geweest. Dit euvel, 
kelijk klein aantal 1 
voor deelneming 
B. en W. dc vraag 
bedoeld onderwijs in 

rden gcslas1-' 
de ben- 
een aanvulling i 
een of meer p- 

rwijs aantrek, 
taakt, zoodat

der scholen;
6. waarschuwing 

verkeer l , .
7. regelmatig melding r 

scholen van vcrkeei 
aan schoolgaande kit 
komen;

8. doelmatig

9. tïi"nieuwbouw zorgen dat geen 
scholen aan drukke verkeerswegen 
worden gebouwd en dat hun uit
gangen ruim uitzicht op den rij
weg hebben, daarvoor bijv, de 
speelplaats vóór de school aan
leggen ;

10. naast speeltuinen 
speelpleinen, waar 
door mag gaan.
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geconcludeerd, 
bemoeiingen 
zorging

Juist op dit 
gemeente, naar

bezwaar v 
februik zijnde 

Men hee: 
boven de

«Tol .

lol den 
Kiemcns 
ningcn

I
dat de gemeente hare 

op hel gebied van de ver- 
van het onderwijs voor de jeugd 

den leerplichtigen leeftijd kan

geluk geboren”. Opvoeding 
het kind van de geboorte 

schoolleeftijd door J. 
-Reurslag, met tcekc- 

van Adri Alindo. Uitgave 
Mij. tol Nut van ‘l Al- 

, Centraal Station Am- 
lam. Prijs f 0.60.

Nog kan als een bezwaar worden 
aangemerkt de in gebruik zijnde oudcr- 
wetschc leermethode. Men heeft hier 
te doen met leerlingen boven den leer
plichtigen leeftijd. Vooral de jongens 
voelen er niet voor om behandeld te 
worden als leerlingen van een lagere 
school. Zij willen meer vrij zijn en ver
langen naar iels, dat meer hun ambitie 
heeft en meer in overeenstemming is 
met hun aard of hunne werkzaamheden. 
Er behoort voor hel vervolgonderwijs 
meer vrijheid te zijn.

De commissie meent dan ook te moeten 
advisecren het vervolgonderwijs, zooals 
dit thans gegeven wordt, op te hellen. 
Zij is van oordeel, dat bijvoeging van 
een ol meer populaire vakken ook niet 
tot het gcwcnschtc doel zal leiden.

Hieruit dient evenwel niet ie worden

niet voor jezelf natuurlijk! (Ja, zóó hoo- 
vaardig denk ie!) Je bent immers een 
ervaren moeder, voor wie de werken 
van Ligthari en Gunning niet onbekend 
zijn. Je hebt cursussen gevolgd in zui- 
geiingen-verzorging. Je weet er alles 
van ! Maar dit smakelijke, gezellige 
gaatje zal je taak licht maken: 
korte hoofdstukjes, en mooie druk, ei 
je begint!

Je begint en kijkt niet meer op, je 
vergeet alles om je heen; je vergeet, 
dal je zoo'n ervaren moeder was, die 
alleen maar beoordeelen zou voor ‘t 
departement, je leeft mee met heel je 
moederhart, het beste, het teerste wordt 
in je gewekt, en met een stillen zucht 
doe je het dicht, maar laat het op je 
tafel liggen, want morgen wil je dit en 
dat nog eens o verlezen, en terwijl je 
opslaat, loop je zoetjes voor je heen 
te neuriën: „draai het wieltje nog

En c 
drukke

Tk heb een 
een avond.

-weg" • 
Riemcns 
titel.

De uiterlijke verzorging van het 
boekje is al zoo aantrekkelijk: de titel
plaat met z‘n zes feeën, die bescher
mend om het kleine, slapende kopje 
van een menschcnkindjc zich scharen, 
de zeer mooie tcckcning boven 't eerste 
deel: „de zuigeling" en de fijne, leven
dige leckcningctjcs overal tusschcn den 
tekst. Dal alles is reeds zoo sprekend, 
en zoo ontroerend voor je rnoederhart; 
en dan komt de lectuur.

Oorspronkelijk dacht je: „nu ja, *t 
is een boekje met een tendenz, uitge
geven door hel nuttige Nut, en je zult 
het eventjes goed doorlezen, om hel te 
beoordeelen voor je eigen departement.

gebied is er voor de 
v de meening der com
missie, een belangrijke taak weggelcgd 
in den strijd tegen de gevaren voor de 
jeugd, gelegen in bioscoopbezoek of 
andere voorkomende openbare vermake
lijkheden. De commissie adviseert dan 
ook, in de plaats van het vervolgonder
wijs te stellen onderwijs voor de rijpere 
jeugd en daarbij te volgen het systeem 
zooals dat in de gemeente Lonncker is 
ingevoerd. Dit systeem is nader uitge- 
wcrkl, terwijl daarbij is uitgegaan 
de gedachte van gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs.

den volgenden morgen in je 
bedoening is er dat liedje weer 

: pagina, waar hel stond. Er is 
eders in je houding tegen de 

kinderen, meer bewust, meer bezield 
dan anders, want je hebt gisterenavond 
iets do.orleefd, en het heeft z’n invloed

gelukkigen avond gehad, 
avond, waarop ik heelemaal 
was in het boekje van Mevrouw 

is— Rcurslag met bovenstaanden
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zóó mooi maakt? 
ook het vlot-geschre- 

, kernachtige zinnen; 
, die nergens vervalt 
, maar de booldzaak 

zeer de aandacht 
de groote, rijke 

eekt, waardoor 
.ja, juist.

heb je dit

er niet i 
zitten; l

af. wat dit boekje
Natuurlijk, 't is < 

vene met de korte, 
ook de groote lijn, 
in de kleinigheden, 
vasthoudt, wat zoo 
geboeid houdt; 't is ook de e 
ervaring, die er uit spreekt, 
je telkens het gevoel hebt: 
zóó is mijn geval, en daar 
kind en daar heb je dal".

Maar *t is bovenal toch ~ de geest, 
die door heel dit boekje heen spreekt, 
de goede geest, de geest van toegewijde.

dit boekje te willen verspreiden onder 
de mcnschen.

Een Daad, die niet zal nalaten zijn 
zegen te brengen, want voor iedere 
moeder, in wie iets van dat verant
woordelijkheidsgevoel leeft, uit welken 
kring ook, geeft het zéér veel, mede 
door den eenvoud, waarin de dingen 
besproken worden.

Mevrouw Ricmcns— Reurslag en het 
Hoofdbestuur van 't Nut onze warme 
dank voor dit boekje I

G. B. IMMINK-—Cost Budde.

verstandige liefde, die uitgesproken 
wordt in 't „Besluit", maar geweven 
is door het geheel.

Dit is voor mij het allerbelangrijkste: 
Dit boekje leert ons. moeders, te 

staan bóven de moeiten, allerlei kleine 
moeiten, die o! zoo groot zijn als wij 

meer boven staan, maar eronder 
het geeft zulk een groote plaats 
: suggestieve kracht, hel is zoo 

:htigen 
’t Nut

gehad; en je draagt je kleinen, onhan- 
digen, iet-wat langzamen vierjarigen 
jongen een „klein werkje" op — waar
lijk niet voor den eersten keer.

Je wist immers al lang boe paedago- 
gisch het is, „kleine werkjes" te vragen, 
maar je voelt je van morgen opnieuw 
geduldig, opnieuw bezield, want dat 

gemoed getroffen : 
nle, door het zelf-



INHOUD VAN AFLEVERING 1.

Bladz.

de L. S" door Drs. F. C.
10

Pogingen.

29

Lonneker 30

Boekbespreking.

31

<$>

Het probleem 
Dominions

de schooljeugd tegen verkeersgevaren

de „Ligue pour 1'Education 
van Reesema ....

Het 4e Internationale Congres van 
Nouvelle”, door C. Philippi-Siewertsz

Vervolgonderwijs. Het voorbeeld van

Beveiliging van

Feiten en

van „het Fransch op

ƒ. Riemens-Reurslag. Tot geluk geboren. Opvoeding van het kind 
van de geboorte tot den schoolleeftijd, door G. B. Immink- 
Cost Budde..................................................................................



Vacant

Vacant.

OUDERS!
Kent gij SCHOOL EN HUIS, 

het Orgaan van den „Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers”, onderRedactievanTh.J.Thijssen?

Prijs f 0.90 per kwartaal.
Abonneert U Heerengracht 56, Amsterdam 

of vraagt proefnummer.



N°. 2.NOVEMBER 19279® JAARGANG.

DRUKKERIJ PATRIA

VOLKS 
ONTWIKKELING

PER 
JAAR 
F 8,75

MIJ.TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN 
CENTRAAL STATION, AMSTERDAM

PER 
NUMMER 
F 0.75

MAANDBLAD USTGEGbSVBN MET >
NUTS8NSTITUUT VOO© VOLKSONTWIKKELING

ONDER REDACTIE VAN:
Prof. Dr PH KOHNSTAMM, L. C. T. BIGOT, Prof. R. CASIMIR.J ;
W. EMMENS- A. H. GERHARD’ JProf. Dr. J. H. GUNNING«Wz., 

IDA HEYERMANS, ’J. HOVENS GREVE Secr.

tan Nieuwgnhuyzen
1784



f.



r'

de

333

zocders

Naar Nieuwe Wegen! 
door A. J- STRAATMAN.

iken op 
Men

A 1T ie >" de onderwijzerswereld wat meeleeft, kennis neemt van
’ * mceningen die geuit worden, van pogingen zich zelf te zijn, 

oude wegen te verlaten en al is het strompelend, toch vol moed 
nieuwe in te slaan, . . . die komt tot de overtuiging, dat er onder en 
door de opvoeders en onderwijzers van de laatste jaren met grooten 
ernst gezocht en gewerkt wordt. De gedachte, dat de „Positie" het 
voornaamste was, .. . denkbeeld voortgekomen en gegroeid tot een 
allcsbchecrschend besef in den tijd toen wat smalend gezegd kon 
worden, dat „de meesters heelc heeren begonnen te worden”, dat 
egoïstische en geestdoodende denken beheerscht de onderwijzerswereld 
niet meer. Of er vrede en rust hecrscht? . . . Allerminst, maar het 
object van den strijd is in de meeste gevallen iets anders geworden. 
Was het een twintig jaar en langer geleden gewoonte dat enkele 
ploeteraars, peuteraars, nu en dan een enkele wetenschappelijke 
zoeker zocht en meende te vinden een nieuwe, . . . schijn-nicuwe weg 
soms voor het onderwijzen van eenig vak, van een onderdeeltje soms 
maar ... en dat hij zijn vondst, bedenksel, maaksel in een nieuwe . .. 
„aan een langgevoelde behoefte voldoende" methode uitwerkte, . . . 
de onderwijswereld maakte er zich niet druk over. Hoogstens pompten 
ze een overzicht er van in hun hoofd voor een examen, van slechts 
enkelen kan gezegd worden, dat ze met blijde belangstelling van 
nieuwe gedachten of uitspraken op opvoedkundig terrein kennis namen.

Dat is anders geworden. Men behoeft maar eens een kijkje te 
nemen op de leestafel in het Nederlandsch Schoolmuseum te Amster
dam en men ziet een klein honderdtal bladen en tijdschriften aan 
opvoedkundige vraagstukken gewijd. En als er een blad ontbreekt, 
komt gauw een vraag er naar! Men kan geen dag- of weekblad van 
ccnigc beteckenis opnemen of men vindt, zoo niet een vaste rubriek 
onder speciale redactie, dan toch van tijd tot tijd belangrijke be
sprekingen van deze soort. Juist dit is van zooveel belang, . . . opvoed
kundige vraagstukken zijn geen schoolmeesters-monopolic meer, maar 
trekken aller aandacht.
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strijd

voor allen moeten 
Prof. Decroly.

•rdeeld-

uit gebrek aan 
celijk hun denkl

een terrein, 
gewerkt, waar 

van wetcnschap- 
: doel hadden in

heel wat zoe- 
werken, ondanks de 
gebracht, maar het 

ï vragen als zuiver studie- 
let volstrekt geen wonder

hindert en

uit financicele over
naar de letter en naar

Wat jammer, dat zoo iéts zoo kort duurtl Wa&r geklaagd werd, 
daar was dat de grondtoon en van geen bezoeker werd de klacht 
gehoord, dat er gebrek was aan stof tot denken, zoeken, vergelijken.

Een verblijdend teeken! Toch ook zorgvol. Immers naast de 
belangstelling spreekt hieruit scherp den strijd, de groote vei 
heid, de eenzijdigheid, die het denken hindert en zuiver zien belet.

Dat zoeken naar de hoogste beginselen is zwaar op 
waar nog zooveel onvast is, waar zoo eenzijdig was 
wetenschappelijk zoeken- onder breede voorlichting i 
pelijk geschoolden, die hun werk op het gewenschte 
gesteld, nog niet was voorgekomen. Zeker, er waren 
kenden, niet onbekend met wetenschappelijk 
krummelige wijze waarop ze tot studie waren 
aantal goed onderlegden die opvoedkundige 
object namen, w-as toch zeer klein. Nu is h« 
als een nict-vnkman-in-beperkten-zin zich wetenschappelijk gefundeerd 
uitlaat over onderwijsvragen. De gelukkig sterk toenemende belang
stelling uit ouderkringen heeft daartoe veel bijgedragen.

Op dit terrein is door de groote verdeeldheid de mogelijkheid voor 
den belangstellenden buitenstaander van de meeste meeningen kennis 
te nemen niet mogelijk, al was ’t alleen maar 
wegingen. Toch is met elkaar kennis maken 
de daden wel zeer noodig.

Het Nederlandsch Schoolmuseum heeft in de feestelijke stemming 
van een vijftigjarig bestaan een uitnemend geslaagde poging gedaan 
aan de bezoekers te toonen wat er groeit en bloeit, ook wat er woelt 
gelukkig. Uitnemend geslaagd, want in de 4 weken kwamen er ruim 
6000 bezoekers, bleven velen uren lang bewonderen, kwamen terug 
en raakten soms niet uitgepraat over al het moois dat ze zagen. Al 
het moois, maar niet alle moois. De tentoonstelling was allesbehalve 
volledig, al besloeg ze eenige groote zalen van het Stedelijk Museum. 
Onvolledig uit gebrek aan geld vooral, soms door lauwheid van hen, 
die noodzakelijk hun denkbeelden hadden moeten demonstreeren,.. ■ 
in verschillend opzicht uitnemend verzorgd, schitterend toegelicht ook 
door ijverige, warme medewerking.

„ Het is dringend noodig, dat de aanhangers van verschillende 
opvoedkundige opvattingen hun ouderlingen strijd staken. Wel 
moeten zij strijden voor goede ideeën, doch niet tegen maar met 
elkaar, zoekend naar de hoogste beginselen, die 
gelden en leiding geven.”
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het

van een
> voor-een-leek zeer 
Klinkt niet poëtisch, 

mislukt kunst-

Stof tot vergelijken vooral ten opzichte van veel vraagstukken, . . . 
lang niet van alle die in en buiten de onderwijswereld de mcnschcn 
scheiden in enthousiaste vóór- en niet minder heftige tegenstanders ; .. . 
vraagstukken hier getoond in tastbaren vorm, die dikwijls voerde tot 
beter begrijpen van eigen meening door de zichtbare tegenstelling, 
tot meer waardccring van een afwijking, door zorgvol afwerken en 
toonen in den arbeid van kinderen.

Daar was de handcnarbeidszaal. Naast producten van vrouwelijke 
handwerken waren er heel wat slöjdstukken. De meisjeswerkstukken 
lokten meest bewondering. De omstandigheid, dat in dit vak de oude 
weg, die van den naailap en van den cndeloozen, viezen breilap reeds 
lang verlaten is voor die van de kleine voorwerpen van practischen 
aard, waaraan telkens maar één nieuwe moeilijkheid wordt geleerd, 
al of niet met inoefenen van de oude, geeft zekere vastheid van werk
inrichting, alleen gestoord hier en daar door het opnemen van nieuwe 
werkstukken aan mode-bevliegingen ontleend, en door de vraag wan
neer en óf de machine haar intocht ergens moet maken. Van bijzondere 
waarde waren de inzendingen van al het werk door bepaalde leer
lingen gemaakt. De vergelijking met ander werk, b.v. in de school- 
albums ondergebracht, heeft allicht bij inzenders de gedachte doen 
ontstaan, dat het gewenscht kon zijn een steviger, netter album voor 
handwerk aan te leggen, dan de onoogclijke, slappe, verkleurende naaisels 
van omslagpapier, zooals nu op alle scholen nog worden gebruikt, niet tot 
vorming van den zin voor netheid, die toch zeker van het vak moet 
uitgaan. Misschien ontwerpt een uitgever een solide en stevige omslag, 
die in de school kan blijven, of een die aan de leerling bij het ver
laten der school kan worden meegegeven.

Bij handenarbeid treffend sprekende vraagstukken, waarvan 
brengen buiten den kring der vakmannen in beperkten zin wel 
noodig is. Wat klonk er? Een stellig overtuigd aanhanger 
bepaald systeem loopt minachtend kijkend langs 
aantrekkelijke werkstukken en zegt: „Snert!" ’t I 
maar duidelijk was ’t. Een ander zegt: „Zeker van een 
nijvcraarl Onderwijl staat een vurig Montcssori-voorstandster ijverig 
modellen en maten te notecren om ze goed te kennen ... terwijl een 
vierde vraagt, of ze zulk werk, dat toch duidelijk vooral door den 
uiterlijken vorm aantrekkelijk is en niet de innerlijke gaven en krachten 
van den leerling allereerst aansprak, of ze dat op de Montessorischool 
wil invoeren, de school, die de innerlijke vorming van de leerlingen 
hooger acht dan het product. Zoo botsen daar fel de twee richtingen 
der handenarbeiders: a. zoeken van lust in den arbeid, het werk, van
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;n zich 
school"

een streven naar vervolmaking daarvan; b. door de bekoring van het 
voortgebrachte product uit zijn aard, niet uit de afwerking, lust scheppen 
in den arbeid en de productie, om zoo door veelvuldige herhaling van 
gelijksoortig maar verschillend en steeds aantrekkelijk werk grootere 
vaardigheid te scheppen. Ze moesten meer naast elkaar te zien zijn 
op neutraal grondgebied én in grootere hoeveelheid.

Even verder het Montessorilokaal e:n dat der „Fröbelschool", Ook 
die stellen allerlei vragen. Het eerst treft het feit, dat de „Fröbel
school" .. . de naam is niet juist meer, maar als onderscheiding heel 
makkelijk, waar ze allebei „voorbereidend” zijn . . . dat deze bijna 
uitsluitend arbeid van kinderen toont, producten uit en met de leer
middelen opgebouwd en dat de tweede uitsluitend inrichting en hulp
middelen laat zien. En dan hoort men vragen en bedenkingen oprijzen. 
Sober en „wat kaaltjes" van 't één. Maar ook de vragen: „Is er 
niets, dat de kinders maken P' in 't andere lokaal. En dan herinnert 
men zich de bewonderende uitroepen: „Hoe kunnen die kleine kinder
handjes ’t maken!" En dan rijzen er vragen: Moet niet een gedachte 
materieel verduidelijkt worden of, door kinderpogen blijken in knipsel, 
tcekening. kleiboetseersel welke leemten er in de opvatting zijn? Wordt 
denkcnd-voorstellen niet noodig gevolgd door materieel-voorstellen ? 
Wie niet volgde, wat uit de botsingen der tegenstanders(sters) — Frö- 
belschen en Montessoriaanschcn — groeide, ziet hier duidelijk, dat van 
het tweede beginsel nu en dan paralcllisme opduikt in het eerste, naar 
leermiddel en naar daad, ... en we hoorden smalen van „nalooperij". 
Anderen verheugen zich er over dat in den laatstcn tijd in en door 
strijd de „Fröbelschool" v erjongde, zich losmaakte uit het verstijvende 
keurslijf waarin de stroeve klassikale methode de primair individuccle 
en vrijheidslievende gedachte van de „ Kindertuin" had geklemd. Werk 
of toon uw werk naast elkaar ter vergelijking en volmaking I

De school van 1870 had veel bekijk l Historische aandoeningen van 
den ouderen naast blijde vergelijking met toestanden van nu bij de 
jongeren. Welke van de twee de meest waardevolle en juiste? Heeft 
de vrijheidstoon in de Montessorischool het goede stelsel gegrepen? 
Past alleen smalend schouderophalen voor het stramme klassikale 
stelsel, dat in de school van '70 en later... cn nóg soms hcerscht? 
Zijn we allen evenwichtsnaturen, aan wier eigen inzicht kan, nidg 
worden ovcrgelatcn in welk tempo, van uit welk aangrijpingspunt, in 
welke volharding gewerkt zal worden? Heeft het Daltonstelsel den 
weg gevonden? Jammer genoeg hadden de voorstanders van het laatste 
in wat te groote bescheidenheid aan de uitnoodigingen taken en uit
voeringen in te zenden weerstand geboden en was daarvan zoo goed
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En al soezend bij de school van '70 herinneren we ons de klassen 
van 80, van 60, van 56, waarvoor we zelf stonden indertijd, met een 
productie van 2 A 3 maal 56 taaloefeningen, 2 4 3 maal 56 maal 5 
sommen én 56 opstellen én 56 schoonschriften per 
keken smachtend naar Kees Boeke’s tafel, alleen maar om 
stigc, van testkeuring ovet 
weten wel, daar zijn nog a 
„het gemak” van den onderwijzer, voor 
eerder andere en belangrijker dan dit, maar 
is overbodig, want nutteloos, ... wordt 
gehoord, dat gemakzucht aan dat pri.._ 
maar doen en de resultaten naast elkaar

Is ’t ook niet een vraagstuk, dat

60, van
: van 2 A 3 maal 56 taaloefenii
én 56 opstellen én 56 schoonschriften per week! En we 

Kees Boeke’s tafel, alleen maar om de kun- 
ergenomen manier van zelfcorrectie. Ja, we 
andere principen in verborgen, dan die van 

lerwijzer, voor den bewerker van het stelsel 
bij de betoning: correctie 

nu en dan ook de meening 
trincipe niet vreemd is. Een poos 

leggen na een mooien proeftijd ! 
nu, bij toepassing van Boeke’s

als niets te zien. En dat moeten wc toch hebben, de opdrachten en 
de uitvoeringen er van, om te kunnen zien hoe het groeit en .wat 
er van” groeit. Werk van kinders, van klassen liefst, herhaaldclijk 
en uit verschillenden kring.

In de school van'70 treffen ons de banken en ze roepen een nieuw 
vraagstuk op. Neen, wc hebben ze aan den lijve genoten en verlangen 
niet meer er naar. Maar door die oude met hun gevoelde bezwaren 
worden we gedreven naar de nieuwste en naar de nihilistische. De 
nieuwste: die voor één leerling; de opklepbarc; de verstelbare; de 
nieuwste Rotterdammer, die met een enkele handgreep voor elke 
leerling geschikt gesteld kan worden en die dan voldoet aan al de 
eischen, die in een bibliotheek van hygiënische studies, van zware 
wetenschappelijke werken zijn neergciegd, opdat niet het jonge lijf 
van het kind onherstelbare schade zal lijden door het lang zitten in 
gedwongen schoolsche houding. En de nihilistische, die heel mooie, 
knusse, gezellige tafeltjes en stoeltjes! Ze trekken zich van al die 
wijsheden over scoliose en rachitische kinderen en over borstbeklem- 
ming en vervorming niets aan! Larie! Onze leerlingen zitten niet.zoo 
lang! Als ze ’t onaangenaam vinden . . . (is moeite doorstaan, leed- 
dragen opvoedend, vraagt één). . . dan staan ze op en gaan loopen 
of staan of kruipen of liggen .. . zijn ze niet vrij ? Tenzij, zegt weer 
een ander, tenzij ze door hun aanleg en bouw het gevaar niet merken, 
de knoei niet voelen en toch onherstelbaar krijgen! Een ander, waar
schijnlijk er niet aan denkende, dat de tafelaars bepaalde voorwaarden 
vragen voor de invoering van hun meubels, vraagt in een bewonderend 
artikel over een pas geopende voorbereidende school, of men het nu 
nog niet zal wagen eens gewone klasselokalen óók van zulke mooie 
meubeltjes te voorzien! Weg met die stijf-in-de-rije bankenl
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/eest 
om op de ten

anderen wat doen door 
waarlijk gedaan! En 

r mijn langdurig zijn op de 
gevormd de tentoon- 
'enbeid te geven hun

van
is goed!) niet gecorrigeerd ue
>eld is revenuen); Tesrosime;

stelsel, dat ook in de Montessorischool van betcekenis zal worden, 
of het kind suiver de woorden en met gemak en als automatische be
weging zal leeren schrijven, als het alleen maar de uitgangen, niet 
meer de heele woorden behoeft te schrijven, als het zuiver schrijven 
alleen maar uitgaat van het „weten hoe" en niet van het „door ge
woonte niet anders kunnen.3" Ja, correctie! Hindert het wat als men 
de kinderen heel mooi, met pracht van sierletters in velerlei kleur 
wetenswaardigc zaken laat notecren en ze niet corrigeert? Zoo gaf 
leerlingwerk te lezen in prachtuitvoering: p. f. pour feliciteer ... p. c. 
pour condoliancc. Zoo stonden in lijsten van vreemde uitdrukkingen 
(bravo, al is ’t wat oudcrwctsch, ’t is goed!) niet gecorrigeerd de 
woorden: Heriditair; Revcnain (bedot 
Terrorsimc; (voor terrorisme).

Inderdaad, het vraagstuk van de correctie moet nog eens. .. be
sproken niet, maar in de praktijk bekeken worden door vakman en 
leek aan de producties van leerlingen, naast elkaar gesteld naar ver
schillend beginsel.

Vragen??? Wie als ik het genoegen had dagen en weken op de 
tentoonstelling door te brengen, kon genieten. Wijl het te woord 
staan van alle belangstellenden den directeur of bij zijn afwezigheid 
(het Museum zelf aan de Prinsengracht gelegen bleef ook tijdens de 
tentoonstelling geopend!) den onderdirecteur te omvattend zou gewt 
zijn, heb ik het grootste deel mijner vacant ie gebruikt om op de I 
toonstelling rond te loopen. Ik kon dan voor anderen wat doen 
hier en daar voorlichting te geven. Ik heb dat 
toch was dat niet de eigenlijke grond voor 
tentoonstelling. Ik had namelijk het listige plan j 
stelling te gebruiken om aan de bezoekers gelegt 
belangstellingssfeer aan mij ten toon te stellen.

Om dat gedaan te krijgen heb ik me telkens aangesloten, nu eens 
voor een uurtje, dan korter of langer tijd bij de meest uiteenloopcnde 
bezoekers. Ik heb naar maatschappelijke!!, naar intcllectueelen, naar 
niet of wel vakkundige oricntecringsgraad meest uitcenloopende be
zoekers gezocht en ze beluisterd. Graag en met toenemend genoegen 
aangehoord, want onder de bezoekers van den meest uiteenloopcnden 
aard was steeds de warmste belangstelling. Naast de enkele vragen 
door mij reeds aangewezen, hoorde ik een groot aantal andere, 
toonende, dat inderdaad de behoefte aan kennis van alles wat het 
jeugdvraagstuk, opvoeding, verzorging, onderwijs betreft, sterk groeiende 
is,. . . ook sterk leiding behoeft door gelegenheid tot onderzoek: de 
tentoonstelling „voorzag in een lang gevoelde behoefte", wat vooral 
bleek uit het groote belangstellende bezoek, en het sterkst uit het
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Nederland, maar 
Brcslau had 
dat in omvang 
Raampoort. Dit 
bcgcerig oog op 
cr is een school 
instelling, maar een 
gebouw in 
niet ver er

feit, dat het bezoek hoe langer hoe drukker werd! Tot onzen spijt 
was het niet mogelijk haar langer te openen, maar als het had gekund, 
dan hadden we op het laatst de stroom niet kunnen verwerken! 
’t Was nu soms al te vol voor rustig kijken.

„Wonderlijk”, zegt er een, „dat dddr zooveel mcnschcn kwamen, 
— in het museum zelf is 't bezoek nu niet juist overmatig groot!" 
Inderdaad, van 1914 tot 1926 daalde het bezoek aan het museum op 
de Prinsengracht van 4864 tot 2887! Voor het bestuur en allen die 
in de zaak belangstellen een zorgelijk feit. Waarlijk kommervol? 
Neen, niet kommervol in maatschappclijken-zin. Daaruit blijkt niet 
de belangstelling van het publiek, het toont alleen, maar dan ook 
heel scherp, dat het .Nedcriandsch Schoolmuseum” in de verte niet 
meer voldoet aan de behoeften. Persoonlijk zou ik haast durven ver
dedigen, dat dit Museum, in den tegenwoordige» j/aa/haast opgedoekt 
kon worden, als hel niet kan worden verplaatst en vernieuwd!

Maar,... dat kan en dat moet!
Tokio, . . . ja, Tokio, maar daar was een sterke prikkel achterstand 

in te halen naast het streven Westerschc toestanden te evenaren. 
Tokio had, in 1878! een schoolmuseum dat een park was, met een 
groot aantal uitnemende tentoonstellingsruimten cr in. Niet een lijde
lijk cxpositic-centrum als voor ons het Stedelijk Museum nu was, 
maar een permanent Museum. Het aantal bezoekers bedraagt van 

'olkt als

root aantal uitnemende tentoonstcllinj 
,,<c cxpositic-centrum als voor ons 1 

een permanent Museum. Het aantal bezoekers bed ra a; 
50.000 tot 80.000 per jaar. Zeker, Japan is 10 maal zoo bevo.

dat verklaart het drukkere bezoek toch niet alleen! 
i heeft reeds lange jaren een gebouw als Schoolmuseum 
; wat heeft van de H.B.S. in de Marnixstraat bij de 
it gebouw stond dezer dagen leeg, wé hebben er een 

geslagen voor een verplaatsing van onze inrichting,... 
voor verkoopsters in gevestigd, ook een heel nuttige 

school krijgt de leerlingen toch, ook al was het 
een rustige straat gelegen als b.v. de De AVittenstraat, 

ver er vandaan, waar ook wel wat schoolruimte over is. Een 
Museum heeft een plaats noodig, niet alleen makkelijk te bereiken, 
maar ook in het gezicht gelegen van een stroom voorbijgaand publiek. 
Het zien van het gebouw moet al een verlokking wezen. Zelfs van 
een belangstellend mcnsch moet de aangeboren inertie worden over
wonnen. Ook moet het gebouw makkelijk bereikbaar wezen. Ja, 
daaraan voldeed dat gebouw heel goed. Tal van tramlijnen stellen 
het in het centrum van het verkeer van uit eiken hoek van de stad, 
en van elk station.

Nu moeten we een bekentenis doen. Het Bestuur van het Museum 
heeft niet veel moeite gedaan om in het bezit van het gebouw te
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der lokaler

van den hooge naar de 
en helpt de fiets weg 
dat de bezoekers niet

een ander gebouw tekomen, evenmin als het ernstig moeite deed 
krijgen.

Het Schoolmuseum van de stad Antwerpen heeft 4 menschen die 
aan de inrichting langer of korter tijd werken. Madrid had in '82 er 
8 aan verbonden. Als wij een grootcr gebouw kregen, dan zouden we 
er leclijk mee zitten; wij hebben twee menschen om al het werk van 
het museum te doen. Nee, niet alles, er is nog een schoonmaakster 
ook en een goeie, méér, als er een bezoeker op de fiets komt, en dat 
gebeurt bij het afgelegen zijn van de instelling nog al eens en met de 
Amsterdamsche fietsgewoonfen, dan moet de bezoeker op een geheim
zinnig schelletje drukken en dan daalt de directeur of de onder-directeur

i den hooge naar de voordeur, ontsluit plechtig een der zalen beneden 
helpt de fiets weg te bergen. Er is een voordeel aan verbonden,

•t slroomen, we zouden dan personeel te weinig 
hebben om hen in te laten en geen man meer voor het andere en 
eigenlijk toch ook wel zoo belangrijke Muscumwerk! Nee, voorloopig 
moet ’t maar niet drukker worden. De betrekking van Dirccteur- 
porlier van het Museum is aardig, maar de laatste kwaliteit moet 
toch niet te veel tijd vragen!

Stellig, we zouden er mee zitten uit gebrek aan menschen om al 
het werk te doen. Niet om het groote gebouw vol te krijgen! Wie 
nu binnen komt krijgt een beetje — ondanks alle goeie zorgen voor 
licht en reinheid — een béétje een muffe geur, een pakhuis-idec te 
pakken. Dat is niet te voorkomen, want we zijn meer dan vol. O, 
wc bergen nog wel meer, en natuurlijk ook, want er blijft maar komen, 
maar dat bevordert het overzichtelijke niet! Dat maakt de bcstudecring 
niet licht voor ’de niet geoefende bezoekers.

Tot onzen grooten spijt moesten we een paar jaar geleden de 
gastvrijheid opzeggen aan het huishoudonderwijs, weten wc nu haast 
geen raad met een historisch lokaal, zitten kostelijke studiewet-kjes 
opgepakt in kasten geborgen op een ’s winters ongenaakbare plek, 
want we kunnen er uit armoe niet stoken in de laatste jaren. Ja, nu 
móét ’t weer, anders vergaat er waardevoller goed!

Een heel andere inrichting! Ruimer, wijder, alleen al voor wat we 
nu hebben. Maar ook voor andere plannen, behoeften. Antwerpen 
in zijn eigen stedelijk museum. Mei 1923 opgericht — wat kort nog 
maar na al de lasten en kosten en schaden van den oorlog! — had 
in het eerste % jaar van zijn bestaan 19 voordrachtsavonden in een 

lukalen gehad. Wij zouden er — hoe groot de behoefte er ook 
is — wij zouden er geen een kunnen houden, want we hebben 

geen hokje om de menschen te ontvangen. Persoonlijk ben ik een paar 
keer met een 50-tal volgers van mijn cursus aan de Am’sterdamsche
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cursus van 
op onderwijs of opvoedin; 
twee flinke ruimten voor

wezigheid

zelf zalig worden!

Volksuniversiteit 's avonds in het museum geweest om een bespreking 
te houden over bepaalde dingen, maar dat kan eigenlijk niet, 't Is 
onbehoorlijk zijn publiek, waaronder veel dames en enkele oudere 
menschen, anderhalf uur te laten slaan luisteren, terwijl men zelf om 
gezien te worden boven op een stoel staat! ’t Is interessant, want heel 
ongewoon, maar behaaglijk is anders en het bevordert noch de lust 
er weer heen te gaan, noch de trek nog eens zoo te doceeren. In 
het grootere museumgebouw moeten we een grootere en een kleinere 
zaal hebben voor bijeenkomsten. Eén of allebei met gelegenheid voor 
het gebruik van tooverlantaarn, epidiascoop, of Glm. We konden dan, 
als het Haagsche museum met zooveel vrucht doet, onder schooltijd 
klassen ontvangen, één of meer ’ tegelijk en toelichting geven van 
vooraf aangekondigde en met lichtbeelden verduidelijkte onderwerpen, 
al of niet in overleg met commissies uit de onderwijswereld, lager, 
middelbaar, vakonderwijs. En naast de vergaderzalen, die ook zoo 
mooi dienen konden voor een bepaalden cursus als b.v. den vacantie- 

het N. O. G. in den zomer en voor speciale bijeenkomsten 
igsgebied, naast die ruimten moesten één of 
tijdelijke tentoonstellingen beschikbaar zijn. 

Voorwerpen om de schoolsche voordrachten te verduidelijken; kleine 
exposities voor dc vergaderingen, voor een cursus; interessante dóór
trekkende verzamelingen als nu in min geschikte lokaliteiten en met 
veel kosten moeten worden ondergebracht, waaraan altoos weer het 
nadeel verbonden is, dat die lokalen door de stad verspreid zijn, niet 
voor onderwijs-exposities dienen en dus niet kunnen rekenen op een 
vaste groep van bezoekers, die weer als aanmoedigers voor anderen 
en als verspreiders van merkwaardig nieuws dienst doen, wat een 
groote kracht is om bezoek te trekken. Om een paar tentoonstcl- 
linkjes van den laatsten tijd te noemen: het Adolfisme in het tcekenen; 
het spel van het kind; kinderteekeningen; jeugdwerk; e.a. We weten 
stellig, dat K. en O. ons verschillende malen zou vragen om wat 
ruimte, als ze niets dan het schikkingswerk er aan te doen hadden 

de ruimte kosteloos kregen, omdat hun aanwezigheid ons belang 
was door meerdere bekendheid. Wat konden we een groepen uit 
velerlei’ kring gelukkig maken en

maar na veel 
;ckomen!), dét kon Amstcr- 
schoolgebouwen leeg, er is

En het kan!
Wat Antwerpen kon, kan Amsterdam ook. AVat Rotterdam deed, 

een leege school verbouwen tot museum en afstaan aan het Museum 
voor ouders en opvoeders (van Amsterdam uitgegaan, 
omzwervingen in Rotterdam onder dak g< 
dam zeker; er komen in de oude stad
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van den 
eglaten. 
igcn op 

bevor- 
igen ernstig zou 

ig van krachten 
i de jaarlijksche

verplaatsing 
buitenge 
als bijiu 
voorwerpen 
reeds heeft.

En niet alleen dat we niets kregen, er 
wanbegrip omtrent de beteekenis van een t 
van hulpmiddelen voor het onderwijs, een geringschatting van dat 
werk, dat, was het niet van zoo groote ernst, 't koddig zou wezen.

-Wij ontvingen Uw schrijven dd. 29 December, waarvan de 
inhoud onze aandacht had.

Het spijt ons
reeds door zeer vele Instellingen
op onze Kas wordt gedaan, wij voor 
geen bijdrage kunnen afzonderen.

Wij teekenen.

van inrichtingen mogclijk en dan kan er zonder veel 
gewone uitgaven een uitnemend Schoolmuseum worden ingericht, 
.ia geen stad ter wereld heeft met den enormen rijkdom aan 

en geschriften die het Nederlandsch Schoolmuseum nu

was een zoo volslagen 
permanente studieplaats 
geringschatting

echter U te moeten mcedeelcn, dat, waar er 
tot Liefdadigheid een beroep 

het door U beoogde doel

Het spreekt van zelf, dat we namen van de instelling en 
schrijver uit deze getrouwe copie van het origincele stuk v 
Liefdadigheid, als men aan een van de belangrijkste instelling 
onderwijsgebied steun zou geven 1 Als men zijn eigen belang, 
dering van goed en zuiver weten in opvoedkundige vrag 
dienen door de hulp aan vervolmaking van de opleiding 
in eigen dienst; als een fractie van een procent van

Dan is er echter nog iets anders noodig. Het Schoolmuseum te 
 och Amsterdammers, oordcclcn we een beetje mild over wat 

ver van ons gelegen oorden... het museum te Rio de Janeiro kreeg 
in... 1884/1885 van particulieren in die stad aan giften de som van 
f 35000. —. Ja, als wij ook zoo nu en dan ccns wat kregen! Niet 
een beetje nu, maar als afbetaling van het tekort aan toeschietelijk
heid in de afgeloopen jaren en als belofte van beterschap een groot 
bedrag, dan boden wij aan de gemeente de inrichting aan van een 
mooi museum, ais zij het goeie gebouw gaf.

Neen, we hebben niet stil gezeten! We hebben al eens aangeklopt 
bij een 25-tal menschen van wie we verwachten, dat zc in ons doel 
belang zouden stellen. We hebben geen cent gekregen. Toen waren 
we een beetje van streek! Was wat wij wilden dan zoo weinig van 
beteekenis voor de vorming van ons volk, voor onze economische 
weerkracht, voor de verbreiding en zuivering van denkbeelden over 
opvoeding?
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van de 
is wit

zonde belangstelling 
j niet verder. Zij z

Africliten is ge 
cort aan leiding. / 

irbeid moet worden 
werkplaats, x-

Zij vragen gezonde belangstelling. Met 
klagen komen wij niet verder. Zij zijn kin
deren van bón tijd. Africliten is geen op
voeden. Er is een tekort aan leiding. Aanvul
lende opvoedingsarbeid moet worden gedaan 
naast gezin, school en werkplaats. De vrije 
Jeugdvorming biedt daartoe de gelegenheid.

tngroep staat in onzen 
^langstelling als onze 

± 13—20 jaar. En juist 
zelf wel het allerminst, 

opgedrongen, gemaakt te

■en groot gevolg zou kunnen hebben, 
inde hoop dat de laatste tentoon- 
hebben wakker gemaakt, dat het

stelling? En dan meen ik te mogen 
1 — op gezonde wijze — in het Club- 

ren, waar mannen en vrouwen, ook 
krachten, zich terwille van hen, con 
en dié leiding geven welke de jongeren

Jeugd. Schicr géén menschee 
algemeene bel 

meisjes van 
deze Jongeren 

indruk van

Wat de Rijpere Jeugd van ons verwacht, 
door L. BODAAN.

o, die Rijpere
^-'7 tijd zóó in het brandpunt der 
groote kinderen, de jongens en 
om die belangstelling vlagen 
en zij maakt dan ook vaak den 
zijn. Wat echter niet altijd zoo is.

Hoe uit zich veelal die bclangst 
zeggen — door de praktijk geleerd 
en Vcreenigingslcvcn der Jongere 
oudere leden, allen toegewijde l 
ainore, aan dit werk verbinden, 
ook weten te waardeeren.

Doch daar is ook Andere belangstelling, waar de jongeren echter 
niet op gesteld zijn, die hun zaak ook meer kwaad dan goed doet. 
Dat is dan aan den eenen kant, laat ik maar zeggen, het „dweepen”

winst, als ééns een mooie bijdrage een
Liefdadigheid! Wc hebben gcgroi 

stelling bij velen de gedachte zal I 
wenschclijk is door voortdurende aanschouwing de onderwijzers (c 
leeren, dat er uit de waarneming van de praktijk van anderen, van 
velen, door vergelijking te vinden is wit bloote theorie is en wit 
levend streven; wit mode is en binncnkamcr-verzinsel en wit drijvende 
en blijvende kracht; 't verschil lusschen praatjes en daden; onderscheid 
tusschcn het mogclijkc voor een dweepend bekoorde en een gewoon 
nuchter werkend mensch, alledaags-mensch als de meesten. Maar 
daartoe is noodig niet later wel cent, maar zoo spoedig mogclijk als 
het kan, is gewenscht nu het centrale waarnemingshuis, de vreed
zame arena, waar getoond wordt wat bereikt was in productie van 
leerlingen, tastbaar waar te nemen wat gedacht is in ernstige over
denking van mogelijkheid.

Wie helpt? Wie geeft?
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dus zijn zij nu

is helaas over de

>eilijkhedcn met
Ik geloof 

tijd t. o. v. d
Laat ons < 

Aan de hand der 
licht kunnen won 
goeden ouden tijd". Ook dat 
cens aan te nemen dat de jongere 
degelijker zijn. Die vergelijkingen " 
de Romeinen zeiden het reeds, „< 
zijn veelszins een product van

Dat geldt dan ook voor ónze 
dan vroeger, ze zijn kinderen van

Tot deze conclusie kwam men 
over een 
en zedelijk gehalte • 

Bond ter behartiging van ■ 
s waar 
in de

Rapport
geestelijk

ook niet anders. Immers 
den mensch zich met 
dat de Jeugd niet

En waar
in de puberteitsjart
zij óok nog van
en velerlei.... indrukken ontv<
onze jongeren een lange kla
meer, dat op practische, z<

Het Jeugdwerk vraagt dan
derwijzers e.a. om een daad.

Er is werkgelegenheid aan alle kanten, doch 
gehecle linie een tekort aan leiding.

Opvoeding onderstelt dat „leiding”
Kinderen moeten opgevoed worden.

geleden in het 
eruituang in het 

~  steld door
het kind. En dat kan

met hen, doch aan den anderen kant (en die „belangstellenden zijn 
ver in de meerderheid) weet men van die jongeren een klachtenlijst 
te fabriceeren, dat menig ouderpaar met schrik den tijd tegemoet doet 
zien dat hun kinderen „groot" zullcp zijn.

We zullen het eerste laten voor wat het is. Al dat idcaliseeren 
enz. komt vaak van goedwillende outsiders, die voor hun schrijftafeltje 
gezeten, „Jeugdwerk op ’n afstandje" doen.

Maar dat Andere — dat klagen over die jongeren — dat lang en 
breed uitmeten van die „Sturm Und Drangperiode", alsof die periode 
iets heel nieuws is, —- dat altijd weer naar voren brengen van de 
moeilijkheden met onze Rijpere Jeugd, — heeft dól wel zin?

” ’’ f het niet. Wat ik wel geloof is,' dat menigeen in onzen
de Rijpere Jeugd zich aan overdrijving schuldig maakt.
eens zien. Zijn onze jongeren zooveel slechter dan vroeger? 

1 geschiedschrijvers zou menige zwarte bladzijde ge
iden uit de geschiedenis der jongeren „in den z.g.

heeft echter geen zin, doch óók niet, om 
■en in onzen tijd beter, gehoorzamer, 

i gaan natuurlijk heel erg mank, want, 
,de tijden veranderen, en de mcnschen 
hun tijd."

jongeren, en 
hun tijd.
ook eenige jaren

enquête inzake vooruitgang of achteruitgai 
van de Rijpere Jeugd, ingcst> 
de belangen van

■ wij door de hccle geschiedenis heen 
en in de maatschappij zien wijzigen, is het logisch, 

aan dit wijzigings-proces ontkomt.
zij bij zooveel innerlijke veranderingen ~ het uitgroeien 

ren van jongen tot man — van meisje tot vrouw — 
buitenaf —- en dat vooral in de grootc stad — zooveel 

ontvangen, gaat het er minder om dat van 
klachtenlijst wordt opgehangen, doch veel, veel 
, zakelijke wijze wat voor hen wordt gedaan.

van Ouders, Opvoeders, Leeraren, On

gegeven wordt.
In de allereerste plaats door
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Raad 
igen, 
ider-

onzen tijd) soms 
plichtsbesef.

;aal dat wel. In het

igcren < 
iet hun

hebben voor het verlang 
tact ontbreekt die te geven.

ook meestal zelf niet vraj
i meerdere ervaring toch int

van kind tot vol
lat niet alleen, omdat

en het kind verwend wordt, waar 
‘ii „neen” durven zeggen, waar voor het kind gcei 
ing van gedachten is met andere kinderen en dus 
leningen eens botsen;

; hun kinderen, soms zonder meer, en der traditie 
getrouw (bij opa thuis was het immers ook zoo) „africhten" en 
slechts, vaak nog onbegrepen, beleefdheidsregelen inprenten;

f. doordat zij niet verstaan — soms niet kunnen verstaan — de 
vele vragen van het groote kind in dezen tijd, v.n.1. op sexueel 
en religieus gebied;
doordat de ouders vaak geen oog
der jongeren naar raad, en 1 
waarom weliswaar deze jon; 
doch waarmede de ouders m< 
daad zouden kunnen steunen;

h. ten slotte, omdat door verkeerde ouderliefde het egoïsme van 
het kind gevoed wordt of, wat ook niet deugt, de ouders als 
heerschers tegenover hun kinderen staan, doch in al die gevallen 

/die ouders het dan ook niet veel verder zullen brengen, dan dat 
zij, op zijn best genomen, de Hoteliers voor hun kinderen zijn, 
doch niet de beste vertrouwensmenschen, niet ten volle Vader 
en Moeder.

Dan de school.
Voor het kind in de leerplichtige jaren en

de Ouders. In den kleuterleeftijd (1—5 jaar) ga 
tekort voorziet zooveel mogelijk de Bewaarscho<

In de leerplichtige jaren (6—12) jaar biedt de Lagere 
machtige hulp doch laat het kind tc vroeg los.

In de overgangsjaren (13—20 jaar), overgang 
wassen mcnsch, is die taak het mocilijkst. Doch d< 
onze jongeren dan meenen geen kind meer te zijn en zij willen dat 
de ouderen hen wat meer met onderscheiding als „grooten" behandelen.

Er zijn Andere bezwaren, moeilijkheden, of hoe ge het ook noemen wilt. 
Zullen wc er enkele noemen? Zien we dan eerst naar het gezin.

Menig gezin schiet — vooral wat betreft de groote kinderen — 
in zijn opvoedingstaak tc kort,

a. dat voornamelijk, waar de ouders gebukt gaan onder financieele 
zorgen;
door uithuizigheid der ouders (groot kwaad in 
om bijverdienste tc zoeken, ook wel door tekort aan 

c. door onvoldoende scholing der ouders, als de kinderen in kennis 
boven de ouders uitgroeien;

d. doordat de kring tc klein is 
de ouders geen 
vrije uitwisselii 
nimmer dc mcc

e. doordat dc ouders
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overgan

Als

de fabriek.
Gezin — school

verstandelijke ont- 
het maatschappelijk 

voor allen die 
moeilijk.

; meerdere mate op hen 
langen ter algeheele vor-

dit alles nu eens samenvatten, dan werden als belangrijke 
de opvoeding der jongeren gegeven: a. het gezin, b. de 

als plaats waar zij hun verdere vorming moeten ontvangen, 
■werkplaats of kantoor.

en werkplaats hebben ieder ten deele een geheel

waaraan de adolescent toch zoo

maatschappelijke positie is die allerbelangrijkst, 
iing eenzijdig.

programma af te werken en aan de 
noodig en voor zelfwerkzaamheid, 
programma of het verband der 
geen tijd geweest. Van de laagste 

aan den eenen

af verkeeren zij veelal onder ouderen, en hooren zij, of 
reeds betrokken in, hun zorgen en hun strijdvragen. Al 

verwerken, óf doen het zóó, dat het

plaats, waar 
hoorzaamt aan het gezag 
willen en begeeren is een

Wat de school zólf den leei 
standelijke ontwikkeling

Voor de toekomstige m 
maar toch voor de leerlii 

Om .klaar" te komen, het ] 
cxameneischen te voldoen, is elk uur 
b.v. handenarbeid etc. buiten het 
school, is voor de meeste leerlingen 
tot de hoogste klas, alles was en bleef „zakelijk" — 
kant de leeraar — aan den anderen de leerlingen.

Doch waar is nu voor die groote kinderen de Lcidcr(ster)?
Juist die hebben zij zoo noodig, want er moet ook, behalve hun 

verstand nog iets anders in hen verzorgd, geleid, gevoed worden.
En karaktervorming, naar en door voorbeeld, raad en daad van 

den Leider, den vertrouwensman, (die is véél meer dan de Schwarm) 
vraagt tijd, veel tijd, en veel geduld, en veel liefde. Kan de school 
dat geven ?

En dan de werkplaats.
Op fabriek, kantoor etc. wordt de verkregen 

wikkeling door de jongeren in dienst gesteld van
Onevenwichtig in weten, willen en kunnen, is 
ng naar het „grootemenschen-leven" heel 
iet algemeen, zal ook nu, en in nog 

(hunne prestaties) dan wel met hen (hun bel< 
ming) gerekend worden.

Nu moeten zij géven, doch hebben noodig nog zelf zoo heel veel 
aan geestelijk goed te ontvéngen.

Van nu af verkeeren zij veek 
worden soms 
deze indrukken kunnen zij niet 
hun geestelijke vorming schaadt.

En dus ook hier niet de leiding 
grootclijks behoefte heeft.

hij zich heeft te onderwerpen aan het gezag. Hij gc- 
aan het gezag van het Instituut. Dat inhouden van eigen 

belangrijk stuk „zelfopvoeding”.
:rlingen biedt is echter voornamelijk ver-
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nog wel wat sceptisch staan 
kind. Dat is te eerbiedigen, 

kind. Voorzichtigheid is ge- 
kooivogel nooit leert vliegen.

er leiders(sters) genoeg voor dat mooie werk der Vrije

getal dat

genoemde instituten kunnen
gelegenheid te over, er zijn 
een centraal punt waarvan 

icilijk ieder van
en onder goede leiding

2e. Zijn
Jeugdvorming?

Het antwoord is: „helaas neen". In vele vereenigingen is het Leider
schap de-brandende kwestie. Toch zijn er mannen en vrouwen genoeg 
die van hun geestelijken schat, of van hun vaardigheid iets aan onze 
jongeren zouden kunnen meedcelen.

Maar is in het algemeen gesproken heel ons maatschappelijk

eigen taak, doch tezamen beoogen zij als gemeenschappelijk doel, den 
jongen en het meisje voor zooveel mogelijk geestclijk-verstandelijk- 
lichamclijk en maatschappelijk te vormen.

„Voor zooveel mogclijk" zeggen we, want aan deze eisch kan door 
de eerstgenoemde twee opvoedingsinstituten slechts zeer ten deele 
worden voldaan, terwijl de laatstgenoemde plaats daartoe vrijwel 
wel geheel geen gelegenheid meer biedt.

Derhalve is aanvullende opvoedingsarbeid noodzakelijk.
Deze arbeid, welke in de vcrceniging of club door de jongeren 

zelf gevormd, en onder goede leiding gesteld, daar het meest tot zijn 
recht komt, kan in niet schoolsch verband worden gedaan.

Dat is Jeugdwerk in vrij verband, of in onze hedendaagsche termino
logie „vrije jeugdvorming", welke beoogt de persoonlijkheid te vormen, 
vooral naar de zijde van het wilsleven, dus het karakter te vormen.

En daarop komt het toch voornamelijk aan. Die karaktervorming 
zal haar stempel drukken op het Heden en de Toekomst.

En nu ten slotte nog twee vragen:
1c. Of die arbeid het hart van de jongeren heeft?
Hierop is het antwoord: Ja! absoluut.
In Rotterdam vermeerderde het aantal vereenigingen in vijf jaren 

tijd met ruim 200, een getal dat voor zichzelf spreekt, en tevens 
duidelijk bewijs levert, dat onze jonge mcnschen meer vragen dan 
de hiervoor genoemde instituten kunnen geven. Zooals reeds gezegd, 
er is werkgelegenheid te over, er zijn vele duizenden jongeren, en 
als daar is een centraal punt waarvan leiding, raad en daad kan 
uitgaan, dan is het niet moeilijk ieder van hen den kring te wijzen, 
waar zij huns gelijken vinden, en onder goede leiding als in één groot 
gezin samenzijn.

Misschien dat vele ouders, die dit lezen, 
tegenover dat vcrcenigingslcven voor hun 
beter zoo dan anders, want het is uw 
boden, doch men bedenke ook dat een

Onze jongeren moeten het leven in. Zij zijn de mannen en vrouwen, 
die wel toegerust straks zelfstandig de opengevallen plaatsen der 
ouderen moeten innemen.

hel meisje
happelijk te 
jelijk" zegg 

opvoec 
de laats'
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innerlijk
it de

rgt ons 
buitenkant'.

het Amstcrdamschc 
van Prof. R. 

aangaf: „Wie

wij kunnen wat anders doen. Wij moeten komen 
ven. Dat bezorgt ons geen grooten 
iet naar den buitenkant, maar wel

biedt mede daartoe de gelegenheid. 
: ivijperc Jeugd van ons verwacht, 
neen — de Daad.

i, maar doen.
ig. Zij wachten. Beginne ieder in eigen kring, 
meer aan U w gezin.

u, dat de jongens (meisjes) u ook 
als hun ouderen Vriend en ver-

aan ons vragen, en . . ■ toch

i dit breede terrein, dat Ouders — Leeraren en Leiders — 
:en geheel eigen taak zien toegewezen, onder hen wien

leven niet eenzijdig ingcstcld op „geld verdienen”? En wat is er over
gebleven van de vraag „of ik mijns broeders hoeder ben" ? Zoo zijn 
er tal van vragen.

Wij leven té veel naar den buitenkant, 'en .... voor ons zelf. En 
als wij dan in ónze genietingen meenen te worden gestoord, en de 
jongeren ons dat aandoen ~ de jongeren, die nu eenmaal als kinderen 
van hun tijd heel anders de dingen zien dan wij ouderen, en .... ge
lukkig .... onze trap van zelfgenoegzaamheid nog niet hebben bereikt, 
dan zijn wij zoo spoedig geneigd om mede te klagen — doch meer 
ook niet — over „de moeilijkheden met onze Rijpere Jeugd”.

Wij moeten en wij kuunen wnt .!<>»,> XXZ." Lnmm
tot de daad. Wij moeten ons geve 
naam, maar wel groote winst. Ni< 
voor ons innerlijk leven.

Dat is wat de jongeren misschien niet 
van ons verwachten.

En wie dat eens probeerde onder jongeren, vond altijd nog 
werkterrein, en .... hij vond zich zclvcn ook.

Was het niet Dr. C. P. Gunning — Rector van 
Lyceum — die ter gelegenheid van den 50cn jaardag 
Casimir, als motto van liet leven van dezen grooten 
dient, verrijkt zijn leven".

Dus nu niet langer praten,
De jongeren hebben u noodig
Ouders! geeft u meer in.
Leeraren en Onderwijzers! geeft 

eens buiten de school leeren kennen 
trouwensman.

Leiders en Leidsters, gij allen die reeds ów taak gevonden hebt in 
het mooie werk der Vrije Jeugdvorming, geeft u, aan de Leden uwer 
Vereenigingen, met uw werkkracht, met uw kennis, maar bovenal met 
hartelijke toewijding, opdat gij hun meest vertrouwden vriend moogt zijn.

Waar toch immers allen, zonder onderscheid, in Gezin — School — 
Werkplaats — Kerk — Maatschappij en Staat behoefte aan hebben — 
wat komen moet — wat meer ópgebouwd moet worden — is: weder- 
zijdsch vertrouwen.

Het is op 
ieder zich e< 
de toekomst is.

De „Vrije Jeugdvorming"
Dót is het — wat de Rij|
Aan u het woord —
Rotterdam.
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Schoolexamen-Staatsexamen.
Het eindexamen bij de Gymnasia 

door Dr. W. F. DE GROOT.

■r onderwijswet, dat
'wijs tot aan

Q inds 1876 bepaalt art. 11 der hooger onderwijswet, dat aan de 
*—' leerlingen der gymnasia, die het onderwijs tot aan het einde hebben 
bijgewoond, eenmaal ’s jaars de gelegenheid zal worden gegeven, om, 
tengevolge van een mondeling en schriftelijk examen, een getuigschrift 
te verkrijgen, dat zij bekwaam zijn tot de studie aan een universiteit 
over te gaan in de faculteit in het getuigschrift vermeld. Dit examen 

afgenomen door leeraren van het gymnasium, onder toezicht 
een of meer regeerings-gccommitleerden, welke laatste, bij verschil 

van gevoelen met de leeraren, die het examen hebben afgenomen, een 
beslissende stem hebben.

Van af de periode der voorgeschiedenis van dit wetsontwerp, waarbij 
men tot het jaar 1866 heeft terug te gaan, zijn het de volgende 4 
punten geweest, waarover zoowel binnen als buiten onderwijskringen, 
in hoofdzaak de discussies gevoerd werden.

a. Moet aan de abituriënten van het gymnasium een examen wor
den afgenomen of zullen de poorten der universiteit openstaan voor 
lederen leerling, die volgens hel oordeel der leeraren, met vrucht het 
onderwijs tot het einde toe heeft genoten.

b. Indien er een eindexamen zal worden afgenomen zal dit dan een 
school- of staatsexamen zijn ?

c. Indien men besluit tot een schoolexamen, moet dit dan afgeno
men worden onder toezicht van regccringsafgcvaardigden of zal het 
jus promovendi geheel in handen worden gelegd van de leeraren?

d. Zoo er toezicht zal zijn, hoe ver zal dit zich uitstrekken ?
Uit de kamerverslagen en memories betreffende de indiening van 

het ontwerp H. O.Wet, blijkt duidelijk, dat men het buiten de 
onderwijskringen vrijwel eens is met het antwoord van minister 
Heemskerk op vraag a. namelijk, dat een getuigschrift van een met 
goed gevolg afgclegd eindexamen toegang zal geven tot de universiteit.

Binnen de gymnasiale kringen vond deze bepaling in de wet nogal 
bestrijding en het is vooral de rector van het Erasmiaansch Gymnasium 
te Rotterdam, die er met groot élan tegen te velde trekt.

In een artikel in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van het jaar 
1882 stelt hij voor „het fatale artikel" als volgt te wijzigen:

„Het college van leeraren reikt den leerlingen der gymnasia, die 
de lessen tot het einde toe met vrucht hebben bijgewoond, een ge
tuigschrift uit, dat dezen het recht verleent om hunne studiën aan
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door sommigen 
van der Oye '

van leeraren 
gymnasialen

van wetswijziging schrijft rector Kan: 
de wet uitgaat, dat een examen 

de juiste beoordecling van (jonge) leer-

het einde 
heid zijn en 
tot de le

over het uitreiken van 
worden door curatoren

maar rekenc het 
kennis ook onze

het

gymnasia zonder examens 
de universiteit bevorderd

en heeft men slechts den moed om in dezen 
slechts een vloek minder op het onderwijs en 

elk gymnasium het onderwijs meer en 
moet zijn, een zaak van het hart veelmeer

Deze krachtige en hooggestemde peroratie van dr. Kan, tegen 
het door de nieuwe wet gcëischte examen, waarbij den gcachtcn 
rector te veel de ideaal-leeraar en de ideaal-leerling voor den geest 
heeft gezweefd, werd helaas reeds lang door de feiten gelogenstraft. 
De vrijheid vóór de wet van 1876 aan de gymnasia verleend, werd 

i dermate misbruikt, dat Minister Schimmelpenninck 
het in 1845 raadzaam achtte, om door een algemeen

ing tot dit voorstel 
beginsel, waarvan 

waarborg oplevert voor

een universiteit voort te zetten. Geschillen, 
dit getuigschrift tusschen de leeraren gerezen, 
beslecht.”

In zijn toelichtii
„Het geheelc

lingen, is valsch.
Zie ik goed, dan moeten alle examina zoowel gedurende als aan 

■iét einde van den gymnasialen cursus vervallen, omdat zij een onwaar
de studie belemmeren. Welk leeraar, die weet dat amo 

en doceo tot de 2e conjugatie behoort1), zal ooit zijn stem 
bij het eindexamen motiveeren uit het weinige, dat hij daar omtrent 
zijn vak hoort?

Wat zou beletten, dat de leerlingen der 
overgingen, en zonder eindexamen naar 
werden ?

Niets naar ik meen 
wijs te zijn, dan zal er 
de onderwijzers rusten 
meer kunnen worden wat 
dan van het hoofd.

De geest des tijds brengt mede, dat elke examineerende commissie 
klaagt over grove onwetendheid en dergelijke klachten zullen wel 
schering en inslag van elk rapport blijven, trots de verbetering van 
het onderwijs. Mijns inziens bewijzen deze eeuwig herhaalde klachten 
slechts dit, dat de maatstaf, het examen niet deugt.

Waarom dan, ik herhaal mijn vraag, zou het personeel 
niet het recht mogen hebben om aan het einde van de 
cursus te bevorderen?

Men vrecze niet voor zwakheid van onze zijde, 
ons veeleer als een deugd toe, dat wij met onze 
liefde aan onze leerlingen schenken."
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Het

l. gesteld 

idemiseh 
de Koninklijke be

weer her- 
rnb.irc Latijnsche 
eerlingen der bij-

»zicn den feitelijken 

wordt

bereiding tot het 

versitcit”, maar 1 

kon beroept

wat tot 

jaar 187-

') Bij K.B. van 11 Juli No. 36. 1850. werd bel examen in 1845 ingcslcld, 
alleen nog als contrólc op de Latijnsche scholen gehandhaafd ; aan de deel
nemers werd een getuigschrift uitgereikt, dal de male der kundigheden, bij dit 

examen gebleken, moest vermelden.
Dit getuigschrift was voldoende om 

ven te worden. In 1852 volgde de ophel 
No. 136) en werd de toegang tol de hoogescl 
van cenig examen. Reeds hel volgende jaar 
van het eischen van de noodige waarborg 
onderwijs te kunnen volgen en werden 

1826 be

Huigschrift was voldoende om als student aan de hoogeschool inges 
worden. In 1852 volgde de opheffing van dit examen (K.B. van 4 

136) en werd de toegang lol de hoogeschool niet langer afhankelijk 
cenig examen. Reeds het volgende jaar werd de noodzakelijkheid ii 
hel eischen van de noodige waarborgen van geschikheid om acac 

>ndcrwijs te kunnen volgen en werden de bepalingen van 
sluiten van 1815 en 1826 betreffende de toelating tot de hoogcscholen 
slcld: n.l. bevordering door curatoren voor de leerlingen der opent 
scholen en een examen voor de faculteit der letteren voor de leer 

zondere Latijnsche scholen.

Voor 50 jaar beantwoordde men dus de vraag, of aan het eind 

der gymnasiale loopbaan een examen zou gcëischt worden, bevestigend. 

Hoe zou thans die vraag beantwoord worden ? Zijn de argumenten 

van rector Kan legen het examen waardeloos ? Geenszins, maar ze 

zijn eenzijdig, in zooverre alleen rekening gehouden wordt met den 

schooncn kant der werkelijkheid. Waren het gymnasium en de uni- 

versitcit centra waar men de wetenschap om haar zelfs wil bestu

deerde, door een innerlijken drang en behoorlijken aanleg daartoe ge

dreven, het examen kon misschien achterwege blijven, niaar nu velen 

in deze instellingen niets meer zien dan den weg, die tot een be

geerden maatschappclijken werkkring voert, zullen slagboomen in den

staatsexamen, waaraan allen zich hadden te onderwerpen, die toegang 

tot de universiteit wcnschten, aan den wantoestand een eind te maken. 

Dit staatsexamen bestond tot 1850 ') et> ondanks zijn gebreken, 

heeft het er toe meegewerkt, dat verschillende gymnasia zich althans 

tijdelijk redresseerden. De werkelijkheid bleef echter 

bij de ideëcelc wenschclijkhcid.

is dan ook geen wonder, dat, gezien den feitelijken toestand, 

in het gewijzigde ontwerp van 1874, het examen wordt opgenomen. 

Dat men aanvankelijk over deze materie nog geen uitgesproken mcc- 

ning had, blijkt wel uit het feit, dat inde voorontwerpen der II. O. 

wet van de jaren 1866, 1868 en 1870 nog niets omtrent een eind

examen vermeld staat.

Wel sprak art. 67 van „het blijken geven van genoegzame voor- 

t genieten van hoogcr onderwijs aan een Rijksuni- 

het bleef in het midden of de candidaat zich daarbij 

>en op het afloopen van een gymnasium. De commissie 

rapporteurs wenschtc hieromtrent meer duidelijkheid in de wet, 

gevolg had, dat in het vierde gewijzigde ontwerp van het 

’4 Minister Heemskerk het me er vermelde examen opnam.
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centen | 
den blo<

onder- 
lie zich

honger
. hen, di

vorm van examens noodig zijn om de instellingen van I 
wijs te beschermen tegen een al te groote invasie van 
slechts om den broode tot de studie wenden.

Bovendien kan men er van verzekerd zijn, dat zoo het eindexamen 
onder regeeringscontröle werd afgeschaft en de gymnasia evenals vóór 
de Wet van 1876 het jus promovendi kregen, de ongcwenschte toe
standen, die de invoering van hel examen noodzakclijk maakten, 
binnenkort en in verhoogde mate zouden terugkeeren. Men kan toch 
bezwaarlijk aannemen, dat in die 50 jaar de menschhcid er beter op 
geworden is.

Daarnaast rijst de vraag, of het examen zal zijn een schoolexamen 
dan wel een staatsexamen.

Uit de kamerverslagen blijkt weer, dat het standpunt van een 
schoolexamen geen krachtige bestrijders vond, iets wat een oogenblik 
verwondering zou kunnen wekken, aangezien bij de Wet op het Mid
delbaar Onderwijs van 1863 juist een examen voor een Staatscom
missie was ingevoerd. De redenen van dit meten met twee maten 
zal wel geweest zijn, dat men het gymnasiaal (hooger) onderwijs be
schouwde als van een geheel ander karakter te zijn dan dat der ll.B.S. 
(middelbaar onderwijs), waar dan nog aan loc gevoegd kan worden, 
dat men in den eersten tijd met het eindexamen ll.B.S. voor de be
kende commissies geen gunstige ervaring opdeed, wat haar oorzaak 
had in de bijkomstigheid, dat het programma aanvankelijk veel te uit
gebreid was.

Het artikel dat over het schoolexamen spreekt, werd door de 
regeering als volgt toegelicht.

„Het denkbeeld om het examen tot toelating der universiteit aan 
een of meer van staatswege te benoemen commissiën op te dragen, 
heeft iets aannemelijks, inzooverre men vermeent daardoor eenheid 
en onpartijdigheid in het bcoordeelen der candidaten te zullen be
vorderen. Maar voor één commissie zou de taak te omvattend zijn, 
zooals de ondervinding na het K. B, van 1845 verkregen, heeft doen 
zien; en is er meer dan één commissie, zoo vervalt de gewcnschtc 
eenheid. Bovendien zouden de commisiën toch grootendccls uit do
centen der gymnasia moeten worden samengesteld; dan echter kan 
het examen evengoed bij elke school door hare docenten worden af
genomen, ten overstaan — om niet alles op de docenten te laten aan
komen — van een of meer personen door de regeering aan te wijzen. 
Voor misbruiken behoeft dan geen vrees te bestaan; daarentegen 
het onderwijs er bij winnen. Het bewijs van vertrouwen aan de > 

geschonken, zal hen aansporen daaraan te beantwoorden 
>ei der school zooveel mogelijk te helpen bevorderen."



15 Maart

53

r

een leerli-- 
in dc samen.— 
tc groole bclam 
dagogisebe krat

gedeelte dezer toelichting 
bijzonder de opmerking, dat 

examen

') De waarheid, dal in hel algemeen vertrouwen schenken dc behoefte doet 
ontslaan om aan dat vertrouwen te beantwoorden, kunnen wij leeraren dagelijks 
met onze leerlingen ondervinden. Hel komt echter ook weleens anders uil. door
dat een leerling in toepassing brengt „gelegenheid maakt den dief. Zoo zal het 

inleving der volwassenen ook wel het geval zijn en aangezien er daar 
■ ngen op hel spel staan, mag de wetgever zich niet aan zulke pae- 

■achlloeren wagen.

liet recht van veto wordt in het volgende gewijzigde wetsontwerp 
opgenomen op advies van de commissie van rapporteurs die in haar 
memorie van antwoord het volgende opmerkt.

„ Het vooruitzicht van zoodanig examen werkt gunstig op dc studie 
der leerlingen. De eigen leeraar kan beter dan iemand anders den 
aanleg en de verkregen kennis van dengeen, dien hij heeft helpen 
vormen, beoordeclen. Het afnemen van het examen door dc eigen 
leeraren ten overstaan van een of meer personen door de regeering 
aan te wijzen, geeft voldoende waarborg tegen verlaging van het peil 
der examina. Die waarborg moet echter versterkt worden door aan 
dc rcgceringscommissie het recht van veto toe te kennen. Het be
ginsel van eenheid in de examina wordt door dit stelsel voldoende 
bewaard en evenzeer wordt gewaakt tegen onbillijke afwijzing en 
tegen afkeurenswaardige toelating."

Tenslotte komt het artikel betreffende de eindexamens in de Tweede 
Kamer in behandeling met de toevoeging, dat bij verschil van ge
voelen tusschen de leeraren en de gecommitteerden omtrent het ver- 
leenen van het getuigschrift, laatstgenoemden beslissen.

Bij de bespreking van dit artikel in de Kamerzitting van 
1876 zegt Minister Heemskerk in zijn verdediging:

„liet bijzijn van gecommitteerden, die natuurlijk geletterde of weten
schappelijke menschcn zullen moeten zijn, liefst uit de eigen plaats, zal

Het laatste gedeelte dezer toelichting is niet bijster overtuigend, 
en wel in het bijzonder dc opmerking, dat voor misbruiken geen vrees 
behoeft te bestaan, wanneer het examen wordt afgenomen ten over
staan van een of meer afgevaardigden der regcering.

Sinds voor het eerst het examen onder toezicht van gecommitteer
den in de wet wordt genoemd, is hunne bevoegdheid sterk uitgebreid, 
zij kregen (bij het ontwerp van 1871) het recht van veto, bij het K. B. 
van 1906 het recht om te vragen en nog leert de practijk, dat mis
bruiken niet vallen te constatecrcn, zoodat het gchcele examen een 
kwestie van vertrouwen blijft.

De uiterste consequentie, van de opmerking, dat vertrouwen schenken 
de docenten zal aansporen om daaraan te beantwoorden, voert na
tuurlijk tot afschaffing van het gcheele examen. ')



riteilc

54

1 De eindbcsliss 
ten bchoorcn, L

.ot de plaatselijke auio- 
ischtc locale invloeden.

jenover mogelijke zwakheid of ook 
leeraren.”

een zedclijken invloed uitoefenen tegc 
wel de overdreven gestrengheid del

en gecommitteer-
O.-wet volgens 

rogramma de 
jofsbrieven te

ten einde 
artikel 11 
melding

Behalve

dat

Over die geletterde of wetenschappelijke menschen uit de eigen 
plaats, waaruit de gecommitteerden gcrccruteerd zoutten worden, heeft 
Minister Heemskerk wel het een en ander moeten hooren. Zeer 
terecht merkte het kamerlid Jonckbloct op, dat het voor alles een 
eisch voor de gecommitteerden is, dat zij uit eigen oogen kunnen zien 
en het geenszins voldoende is te achten, wanneer men genoegen neemt 
met minnaars van wetenschap en kunst en dan nog wel uit de eigen 
plaats.

De minister belooft bekwame mannen te kiezen. Van de 9 gecom
mitteerden, die dan ook bij het eerste examen onder de voorschriften 
der nieuwe wet door de regccring worden afgevaardigd, bevinden 
zich 8 hoogleeraren. Deze gedragslijn wordt gelukkig tot op heden 
door de regeering gevolgd, en zij kan als de voornaamste omstandig
heid worden beschouwd, dat het systeem van schoolexamen onder 
toezicht van gecommitteerden op de gymnasia tot ieders tevreden
heid werkt '). Dat dit niet altijd zoo geweest is, moge, behalve uit 
het boven aangchaalde artikel van dr. Kan, nog blijken uit het feit 
dat in April van 1882 de tegenwoordige vereeniging van rectoren en 
conrectoren (destijds alleen de rectoren) in het leven werd geroepen 

gezamenlijk te velde te trekken tegen het verderfelijke 
dat van het „ontcerende toezicht" der gecommitteerden 

maakt, 
bezwaren van moreclen 

practische bezwaren en 
de contrdlc, zooals die nu

den duur slecht moet werken, omdat uit de

ssing, in handen van personen, die niet lot de 
besebernit de leeraren legen ongewens

aard, zien de rectoren in het stelsel 
bij monde van dr. Kan laten zij weten 

bij de eindexamens wordt uitgeoefend, 
op den duur slecht moet werken, omdat uit de oordeelvellingen, door 
telkens afwisselende gecommitteerden uitgebracht, nooit een stelsel
matig geheel kan groeien. „Sommige geleerden —■ zegt dr. Kan, — 
weten niet, welke eischen men een gymnasium moet stellen, sommige 
beschouwen zichzelf als maatstaf van alles en zullen evenals vroeger 
op de door hen afgenomen examens hunne stokpaardjes blijven be
rijden, etc."

Het was verre van koek en ei tusschen leeraren - 
den, welke laatsten zich in de eerste jaren der H. 
punt één van het door den rector opgestclde examen-pr< 
onvriendelijkheid hadden te laten welgevallen hunne gcloc 
overhandigen. De weinigen, die nog van de oude garde zijn
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gecommitteerden 
sche zaken over 
Rotterdam in het 
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') Volgt me n de 
over het toezicht „ 
dat het straffe standpunt i 
wel voert in den beginne 
het verzet wordt slapper 
aan het programma van F

In 1885, dus 3 jaren na 
jaarvergadering van rectoren nog 1 
een adres aan te dringen op het 
zonder meer, doch thans blijken de p 
zijn en is de bezinning dermate weer» 
durft te brengen de feiten, die pit 
ring der nieuwe wet; men heeft zc 
dat in dien vóórtijd v erschillende gy 
gecompromitteerd, en men vreest, dat 
schij

■) Voor verschillende bijzon 
het notulenboek der vereenij 
door Dr. J. van Ijzeren, secretar

gebleven, weten -nog treffende staaltjes te vertellen van de gespannen 
verhouding tusschen de lecraren-examinatoren en het gehate toezicht.

In Maart 1882 verscheen het eerste Rapport van ( 
aan zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse 
de eindexamens der gymnasia te ’s-Gravenhagc en 
vorige jaar afgenomen. O.m. wordt in dat rapport verzocht, om 
ministrieele boodschap aan de rectoren mee te deelcn met de | 
committeerden in overleg te treden en tevens wordt om het re< 
verzocht zelf vragen te mogen stellen.

Vooral het eerste verzoek wettigt het vermoeden, dat in den be
ginne van overleg geen sprake was, hetgeen zich dan ook in zoo’n 
sfeer van animositeit moeilijk laat denken.

liet rapport der gecommitteerden bracht natuurlijk riimor in casa 
en de voorzitter van de nieuwe, uit ontevredenheid geboren vereeni- 
ging van rectoren aan de Ned. Gymnasia, stelde als le kwestie op de 
allereerste vergadering van genoemde vereeniging — 12 April 1882 — 
het rapport van gecommitteerden aan de orde. Algemeen vindt men 
het wantrouwen, dal uit het rapport spreekt kwetsend en vrecst 
lastige consequenties van het toestaan van het examineeren door 
gecommitteerden. De discussies voeren tot een adres aan Z.E. den 
Minister van Binnenlandsche zaken, dat als le en voornaamste punt 
het recht der leeraren uitspreekt om zelf het getuigschrift te ver- 
leenen van met vrucht volbrachten gymnasialcn cursus.

men de vereeniging van rectoren in haar houding tegen- 
van regeerings-gccommittecrden, dan merkt men, 

van den aanvang allengs verlaten wordt, 
: elke jaarvergadering tot een adres, maar 
en de aandacht wordt meer geschonken 

het eindexamen.
het opsteken

trgekee 
plaats hebben 
zelfs den

van den storm, wordt in de 
zwakke poging gedaan om in 

promovendi der gymnasia 
•moederen zoo tot rust gekomen te 
neerd, dat men zelfs in herinnering 

■Len gehad vóór de invoe- 
moed om uit te spreken, 

ymnasia en rectoren zich hebben 
; het verzoek om afschaffing den 

ijn zal wekken, dat contróle geschuwd en gevreesd wordt.

inderheden heeft schrijver van dit artikel geput uit 
iging van rectoren en conrectoren, hem welwillend 
iris van genoemde vereeniging, ter beschikking gesteld.
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alle opzichi 
omdat

het gecommit- 
ijgen men
betrokken

*aag of de inrichting van het eindexamen op de gymnasia in 
:hten voldoet, moet natuurlijk ontkennend worden beantwoord, 

er nu eenmaal nooit of nergens een stelsel te bedenken valt.

' ' '1 van de 
van rectoren.

■ ding tusschcn 
rmnasia. Inspecteur en gecommitteerden, 
ng juist opgericht is als een dam tegen 
•n bewijs hoe de tijden zijn veranderd.

Vragen wij ons af waaraan die goede verstandhouding tusschcn leer
aren en gecommitteerden te danken is, dan kan als voornaamste reden 
worden aangegeven, dat de gecommitteerden niet zijn „minnaars van 
wetenschap en kunst, uit dezelfde plaats” maar vakmenschen uit alle 
deelen des lands.

De allereerste voorwaarde voor het welslagen van 
teerdenstelsel is deze, dat de leeraren tegenover zich krij; 
schen, die in alle opzichten bevoegd zijn ten aanzien van het b 
examenvak en tevens mcnschcn, die krachtens hun eigen ambt de 
kunst van examincercn geregeld beoefenen. Bij evcnlucelc verschillen 
en geschillen legt men zich nu eenmaal gauwer neer bij de opinie van 
iemand, wiens autoriteit men erkent, dan wanneer het tegenoverge
stelde het geval is. Afgezien echter nog van de goede verstandhou
ding tusschen leeraren en gecommitteerden, is voor een juiste beoor- 
decling van de prestaties der candidaten vercischt, dat de laatste 
vakkundig zijn.

Een ieder weet, dat een zelfde onderwerp op geheel verschillende 
manieren kan worden gevraagd en dat de waarde van een goed ant
woord, met de wijze van vragen ten nauwste samenhangt.

Het taxeeren van een antwoord in verband met de wijze waarop 
de vraag is gesteld, is slechts het werk van iemand, die volkomen ter 
zake kundig is; indien hij dat niet is zal het voorkomen, dat de leeraar, 
die een gemakkelijken trant van vragen heeft, met hoogere cijfers 
voor den dag komt dan zijn collega, die wat dieper op de zaak pleegt 
in te gaan.

Men kan zich met het voorstel om een adres te sturen niet meer 
vereenigen; de voorzitter trekt dan ook zijn voorstel in.

Nog eenige jaren houdt de verceniging zich bezig met besprekingen 
van het eindexamenprogramma en tegen het jaar 1890 komt weer 
de belangstelling voor Grieksche accenten en de paedagogischc waarde 
van de Plato-lcctuur, als bewijs, dat de rust voor goed is weerge
keerd en men zich met den nieuwen toestand heeft verzoend.

In 1913 opent de inspecteur Dr. Vinkesteyn door afwezigheid 
3 bestuursleden de jaarvergadering van de verceniging v-" 
Bij 'die gelegenheid wijst hij op de goede verstandhoud 
rectoren en het toezicht op de gyr ’ ' 
terwijl indertijd deze vereenigin 
den invloed van dit toezicht. Eet

X
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te be- 
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e gruwel, 
rwijs het 
< kwaad, 

>gelijk beperkt

,roed in het valsche besef, dat 
ictgeen zij te leeren en 

mogelijkheid ■ 
paedogogische 
bij zijn onderv 

>dzakelijk

waaraan geen fouten zouden kleven. Een van de bezwaren, die wel- 
ccns tegen de gymnasiale wijze van cxaminccren wordt aanj 
is deze, dat ook misbruiken geenszins zijn uitgesloten en het in 
zaak een kwestie van vertrouwen blijft.

De leeraren maken immers zelf het schriftclijk werk op en de 
klassici kiezen immers zelf de stukken, die op het examen behandeld 
zullen worden. Dat dit bezwaar nogal sterk wordt gevoeld blijkt uit 
het voorstel van de subcommissie voor voorbereidend Hooger Onder
wijs der Inccnschakclings-commissic van 1910.

De subcommissie aanvaardt het schoolexamen, maar zij wil van het 
stelsel der hoogere burgerschoolexamens overnemen: dat aan alle 
candidatcn der zelfde afdeeling in het geheelc land op denzelfdcn dag 
dezelfde schriftelijkc opgaven worden voorgelegd en de regeerings- 
cominissie valt haar bij door op te merken, dat daarmede wel is waar 
niet geheel in overeenstemming is, dat het eindexamen het karakter 
van een schoolexamen zal dragen, maar aan den anderen kant biedt 
zulk een schriftclijk examen meer waarborg tegen misbruiken en be
vordert het een gelijkmatig peil van het onderwijs over alle gelijk
soortige scholen.

Zoo’n oplossing zou ik zeker voor een gymnasia ten zeerste be
treuren. Ten eerste werkt een algemeen schriftelijk examen de dressuur 
en de gejaagdheid bij het onderwijs in de hand. Door voortdurend 
rekening te houden niet „wat wel zou kunnen worden gevraagd” 
gaat hel persoonlijk karakter van het onderwijs te veel verloren. 
Er zijn leeraren, die reeds vanaf de derde klasse den kinderen voor
houden, toch vooral aan dit of dat aandacht te schenken, „omdat het 
op het eindexamen gevraagd wordt.”

Hierdoor werden de kinderen opgeve 
de meerdere of mindere waarde van hc 
bcstudccren krijgen, afgemeten wordt naar de 
het examen gevraagd te worden. Dit is zulk een 
dat er boete op moet staan, indien een leeraar 
woord eindexamen uitsprak. Het eindexamen is een noot 
waarvan de nadceligc invloed op het onderwijs zooveel i 
dient te worden.

Het tweede bezwaar verbonden aan een voor allen gelijk schriftelijk 
examen is de nivellccring, die er noodzakelijkerwijs het gevolg van is.

De dressuur en de nivcllcering acht ik een zoo funest gevaar voor 
het onderwijs, dat ik het als een zegen beschouw, dat voor de 
gymnasia een gelijk schriftelijk niet is voorgeschreven. De grootere 
zuiverheid van bcoordeeling zou door dit systeem te duur gekocht 
zijn; dan maar liever de risico geloopen, dat cr misschien een paar
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Over het recht van vragen stellen.
In het allereerste rapport van de gecommitteerden v an het jaar 1882 

wordt reeds gevraagd om het recht van mede te examineeren. Dat 
recht werd hun bij K. B. van 1906 toegekend.

In menig onderhoud met collega's is mij gebleken, dat men een ruim 
gebruik door gecommitteerden van dit recht in strijd acht met het 
karakter van een schoolexamen. Ik meen dit te moeten betwisten.

Een schoolexamen heeft de bedoeling de leerlingen te ondervragen 
in den geest, waarin zij zijn opgekwcckt; dit sluit geenszins in, dat 
de eigen leeraar dan ook de examinator zijn moet; het is voldoende, 
dat hij tegenwoordig is en in kan grijpen, indien de gegecommitteerdc 
met zijn vragen een verkeerden koers uitgaat.

Ik heb ook nooit ondervonden, dat de examinandi zenuwachtigcr 
waren, wanneer niet ik, doch de professor ze vroeg. Een zeer ruim 
gebruik van het recht om vragen te stellen moet den gecommitteerden 
worden toegestaan, willen zij zich een zelfstandig oordeel kunnen vor
men over den candidaat.

De bezwaren, die sommige leeraren hebben tegen het examineeren 
van gecommitteerden, kan ik dus niet deden, ik heb mij integendeel nooit 
kunnen onttrekken aan het gevoel, dat de kennis van mijn leerlingen 
toch niet veel beteekende, wanneer ze alleen bestand was tegen vragen 
van mij zelf.

procent van de candidatcn wat al te gemakkelijk het diploma ver
werven.

Aan het bezwaar, door velen gevoeld, dat de leeraren zelf hun 
examenwerk opmaken, kan misschien tegemoet gekomen worden, 
zonder het karakter van schoolexamen geweld aan te doen.

Wat is er bijvoorbeeld tegen, dat de gecommitteerde voor de 
wiskunde de examensommen opstelt in plaats van de leeraar; hier 
voor is alleen noodig, dat de gecommitteerde volledig wordt inge
licht over de stof door den leeraar behandeld en over de wijze, 
waarop hij zijn onderwijs heeft ingericht.

Of dit voor andere vakken ook mogelijk is, durf ik niet te beoor- 
deelcn; wat de klassieke talen betreft, komt het mij echter voor, dat 
gecommitteerde evengoed een geschikt stuk kan opzoeken als de 
leeraar. Vrees dat de keuze der sommen of de te vertalen stukken 
te moeilijk zou uitvallen, behoeft niet te bestaan, omdat men in het 
algemeen de neiging heeft om examenwerk, niet bestemd voor eigen 
leerlingen, eerder gemakkelijk te maken; dit heeft iedereen wel onder
vonden, die voor het geval heeft gestaan om de leerlingen van een 
collega te examineeren. Na deze meer algemeene beschouwingen zullen 
wij nu tenslotte nog eenige detailpunten bespreken.
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De subcommissie 
in handen

verlengd

onder aanvoering van dr. Kan

En nu ten slotte nog 
van het toezicht van 

Men herinnert zich.

eenige opmerkingen over den moreelen kant 
gecommitteerden.

i, dat de rectoren

iginne berustte de eindbeslissing in handen van

Wij hebben ook niet te vergeten, dat zoo de gecommitteerde uit 
de beantwoording van door hem gestelde vragen, van den candidaat 
een indruk heeft gekregen, dit in ongunstige» zin afwijkt van het
geen de candidaat in de klasse presteerde, er altijd nog een 
examen als correctief mogclijk is.

Over de beslissing.
Reeds van den bej 

den gecommitteerde.
De subcommissie van voorbereidend Hooger Onderwijs der Ineen- 

schakelings-commissie (1910) eiii de commissie in 1917 door het ge
nootschap ingestcld voor het samenstellcn van een leerplan en eind
examen van het gymnasium meenen, dat' het niet goed is, de beslissing 
te leggen in handen van personen, die den leerling niet kennen tegen
over hen, die hen veelal jaren hebben gadegeslagen.
komt dan met het voorstel de beslissing te leggen in handen van een 
gemengde commissie, bestaande uit de examineerende leeraren en ge
committeerden onder voorzitterschap van den Rector.

De grootc staatscommissie merkt naar aanleiding van dit voorstel 
der subcommissie op: „dat inderdaad, waar de beslissing geheel bij 
de gecommitteerden is, de leeraren niet zelden neiging hebben teg< 
over de gecommitteerden steeds als advocaten van hunne leerling 
op te treden; meermalen is de gedachte uitgesproken, dat zij, 
neer ze zelf de verantwoordelijkheid voor hunne stem moesten draf 
niet zelden anders zouden stemmen. Daartegenover kan men 
in het midden brengen, dat bij het stelsel der subcommissie de moge
lijkheid niet is uitgesloten, dat meermalen de gecommitteerden door 
de leeraren worden overstemd.”

Beide opmerkingen der staatscommissie bevatten veel waars en het 
zou moeilijk zijn een keus te doen, ware het niet, dat een praktijk 
van bijna 50 jaar ons hierin tegemoet kwam. Deze praktijk heeft 
geleerd, dat in het algemeen de beslissing in handen der gecommit
teerden geen noodlottige gevolgen heeft gehad voor de candidaten. 
De praktijk heeft uitgewezen, dat de houding der leeraren om als 
advocaten voor hunne leerlingen op te komen, geboren uit het gevoel, 
dat er twee partijen tegenover staan, de ééne, die den candidaat 
wil doen slagen en de andere, die hem wil doen zakken, op een 
fictie berust.

wan-
igen, 

wederjenover
r subcommissie de
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: werkers,

in Nederland; 

op, immers het 

en het geestelijk

nicl te min in 
vormen met gelijk 

mogelijk verdiept door

 zen, die meer op het zelf- 
eugd dat cischi. Massabedrijf 

voren, de verdrukte individualiteit 
steden bracht als reactie het 

ingen. Bracht ook Montcssori met 
beding. Noodzakelijkheid van inter

nationale versterking anderzijds,

paedagogischc revolutie een nieuwe 
de noodzakelijkheid van een nieuwe

dcringen op meer dan een gebied. Geestelijke en sociale stroomingen in en 
den oorlog op haar sterkst, hebben een andere jeugd en een andere school ge
bracht. De oorlog had de fouten van het oude onderwijs in sterker licht gesteld. 
Een meer harmonische vorming ging bet verbalisme vervangen, waarin een een
zijdige intcllcctucelc opvoeding was verstard.

Een nieuwe psychologie voerde tot nieuwe leerwijzt 
verwerken aanstuurden (werkschoot) zooalseen nieuwe jeug 
op elk gebied bracht de noodzakelijkheid naar 
te sterken (Daltonisme). De trek naar de groole 
streven naar natuurstudie, naar schoolwandelir 
haar vrije ontwikkeling en haar zintuigen-opvot 
nationale samenwerking eenerzijdsen verlangen naar 
leidden tot een nieuw taalonderwijs, dat een 
met zich voerde. Zoo ontstond uit deze 
school. En daarmee kwam van onder af 
onderwijzer.

Maar ook van boven af kwam druk. Gesteund door jonge wetenschappen, als 
sociologie, anthropologic en psychologie, vooral ook door het aanneinen van de 
methodes der andere wetenschappen, bloeide de paedagogiek op als zelfstandige 
wetenschap en werd ze na lange strijd als gelijkgerechtigde in de rij der oudere 

zusters opgenomen.
Leerstoelen en laboratoria verrezen aan de universitciten van alle landen. En 

de onderwijzer trad daarmee in een nieuwe loze van ontwikkeling. Niet meer 
de zuiver empiricus uit vroeger lijden, nicl langer de handleiding-uilvoerder der 
laatste halve eeuw, maar zelfstandig denker wilde hij zijn, die boven wal ge
drilde methodiek zijn vak wetenschappelijk aanvoelt. Naast hel „wat" der eerste 
en het „hoe" der tweede periode verlangde hij hel „waarom" te weten van zijn 
onderwijs. En zoo braken na Versailles de onderwijshervormingen los, die be
gonnen met een nieuwe opleiding. Eerst in jong enthousiasme wal ver gaand, 
zooals de eerste voorstellen in Duiischland, Nederland en Indië (kweekschool 
voor alle landaarden). Daarna meer geremd, maar niet te min in heel Europa 
onmiskenbaar in deze richting een onderwijzer te vormen inct gelijke middelbare 
opleiding als de andere hoogerc werkers, zoo mogelijk verdiept door enkele jnren 
van academische vorming."

De grondbeginselen, waarop het Indische kweeksclioolplan 

zijn de volgende:

a. de concordantieëisch.

Er moet overeenstemming zijn in de opleiding in Indië en 

het Europeesch cultuurleven in Indië heeft er recht 

moet aangeschakeld blijven aan dat in het moederland 

verkeer moet ongehinderd kunnen plaats vinden.

b Het systeem: voor de lagere akte differentiatie, voor de hoofd

akte unificatie.

Er zijn in Indië drie soorten Westersch lagere scholen elk met 

een eigen taalmethodiek; elk dezer drie landaarden dient een eigen 

weg te gaan in verband met eigen afkomst en taalmilicu. Elk dezer
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ig voor 
hoofdakte.

epen drie soorten 
:hc en Hollandsch-

■

rapport vóór de 
o de hoofdaktc te kunnen 
en Indië kunnen worden 

; voor hen, die als hoofd

groepen heeft haar eigen onderwijzers noodig en 
die krachten leveren.

Een geünificeerde opleiding zou een geforceerde eenheidsvorming • 
zijn, die verstarren moest en voor de lagere school weinig of geen 
waarde zou hebben. De tweede akte echter, de hoofdakte, moet voor 
allen hetzelfde zijn. Na de gedifferentieerde opleiding voor de onder
wijzersakte komt de geünificeerde vorming voor de

c. De aanteekening op de hoofdakte.
Daar de opleiding voor de Indische hoofdakte nooit het peil be

reiken kan van de Nederlandsche hoofdakte, wat betreft het vak 
Nederlandsche taal en Letterkunde, stelt het rapport vóór de ge
legenheid te openen om een aanteekening op 
verwerven, waardoor de akten in Nederland c 
gelijkgesteld. Deze aanteekening is verplicht 
eener school willen optreden.

De uitwerking van het plan zal in het leven roe; 
van kweekscholen: Europeesche, Hollandsch-lnlandsch 
Chinceschc.

De eerste zal hebben een driejarigen cursus, steunend op 3 jaar 
H.B.S. ol M. U.L. O-, de beide ouderen zijn zesjarig (een 3-jarige 
onderhouw -j- 3-jarige bovenbouw). Een opleiding voor de hoofdakte 
duurt twee jaar en is een deel van de opleiding.

Verder valt uit het plan nog het volgende te vermelden:
a. de practischc vorming treedt er sterk in naar voren; practische 

bekwaamheid is ook exameneisch.
b. het plan wil geen eindexamen, maar vraagt staatsexamen.
e. de leerkrachten moeten in het bezit zijn van de middelbare 

bevoegdheid.
voor de huisvesting der kweekelingen denkt het rapport zich 

bij elke kweekschool een internaat, dat onder verantwoordelijkheid 
van den directeur, wordt bestuurd en geleid door een der leeraren-

e. Om de plaatsing van eigen en bevoegd personeel aan de kweek
school te verzekeren, is het vormen van parallelklassen noodzakclijk.

Dit rapport is een belangrijk stuk werk. Het wekt naast bewon
dering voor den breeden opzet, echter ook het gevoel, dat de samen
stellers zich wel heel beperkt hebben moeten gevoelen, omdat zij een 
plan hadden te ontwerpen binnen de lijnen van onze Nederlandsche 
onderwijzersopleiding. Was dit niet het geval geweest, dan zou een 
splitsing in algemcene vorming en eigenlijke vakopleiding een goede 
kans gehad hebben bij dit gezelschap. Ook lijkt ons de vrees niet 
geheel ongegrond, vooral bij de zesjarige kweekscholen, dat deze op-
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die
met iets nieuws
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dit gebied zal goed doen ernstig kennis 
len, in het rapport neergelegd.

die in onze wet L. O. van 
van linantiëele moeilijkheden nog 
neemt de Indische commissie de 

niet, dat

verbazing. Men wil 
raam van de Ncdcrlandsche 
nemen de opleiding zooals 

1920 is neergelegd, maar die tengevolge 
g niet is ingevoerd. In plaats daarvan 
len tijdclijken toestand van nu als 

voorbeeld. Vreest ze niet, dat ze tegen 1935 opnieuw aan het werk 
zal moeten gaan, indien, zooals die Wet voorschrijft, de nieuwe op
leiding moet worden ingevoerd?

Of is ze er zoo zeker van, dat die er niet komt?
Ten slotte een opmerking over de kwestie staatsexamen of school- 

eindexamen. Het rapport heeft zich uitgesproken vóór het staatsexamen 
en tegen het school-eindexamen. ’O.i. past dit niet in het geheel der 
denkbeelden en zeker niet bij het streven naar overeenkomst met de 
opleiding in het Moederland. Het rapport geeft ons op blz. 15 en v.v. 
de gronden waarop het schoolexamen kan worden verdedigd en be
streden en eveneens het voor en tegen van het staatsexamen. En de 
commissie komt dan tol haar uitspraak, die o.i. vrij zwak staat; immers 
er wordt eigenlijk maar één motief genoemd voor deze uitspraak en 
dat is, dat men „Indië wenscht te bewaren voorden pijnlijken strijd, 
dien Holland te zien geeft.” Een zwak motief; die pijnlijke strijd was 
er + 1880 ook toen de eindexamens van het gymnasium schoolexamens 
werden en die „pijnlijke" strijd is, zal altijd en overal zijn, waar men 

begint, iets nieuws dat de achterdocht kan opwekken. 
Wat jammer genoeg bij schooleindexamens het geval is.

Intusschen, wc zijn hier in Nederland de opstellers van dit rapport 
dankbaar. Er worden in ons land zooveel rare denkbeelden over de 
onderwijzersopleiding aan den man gebracht, dat deze stem uit Indië 
ons weldadig aandoet.

Ieder belangstellende op 
te nemen van de denkbeeldc

leiding menschen zal kweeken, die in veel opzichten een andere ont
wikkeling zullen hebben dan de nict-ondcrwijzcrs en dat dus deze 
vorming in de fout kan vervallen, die het kenmerk was van de onder
wijzers eener thans verdwijnende generatie en die hierin bestond, dat 
ze ontzagclijk veel wisten, wat niemand anders wist, maar onkundig 
waren van hetgeen elk ander beschaafd mensch in zijn geestelijke bagage 
altijd meedroeg.

Eén punt wekt echter in dit rapport eenige 
in Indië een nieuwe opleiding binnen het 

is het logisch o.i. ten voorbeeld te
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dit Kweekschooleindexamen ingericht? 
examen wordt gerej 
de leeraren onder

School- of Staatsexamen (Kweekscholen) 
doof L. C. T. BIGOT.

1923 (No. -43-f 
1925, 1926 en 
die aan 
examen voor

:geld door den directeur 
toezicht van drie door

igen behooren ■ 
anderwijzer(es) 

de Kweekscholen van
Dit laatste is geregeld bij de Koninklijke Besluiten 

cn 440) en is dus
1927. Naast dit schooleindexamen, dat elke kweekschool, 

de gestelde eischen voldoet, afneemt, is 
ondcrwijzer(cs) ten behoeve 

lessen of langs anderen weg zijn
De rijkskweekscholen zijn als zoodanig bevoegd om aan hun leer

lingen, die het onderwijs tot het einde hebben gevolgd, op grond van 
een met gunstig gevolg afgelegd examen de bevoegdheid voor onder
wijzeres) uit te reiken. De Bijzondere Kweekscholen worden als 
bevoegd daartoe telkens voor 4 jaren aangewezen door den Minister, 
den Onderwijsraad gehoord; voor aanwijzing komen niet in aanmerking 
de scholen van welker leerlingen in de laatste 5 jaren minder dan 
80 % zijn geslaagd.

In de praktijk komt dit hierop neer, dat de Kweekscholen, — Rijks-, 
Gemeentelijke- en Bijzondere Kweekscholen ~ dit jus promovendi 
bezitten.

Hoe is nu
In hoofdzaak aldus: Het 

en afgenomen door hem en

er ook nog een Staats- 
van hen, die op normaal- 

opgeleid.
zoodanig bevoegd

I A e opleiding tot onderwijzer(es) verkeert, wettelijk gesproken in 
' een overgangsstadium. De Lager Onderwijswet van 1920 bevat 

onder titel VI, handelende over Bevoegdheid en Opleiding, een reeks 
artikelen (van 129—172), die echter nog niet in werking getreden zijn. 
Voor de opleiding en de examens geldt nog de AVct van 1878 met 
dien verstande, dat volgens art. 214bis der Wet van 1920 de wet
gever zich heeft voorbehouden: „om in de algemeene maatregelen van 
bestuur betreffende de opleiding die wijzigingen aan te brengen, welke 
door het dienstbelang worden gevórderd.”

Tot die wijzigingen behooren o.a. de veranderde programma’s voor 
de examens van onderwijzer(es) en hoofdonderwijzer(es) en de invoe
ring voor de Kweekscholen van het schooleindexamen.

~ van September
nu viermaal afgenomen in 1924,
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:rlcg plaats; 
na overleg

dit Kweekschooleindexamen volgens deze voor- 
ootc ingenomenheid met deze regeling 
1c critiek nu en dan; een critiek, die 
■* "ositieve gegevens. Zij, die tegen dit 

’ igen, psychologische over- 
id; zij ondersteunen die met 

geval niet zijn bewezen.

aanwijzing kan ge-

:val. Leidt dit overleg 
.1 omtrent het toe te

gecommitteerden het recht na 
te stellen. Directeur en leeraren 

len alle gevraagde inlichtingen te

Vier keer is nu 
schriften afgenomen en naast gro< 
is er ook critiek verschenen, felle 
zonderling genoeg niet berust op posi  c 
schooleindexamen zijn, geven: beschouwing 
wegingen, uitingen van vrees en'bezorgdhcü 
beweringen, die of onjuist zijn of in elk

Wij noemen er een viertal:
a. Met dat eindexamen slagen de candidaten allemaal.
Het is waar, dat het eerste jaar het aantal geslaagden heel groot 

was, een gevolg in hoofdzaak van het nog niet vertrouwd zijn met 
het systeem. Indien men echter het resultaat van de drie eerste jaren 
van het schooleindexamen stelt naast dat van de drie voorafgaande 
jaren van het Staatsexamen, dan vindt men als gemiddeld procent 
geslaagden in de twee perioden respectievelijk 93.3 en 89.4. Wat geen 
abnormaal verschil is.

'elmatig heeft plaats gehad, zijn de 
leel of gedeeltelijk opnieuw te doen

den Minister aangewezen • 
schieden al of niet voor t-

Tijdig voor het examen 
examen en de opgaven voor 
en door hem vastgesteld, naar

Keuren deze rooster en werk niet goed, dan heeft ovei 
blijft dit zonder resultaat, dan stellen de gecommitteerden 
met den directeur, zelf rooster en opgaven vast.

ZooXvel het schriftelijk als elk mondeling deel van het examen heeft 
plaats in tegenwoordigheid van een gecommitteerde. De vaststelling 
van de cijfers voor het schriftelijk werk geschiedt door de leeraren 
in overleg mét de gecommitteerden.

Dit is ook bij het mondeling examen het geva 
niet tot resultaat, dan beslissen gecommitteerden 
kennen cijfer.

Bij het mondeling examen hebben de 
overleg met den examinator vragen 
zijn verplicht aan de gecommitteerde

Bij twijfel of het examen rege 
gecommitteerden bevoegd het gehc 
afleggen.

Indien er verschil van meening is tusschen directeur en leeraren 
eenerzijds en de gecommitteerden anderzijds omtrent den uitslag van 
het examen, beslissen de gecommitteerden.

n gecommitteerden; deze 
bepaalde vakken.

zendt de directeur een rooster van het 
het schriftelijk werk, door de leeraren 

de gecommitteerden.

opgf
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die bedt

Het schooleindexamen in 1926 —■ de cijfers van 1927 zijn nog niet 
bekend — gaf over het geheele land een percentage van 90.

Natuurlijk kan de uitslag van de schoolexamens niet vergeleken 
worden met het Staatsexamen van nu; voor dit laatste melden zich 
alleen aan de leerlingen van de enkele nog bestaande normaallessen 
en de wild-opgeleiden (stoomcursussen, privaatlessen). De uitspraak, 
als zou bij het schooleindexamen lichtvaardig worden omgesprongen 
met het uitreiken van de akte is onjuist, het steunt niet op de cijfers, 
op de feiten. Het percentage geslaagden is niet grooter dan vroeger 
bij het Staatsexamen; wanneer men bij het vroegere Staatsexamen 
in de statistiek een scheiding had gemaakt tusschen kweekschoolleer- 
lingen en andere candidatcn, zou het percentage geslaagden van de 
eerste groep waarschijnlijk meer dan 90 % zijn geweest.

b. De regeling kan leiden tot fraude.
Dit is een teer punt en moeilijk te bediscussiëeren, omdat hij, die 

het zegt, er altijd op laat volgen tot zijn hoorder: „ja, natuurlijk niet 
op uw Kweekschool, maar die andere Kweekscholen, ziet ge, er zijn 
ook zwakke broeders onder de docenten.*'

Natuurlijk kan deze als elke andere regeling van elk school- of 
elk Staatsexamen aanleiding geven tot fraude. Zij, die bedrog vreezen, 
mogen nog zulke scherpzinnige regelingen treffen; zij, die bedriegen 
willen, zijn even slim. Ook bij het Staatsexamen is dat wel voorge
komen. Wie echter bij het Kweckschooleindexamen er in slaagt met 
succes fraude te plegen, moet wel een doortrapt individu zijn. Wie 
maar even de regeling naleest, ziet welk een groote macht de gecom
mitteerden hebben: èn op den rooster èn op de vaststelling der opgaven 
èn bij het examineeren èn op den uitslag. Er behoeft bij hen slechts 
twijfel te bestaan, of het examen regelmatig wordt afgenomen en dAn 
reeds zijn ze bevoegd het geheel of gedeeltelijk opnieuw te doen afleggen.

Een paar voorbeelden uit de praktijk van verschillende scholen.
Een leeraar in Nederlandsch is tegen de parafraze als stijl- of 

steloefening; bij het eindexamen zendt hij geen opgave van dien aard 
in. Gecommitteerden wenschen een parafraze, hij brengt zijn bezwaren 
in, de gecommitteerden houden vol en op het eindexamen wordt een 
parafraze gemaakt.

Een leeraar in Geschiedenis heeft twee candidaten geëxamineerd, 
heeft echter geheel toevallig geen vragen gesteld over de geschiedenis 
na 1848. Het examen van de tweede candidaat is nog niet geheel 
afgeloopen, de gecommitteerde stelt nog een drie of viertal vragen 
over den tijd na 1848.

Het aantal van deze voorbeelden is gemakkelijk uit te breiden. Al 
is voor de persoon zelf, die zulk een geval meemaakt, de ervaring



niet au serieux

68

gelijkwaai

een onzer groote bladen 
; een bewering, die allen

misschien minder aangenaam, deze gecommitteerden handelden goed; 
hun optreden was correct, geheel overeenkomstig de voorschriften. 
Het is de taak van gecommitteerden streng toe te zien en gebruik te 
maken van hun bevoegdheid. Dat is hun recht en.... hun plicht.

Wie onder deze omstandigheden fraudc zou willen plegen, moet 
tot een buitengewoon geslepen overleg met zijn leerlingen overgaan. 
Dat is uitgesloten. En op morecle fen op materiëele overwegingen en 
gronden. Zij, die dan ook van kans op fraude bij deze examens spreken, 
kennen ze niet en meermalen blijkt, dat outsiders en zelfs insiders 
van de macht der gecommitteerden volstrekt niet op de hoogte zijn.

Voor hen zijn het heeren, die er zoo maar bij zitten; men moet goed 
weten, dat dit geenszins het geval is. Menschcn, die met een air van 
„wij weten er meer van" over fraude spreken, moeten gesommeerd 
worden man en paard te noemen en huis en stal.

Zoolang zij dit niet doen, kan een ernstig mensch ze 
nemen.

c. Zelfs de gecommitteerden willen naar het Staatsexamen terug.
Een derde bewering zonder grond. In de verslagen over 1926 zijn 

12 stel gecommitteerden, die zich uitspreken voor een wijziging van 
het examen, waarbij over het geheele land uniform schriftelijk werk 
zou worden gegeven; 10 stel gecommitteerden spreken zich uitdruk
kelijk daar tegen uit, terwijl de overige — 22 stel — er zich niet over 
uitlaten. Andere critiek op het examen in het algemeen is door ge
committeerden in hun verslagen nooit geuit.

Dat dus gecommitteerden „unaniem", zooals < 
schreef, tegen het schooleindexamen waren, is 
grond mist.

d. De akten zijn ongelijkwaardig.
Vat men gelijkwaardig op in dezen zin, dat zij, die de akte ver

werven, ongeveer gelijk staan in kennis en ontwikkeling, dan zeer 
zeker zijn de akten ongeiijkwaardig. Maar dat zijn ze in dien zin altijd 
geweest en dat zullen ze ook altijd blijven. Ook onder het Staats
examen was dit zoo; er waren candidaten, die slaagden met achten 
en negens, en er waren er, die de akte haalden met een paar vijven 
en de rest zesjes. De akte van een, die opgeleid was door een stel 
docenten als Lcopold, v. d. Ley, Kooistra, was heel wat anders dan 
die van iemand van de normaallessen te Wildcrvanksterdallen of 
Gasselternijcveen. De scholen zijn nu eenmaal altijd verschillend en 
het aantal factoren, dat het resultaat van een school beïnvloedt, zijn 
zeer talrijk.

Gelijkheid is in dezen onmogelijk. Er zullen altijd leerlingen en 
scholen zijn, waarvan de prestaties boven de gestelde eischen uitgaan
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jelijkheden.
1 om deskundig 

den Minister en 
±100 kweek- 
15 Juli vallen.

o de eindexamens en dat op de subsi- 
londere kweekscholen moeten herzien

examen
Zijn (
Onj 

zijn ól
Latei» we ze even naga
a. Het Koninklijk Bcsl 

dies der gemeentelijke c 
worden in tweeërlei zin.

Ten eerste moet het verband weggenomen worden tusschen het 
bedrag van de s.ubsidie en het getal van de verkregen akten. De 
toestand is nu zoo, dat een Kweekschool in 5 jaren 90 akten moet 
afieveren; is dit niet het geval, dan wordt de subsidie verminderd 
met zooveel keer ’/oo van die subsidie als het aantal minder bedraagt. 
Dit verband dient weggenomen te worden om de lucht zuiver te maken.

Ten tweede moet het Koninklijk Besluit worden aangevuld met de 
bepaling, dat, als eenige onregelmatigheid in het eindexamen is ge
constateerd, die Kweekschool voor b.v. 10 jaren het jus promovendi 
verliest met inhouding van geheele of gedeeltelijke subsidie. Streng 
toezicht en strenge strafbepalingen, — niet omdat we meenen, dat 
die noodig zijn, maar omdat het uit moet zijn met die achterdocht en 
dat wantrouwen. En om safe te zijn voor allerlei moge

b. Een tweede bezwaar is gelegen in de moeilijkheid 
gecommitteerden te vinden. Dat zal elk jaar voor 
de Hoofdinspectie een zware taak zijn, om voor onze 
scholen, welker eindexamens allen tusschen 15 Juni en 
geschikte toezieners te vinden. De praktijk van deze 4 jaren is geweest, 
dat van elke delegatie een inspecteur L. O. voorzitter was; de andere 
leden waren oud-inspecteurs, gewezen hoofden van scholen, wethou
ders, burgemeesters, predikanten, enz. De moeilijkheid wordt nog 
vergroot, doordat de examens vallen in dien merkwaardigen tijd, waarin 
de eene helft van ons volk de andere helft examineert.

en er zullen er ook altijd zijn, die daar juist aan voldoen. Dat heeft 
met de kwestie school- of Staatsexamen niets uit te slaan.

In het bovenstaande zijn enkele bezwaren weerlegd, die tegen het 
Schoolcindcxamcn zijn ingebracht; bezwaren, die in de kringen van 
het N. O. G. en de Hoofdenvereeniging reeds geleid hebben tot voor
stellen om het schoolcindexamcn geheel van karakter te doen veran
deren. De laatste vereeniging heeft uniform schriftelijk werk gevraagd 
voor alle kweekschooleindexamens; ze heeft echter vergeten, dat uniform 
schriftelijk werk alleen mogclijk is bij een nauwkeurig tot in onder- 
deelen omschreven examenprogramma. In het kader van het Kweek- 
schooleindexamen, dat is ingericht naar het voorbeeld van het eind- 

1 gymnasia, past zulk uniform werk niet.
er dan geen bezwaren bij dat Kweekschooleindexamcn ? 

■getwijfeld, — maar ze zijn van dien aard, dat ze óf te verhelpen 
>f door den tijd vanzelf zullen verminderen.

we ze even nagaan:
Het Koninklijk Besluit op 

en bijzo
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heid zouden kunnen 
En de kans is heel 

te mild worden beoor
Met eenige jaren

Het schooleindexamen heeft het groote voordeel, dat het een eind 
maakt aan het „er door rollen", het „er zich wel door heen slaan."

„Ik ben blij, dat er indertijd geen schooleindexamen was", zei een 
oud-leerlinge mij eens.

5Vaarom?
Omdat ik van u de akte nooit gekregen had; u wist met uw 

veel te goed, hoe ik er eigenlijk voor stond."
Dit antwoord teekent een reeks van gevallen.
In de 4de klasse worden alleen de leerlingen opgenomen van wie 

we menschelijkerwijze gesproken zeker zijn, dat ze het volgend jaar 
zullen slagen. De schoolprestaties beslissen daarover en op het examen 
zelf worden de leerlingen ondervraagd over datgene, wat behandeld 
is en dit is weer in hoofdzaak voorgeschreven door examenprogramma's

Maar al is dit moeilijk, onmogelijk is ’t niet. En de praktijk zal 
op den duur hier veel van de bezwaren doen verdwijnen.

c. Een derde moeilijkheid is gelegen in het examen zelf: ze betreft 
het examineeren van eigen leerlingen.

Examineeren is niet gemakkelijk en zelfs geroutineerde examinatoren 
maken herhaaldelijk ernstige fouten; wie dit werk veel gedaan heeft, 
weet het bij eigen ervaring. Op het staatsexamen zit de examinator 
tegenover een onbekende en omgekeerd, wat het onderzoek in hooge 
mate bemoeilijkt en in zeer veel gevallen leidt tot allerzonderlingste 
resultaten; het Staatsexamen heeft indertijd aan heel wat onwaar- 
digen de akte toegekend en omgekeerd zijn er velen afgewezen, die 
de akte ten volle hadden verdiend.

Op het schooleindexamen zit de examinator tegenover de eigen 
leerling en nu doet zich een andere moeilijkheid voor; hij meent, dat 
zijn leerlingen weten, wat hij hun zoo goed geleerd heeft. En heel 
vaak weten ze dat niet; dat bespeurt de examinator tot zijn verbazing 
en nu wil hij „het" er toch „uit" hebben en probeert, probeert, — 
wat hij op het Staatsexamen zeker niet doen zou.

Zij, die dit examen niet kennen, meenen, dat onze genegenheid voor 
de leerlingen, onze bekendheid met hun omstandigheden, enz. ons in 
dén weg zitten om rechtvaardig te examineeren; zij meenen, dat de 
leerlingen milder worden beoordeeld.

In werkelijkheid hebben de meeste leeraren daar niet zooveel last 
van; veel meer van, wat we met een leelijk woord gekwetste ijdel-

noemen.
:1 groot, dat de leerlingen eerder te streng dan 
irdeeld.
ervaring wordt dit bezwaar echter heel wat kleiner.
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De Paedagogische Beteekenis van het 
Landbouw-huishoudonderwijs.

door GR. G. SMIT.

A yC oet „Algemeene Ontwikkeling” het doel zijn van alle onder- 
-i-’X wijs? Nog steeds meenen velen dat iedereen van alles verstand 
moet hebben, of, zooals vaak gezegd wordt: over alles moet kunnen 
.meepraten”. Dat woord „meepraten” is op zichzelf al een studie 
waard, want typeert het niet juist het gesprek van iemand die zoo 
algemeen- ontwikkeld is, dat hij bij alle gesprekken kan toonen dat 
hij er ook iets van weet? Wordt er over politiek of wetenschap, 
over Charleston of theosofie gesproken, hij „praat mee" met degene 
die terzake kundig is.

Hoe aangenaam dit misschien voor de conversatie kan zijn, veel 
verder komt de wereld niet door al die meepraterij.

Daar komt nog bij dat die „Algemeene Ontwikkeling" gewoonlijk 
nog allesbehalve algemeen is. Wat trouwens ook een onmogelijkheid 
zou zijn. Meestal wordt er alleen een vrij oppervlakkige kennis van 
datgene, wat in bepaalde kringen ter sprake komt, mee bedoeld. 
Zoo worden alle practische vakken hier in het geheel niet onder 
gerekend. Een padvinder die kan koken, timmeren, netten knoopen, 
boekbinden enz., heet nog geen algemeen ontwikkeld mensch.

Algemeene ontwikkeling is een woord met een zeer vage beteekenis, 
welke maar al te dikwijls overschat wordt.

Maar hoe staat het nu met de practische vakken? Dat iemand 
zonder veel intellect het wel noodgedwongen in een practisch vak 
moet zoeken, wordt dikwijls als een noodzakelijk kwaad beschouwd. 
Ik herinner mij nog heel goed de uitroep van onze wiskundeleeraar 
op de H.B.S., wanneer een meisje een vraagstuk niet kende, „dan 
moet je maar naar de kookschool". Wat dan natuurlijk als een 
ernstig standje gold. Wij zouden echter met evenveel recht tegen

en officiëcle leerplannen. Inderdaad zou het geheel of gedeeltelijk weer 
invoeren van het Staatsexamen een achteruitgang wezen. We kunnen 
de leerstof nu rustiger en dieper behandelen; we behoeven niet te 
doen aan meerdere of mindere examendressuur.

We kunnen veel meer ons zelf zijn. En dit geldt fen voor de leer
lingen cn voor de docenten.

Behoudens de boven aanbevolen wijzigingen in het K. B. late men 
de zaak, zooals ze thans is geregeld.

Over tien jaar kunnen we verder zien.
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>elangstellii 
nu bij

•ong.
het doel te beperkt

' inzicht 
naar de

een leerling met weinig organisatievermogen en met weinig 
die trouw haar lesjes leert, kunnen toeroepen: „ga toch t 
H.B.S.". Maar ik heb dat nog nooit gehoord.

Het wordt toch eens tijd dat men begrijpt dat het onderwijs aan 
onze vakscholen niet MiWrrwaardig, alleen maar rtWrrjwaardig is.

Telkens weer treft het mij, dat bijna alle hervormingen in Voor
bereidend-, Lager- en Middelbaar onderwijs er op neerkomen dat er 
meer „doe" onderwijs wordt ingevoerd. Denken wij alleen maar aan 
Fröbel, Montessori, Kerschensteiner en anderen. Welke grootc op
voedende waarde handenarbeid heeft, is door dezen wel voldoende 
betoogd.

Toch — deze handenarbeid heeft altijd iets gezochts, en de kinderen 
voelen dat spoedig, waardoor het werk een groot deel van zijn 
bekoring verliest.

Ons vakonderwijs heeft hier een groote voorsprong
Één gevaar heeft het echter. Het mag nooit hei 

stellen.
In de eerste plaats beoogt het de vakopleiding op zichzelf, dus het 

bijbrengen van die kennis en vaardigheid die voor dat vak noodzakelijk 
zijn. Houdt het hiermee op, dan is het resultaat dat de oud-leerling 
een kundig vakman is zonder meer. En inderdaad zijn sommige scholen 
hiermee tevreden. Toch is dit niet voldoende. Hij dient de verant
woording te kennen van het goed uitoefenen van dat vak voor zijn 
directe omgeving en voor de maatschappij. Bij goede vakopleiding wekt 
men zoo belangstelling voor een zeer ruim terrein.

Hoe is dit nu bij het landbouw-huishoudonderwijs ?
De „ Boerinneschool" wordt onze school wel genoemd, en 

dit een zeer goede naam.
Onze school

een boerin? Tot 
kostwinster is.

wil de meisjes opleiden tot boerin. Maar tot welk 
een vrouw die tegelijkertijd huisvrouw en mede-

vraag 
man te mogen arbek 

gemaakt worden van dien arbeid om meer aan 
ï kunnen geven. Maar in vele streken werkt zij 

; mee in het bedrijf. Het is daar dus noodig haar die bedrijfs- 
>ij te brengen. In de streken waar zij weinig of niet meer 

nog eenig onderricht in die vakken, zoodat 
er in het bedrijf gebeurt en zij de noodzakelijk- 

inziet.

Het vrouwenvraagstuk is op het platteland altijd een ander ge
weest dan in de stad. Daar is de vraag niet: hoe krijgt zij het 
recht om evenals de man te mogen arbeiden? Maar: hoe kan zij 
langzamerhand vrij gemaakt worden van dien arbeid 
haar huishouding te 
toch nog 
kennis bij te brengen. i 
meewerkt, krijgt zij toch 
zij beter begrijpt wat 
heid van verbeteringen
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i ruime kennis 
maar ze moet

ndheid '■ gezin, 
afban

en tuin moet door haar

meisjes opleiden tot een goede huisvrouw ? 
voor noodig. Een huisvrouw heeft een vier-

op het landbouwkundig 
ordt dit meer het huis-

Zoo valt in enkele streken meer de nadruk o 
deel van het onderwijs, maar in de meeste woi 
houdelijk deel.

Hoe kunnen wij nu 
Hier zijn vele dingen 
ledige taak:

le. Zij is arbeidster. Het werk in huis 
verricht worden met of zonder hulp.

2e. Zij is verzorgster van de gezondheid van alle leden van het
3e. Zij schept het milieu waarin het gezin leeft. De sfeer is ; 

kelijk van de huismoeder.
4e. Zij is lid van de maatschappij.
Wat is nu de voorbereiding voor die taak?
1. Voor arbeidster dient zij niet alleen de vaardigheid te hebben 

die haar thuis door moeder geleerd wordt, maar zij moet leeren op 
de beste en vlugste wijze het werk te verrichten, met zoo weinig 
mogelijk verlies van materiaal en arbeidskracht. Hieronder vallen de 
vakken koken, huishoudelijk werk, waschbehandeling, warenkennis 
van materiaal en levensmiddelen, receptenleer. Verder is zij ook 
leidster van de werkzaamheden en moet dus zorgen voor een goede 
werkindeeling.

2. Voor de verzorging van de gezondheid is een 
noodig. Zij behoeft geen zieken te kunnen genezen, r 
ziekten trachten te voorkomen, dus zorgen voor goede hygiëne. Hier
voor is noodig eenige kennis van het menschelijk lichaam en daarmee 
in verband de voedingsleer. Verder de juiste woningbouw, water
voorziening, vuilafvoer, ventilatie, verlichting enz., wat samengevoegd 
wordt onder huishoudkunde. Wat de verzorging van de zieken be
treft ~~ zij moet leeren waarom doktoren beter zijn dan kwakzalvers 
en zij moet het noodige inzicht hebben om de verpleging op zich te 
kunnen nemen onder leiding van den dokter. Dit wordt onderwezen 
op de lessen in ziekenvoeding, ziekenverpleging en verbandleer. Verder 
zijn ook de lessen in zuigelingcnverpleging van groot belang.

3. Schept zij de sfeer van het gezin. En dit is misschien wel het
belangrijkste deel, hoewel het niet in vakken te onderwijzen ’ ”
toch heeft onze school hier groote invloed op.

a. Door een eenvoudige, maar gezellige omgeving wordt de smaak 
ontwikkeld. Bij de lessen in woningbouw, woninginrichting en kleeding- 
versiering wordt hierop gewezen. En de smaak van onze meisjes is 
wel weinig ontwikkeld, maar is ook weinig bedorven.

b. Door het meerdere inzicht in haar werk, zal zij blijmoediger en 
opgewekter haar taak verrichten en daardoor tevredenheid verspreiden.
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een bestaan konden vinden. Buiten de werktijd 
voldoende tijd om zich in de oude landsgeschicuvi 

epen. Zoo ontstonden de volkshoogesc 
:fte aan voiksonderwijs bestond. Maar langzamerhand 

srt dat. Ook hier moet men meer kennis van dit bedrijf 
om het voldoende rendabel te kunnen maken. Wij zijn dan 

een tijd van kentering. Vele Volkshoogescholen gaan hard 
en om zich te redden nemen ze het vakonderwijs in het 

op. Hoe ze deze crisis zullen doormaken weet nog niemand.
ïderland is het geval precies omgekeerd. In dit dichtbevolkte 

:i hard werken om een behoorlijk be
en belangstelling voor onderwijs was

Zijn wij er nu? Neen. Dat is duidelijk te merken aan onze oud- 
leerlingen, die belangstelling krijgen voor een steeds ruimer veld. 
Zoo zal dus op ons onderwijs ander onderwijs moeten volgen dat 
eveneens geheel op het platteland gericht moet zijn.

Hoe dit onderwijs zal zijn, weet ik niet. Eerst meende ik het in 
de Deensche Volkshoogeschool te zullen vinden. En gedeeltelijk is 
het daar ook wel. Maar de omstandigheden zijn daar zooveel anders. 
De groote bekoring, die elke bezoeker van deze scholen ondergaat, 
mag ons toch niet op een dwaalspoor brengen.

Bij mijn bezoek bleek mij het volgende.
Denemarken is van ouds een welvarend landbouwland. Het is 

dun bevolkt, zoodat de boeren met weinig moeite op het eigen be
drijf een bestaan konden vinden. Buiten de werktijd bleef er zoo 
ruim voldoende tijd om zich in de oude landsgeschiedenis en litera
tuur te verdiepen. Zoo ontstonden de volkshoogescholen, terwijl er 
weinig behoefte aan volksonderwijs bestond. Maar langzamerhand 
verandei 
hebben 
ook nu in 
achteruit 
leerplan r>

In Nederland is het geval pret 
land moeten de boeren al heel i 
staan te kunnen vinden. Tijd

c. Door het onderwijs in kinderverzorging zal zij meer belang in 
de ontwikkeling van haar kinderen stellen.

4. Als lid van de maatschappij.
De boerin staat bijna geheel buiten het maatschappelijk leven, en 

dit maakt haar dikwijls bekrompen, zoodat zij b.v. uit verkeerde 
zuinigheid tegen goede sociale maatregelen is als drinkwatervoor
ziening enz. Dikwijls kent zij het belang hier niet van. Maar op de 
school wordt haar belangstelling hiervoor gewekt. Zij hoort van 
zuigelingenbescherming, van drankbestrijding, van t.b.c.-bestrijding van 
vereenigingen als het Groene Kruis enz. Bovendien bevorderen wij 
het dat onze oud-leerlingen vereenigingen vormen waar zij loeren zich 
in het vereen.leven te bewegen, waar zij excursies maken en lezingen 
houden. Op de school leeren zij door voorbeeld en lessen de wel
levendheid.

Zoo geloof ik dat ons onderwijs de meisjes kan vormen tot vrouwen 
die met een helder inzicht en een ruime blik in het leven staan en 

worden tot een lichtend punt in haar omgeving.
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den student tot haar recht wilde brengen, 
opvoeding tot mensch. Door al het nieuwe, dat 

— hij was toen reeds een voorstander der coëdu-

In de voetstappen van Horace Mann. 
ANTIOCH COLLEGE 

door IDA HEIJERMANS.

>oor het toeval ben ik iets te weten kunnen komen van het systeem, 
met studenten gevolgd, in de school, door den ondertitel genoemd.

Een Amerikaansche dame, specialiteit in datgene, waardoor het 
werk in het huishouden steeds meer begint te rusten op practisch 
inzicht en vernuftige machines, was, na een reis door Engeland en 
Frankrijk, waar zij in verschillende kringen van haar arbeid ver
telde, een paar dagen op bezoek in Holland. Haar werd iets getoond 
van het vakonderwijs in ons land en zij zeide, dat, indien wij wat 
te weten wilden komen van iets merkwaardigs op het gebied van 
het Amerikaansche vakonderwijs, het Antioch College bestudeerd moest 
worden. Zij zond allerlei geschriften, toen zij weer in New York 
was, op die school betrekking hebbend,... en . . . en het bleek, dat 
dit College iets geheel anders was, dan zij, die de zending kregen, 
het zich voorgesteld hadden.

Want van vakonderwijs, zooals wij er in Europa de opvatting van 
hebben, is hier niet de kwestie, maar van iets geheel anders: van 
een vorming, die eenmaal er was voor jongens en meisjes in Cempuis, 
waarvan nog droomt Ragaz in zijn Paedagogtsche revolutie en die voor 
studenten sedert 1920 ook werkelijkheid is geworden te Yellow Springs 
in den staat Ohio.

Daar werd reeds in 1853 door den pionier voor het Amerikaansche 
onderwijs, Horace Mann, het Antioch College gesticht. Hij wilde er 
aan de studenten die vorming geven, welke niet alleen de eigenlijke 
vakopleiding van den student tot haar recht wilde brengen, maar 
ook zijn algcheele o; 
hij propageerde, —

er daardoor langen tijd weinig. Maar juist door deze moeilijke tijden 
ontstond er behoefte aan goed landbouwonderwijs en later aan het 
landbouw-huishoudonderwijs. En door dit vakonderwijs komen wij 
nu tot een vraag naar meer.

Zullen dus cursussen in de geest van de Deensche Volkshooge- 
scholen kans op slagen hebben, dan moeten zij wortelen in het 
vakonderwijs. En de vruchten zullen beter zijn naarmate de wortelen 
betere grond vinden. Zoo zullen wij komen tot een versterking van 
onze eigen plattclandscultuur, die een vast bolwerk zal zijn tegen 
veel schijnbeschaving uit de steden.
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herleefde. Het
Die korte his 

dat de wortels 
den grond liggen 
beuren, omdat dc

scholen, door met vermoeid 
, dat de geest niet frisch

vertrek 
kunnen 

Het Antioch College 
er in zijn inzichten

allerlei werk krijgt te doei 
aanleg 
kan hij
geven.

catie, — kreeg hij verwoede tegenstanders van orthodox-godsdienstige 
zijde. Hij moest na allerlei pijnlijke ervaringen den strijd opgeven. 
Ontgoocheld en ten doodc toe vermoeid, stierf hij kort na zijn 
uit Yellow Springs in 1859, zonder dat hij zijn droom had 
verwezenlijken. Maar hij liet zijn denkbeelden na.
moest echter lang wachten, voor Horace Mann

et gebeurde pas in 1920.
historische uiteenzetting is noodzakelijk, daar zij bewijst, 

van de plant, die nu tot bloei is gekomen, diep in 
en pas nu het bloesemende omhoog hebben kunnen 
zon der opvocdingsrenaissance steeds hooger aan 

den horizon begint te staan. In haar warmte ontluikt er veel!
Het prospectus van de school zegt, dat het haar doel is om een 

evenwichtige ontwikkeling te geven van karakter, verstand en vaardig
heid ; om te laten zien hoe alles in leven en opvoeding één ondeeL 
baar geheel is. Zij wil niet alleen algemeene ontwikkeling en tech
nische vaardigheid aanbrengen, maar ook die persoonlijke eigen
schappen tot hun recht doen komen, die het incest noodig zijn voor 
den mensch. Daarom in de zes jaar, die de studenten dc school 
moeten volgen, gaan de cursussen in algemeene ontwikkeling samen 
met de voorbereiding tot het beroep. De laatste bestaat uit cursussen 
voor theorie en practijk, maar worden telkens afgewisseld door arbeid 
in werkplaatsen, het woord echter genomen in den ruimsten zin van 
het woord, zooals hieronder blijken zal.

Telkens moeten er vijf weken in de school en vijf weken in de 
werkplaats doorgebracht worden. Op deze wijze wordt er de brug 
gelegd tusschen de school en het leven, terwijl de student ook daar
door gedeeltelijk in zijn onderhoud kan voorzien op andere wijze dan 
het gebeurt aan veel Amerikaansche hoogesc 
lichaam cursussen te volgen, gegeven op tijden, 
meer kan zijn.

Maar de student leert ook zichzelf vinden, omdat hij in het begin 
m en daardoor ontdekt waar hij dei> meesten 

voor heeft. Indien hij en het werk elkander gevonden hebben, 
aan den arbeid, dien hij later zal uitoefenen, den meesten tijd 
zonder dat hij van de verplichting wordt vrijgesteld om cur

sussen te volgen, die hij bijwonen moet om tot integrale ontwikkeling 
te komen.

Antioch, zoo staat i 
te leiden, zoo vol en 
meene werkzaamheden 
wikkeling en oefening

er, zoekt studenten, die besloten zijn om levens 
rijk mogelijk, zoowel ten opzichte van de alge- 
1 van het individu en den burger, als de ont- 
van eigen speciale vaardigheid en belangstelling.
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gestreefd worden, 
de afwezigheid s 

opvoeding, zegt 
d zijn voor het 
: slechts gebaseerd is op 

voor een oneindigheid van waarden en onvoorbereid voor 
werkelijke betrekking tusschen alge- 

zoeding, moet de allereerste belangstel
ler.

En in een smakelijk, bondig geschriftje lezen we: Opvoeding moet 
universeel zijn, elk clement in zich opnemen, dat het geluk van den 
mensch bevorderen kan; ze moet oeconomisch zijn, den begrensden 
tijd en de begrensde energie van den student zoo doelmatig mogclijk 
gebruiken op een wijze, die winst afwerpt voor hemzelf en de maat
schappij; zij moet s5'stematisch zijn; zich altijd voegen naar het be
trekkelijke der verschillende opvoedingswaarden.

Als de menschen eeuwen te leven hadden, zou een jongen, die meende, 
dat hij enkel vaardigheid als ingenieur noodig had, en op veertig
jarigen leeftijd erachter kwam, dat hij zich vergist had, tijd hebben 
om van richting te veranderen ten einde een evenwichtige opvoeding 
te krijgen.

Maar het leven is te kort. Alle opvoedingselementen moeten één 
geheel vormen, anders is het te laat om opnieuw te beginnen en 
verder te werken aan andere weer opgevatte draden.

En in een geschriftje, getiteld An Adventure in Education, r~ 
E. Morgan, de leider van het College, dat het werkelijke 
de opvoeding aan de hoogeschool is om voor het leven op 
niet voor een deel van het leven, maar voor het leven als een 
Naar symetric moet gestreefd worden, een symetrie, welke geen gelijk
vormigheid is, maar de afwezigheid van verminking, gebrekkigheid, 
ontwrichting. Een opvoeding, zegt hij ook, zonder eenige specialiseering, 
kan onmogelijk goed zijn voor het latere leven van den mensch, maar 
een opvoeding, die slechts gebaseerd is op specialiseering, zal hem 
blind laten voor een oneindigheid van waarden en 
verschillende verhoudingen. De 
meene en gespecialiseerde opv< 
ling hebben van eiken opvoedc

De vraag: hoe wordt het denkbeeld uitgewerkt in Antioch College? 
is het best beantwoord door het Bulletin van de school, dat een 
overzicht geeft van alles wat er gedaan wordt en zal geschieden in 
de jaren 1927—1928.'

De school is een internaat, waar honderden studenten kunnen ge
huisvest worden, ook omdat door het stelsel de eene helft
voor de verschillende werkplaatsen telkens een ander onderdak 
krijgt. Ze ligt in het mooie rustige dorp, heeft natuurlijk verschillende 
laboratoria.

Zij slechts kunnen toegelaten 
middelbare zouden noemen, hebben doorloopen, doch in bizondere 
gevallen bij bizondere gaven kunnen ook als leerlingen worden inge
schreven zij, die aan de eischen voldoen, welke eenigszins bij een 
examen zouden zijn te vergelijken, ofschoon, wat later blijken zal, het



78

I

■enwerking gezocht wordt met andere 
Cincinnati, waar het opleidingen geldt, 

afgerond geheel wil of kan geven, 
kunnen dan, indien zij bijv, de eerste 
doorgebracht, met goed resultaat 

.•en aan een der aanj

Dat < 
Y ellow 
zijn, op 
wordt er 
voor publ 
ging, bouwkunst, beeldende kunsten, automobiel-fabric< 
arbeid, opvoeding, electriciteitswerken, ingenieurs, hotei 
journalistiek, fabrieken op 5 
toriumwerk, allerlei winkels.

De student moet een verklaring onderteekenen, dat hij zich zal 
inspannen naar alle krachten den tijd, dat hij in een der inrich
tingen werkt, genoegen neemt met het in de verklaring genoemde 
salaris of loon en alleen zijn werk mag opgeven in dringende omstan
digheden, ook door de directie van het College te beoordeelen.

heel wat verschilt van waf hier, bepaaldelijk in ons land, voor 
examen geldt. Om echter te voorkomen, dat „mislukkelingen” naar

• het College stroomen, in de meening, dat deze hoogeschool een soort 
van vergaderbak is voor allen, die het voor hun studie maar eens 
in een andere richting willen zoeken, wordt er nadrukkelijk op ge
wezen, dat geen student gebruikt kan worden, die zich verbeeldt 
werk en verantwoordelijkheid te kunnen ontloopen; bij moet over 
een goed verstand beschikken, zich een doel stellen, dat hij bereiken 
wil en zedelijk gezond en rein zijn.

Het programma, gelijk reeds gezegd werd, omvat verschillende 
vakken. De eerste jaren zijn een soort oriënteeringstijd voor den 
leerling; in de laatste,'waar de weg, dien hij zich heeft gekozen, steeds 
scherper voor hem zich afbakent, wordt met hem en haar, — want 
er zijn natuurlijk ook veel vrouwelijke studenten, — steeds meer in 
de door hen gekozen richting gestuurd, al wordt ook daar enge spe
cialisatie vermeden. Zoo zien we, dat ten slotte in het zesde jaar als 
verplichte studie bij alles, wat door de studenten gekozen wordt, alleen 
nog wijsbegeerte wordt genoemd.

In het Bulletin wordt de heele reeks van cursussen in grootc lijnen 
omschreven. Het moet hier natuurlijk bij deze vermelding gelaten 
worden, omdat alles in de bizonderheden hier niet gevolgd kan worden.

Het blijkt, dat er ook sam<
universiteiten, als bijv, die van
die het Antioch College niet als een
De studenten, die bet verlangen,
vier jaar in het College hebben 
natuurlijk, de laatste twee studiejaren aan een der aangesloten hooge- 
scbolen volgen om daar den graad te halen, door hen begeerd.

coöperatiesysteem omvat ook de zoogenaamde werkplaatsen. 
Springs ligt in een streek, waar veel belangrijke inrichtingen

> niet te grooten afstand van het dorp. Een gansche reeks 
genoemd in het Bulletin, als accountantskantoren, inrichtingen 

diciteit, landbouw, huishoudkunde, veeartsenij, kinderverzor-

tel-administratie, 
verschillend gebied, drukkerijen, labora-
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er bijeenkomsten gehouden, 
aan onderlinge bespreking 

licht die bijeen-

op allerlei

;enomen. Ook wordt er een

:n of leeken, óf gewijd aan onderling 
lagstukken. Niemand echter is verplii

waarop een student wordt 
ft plaats. Hij of zij moet 
lichtingen over hem moet 
over zichzelf geven door 

als: waarom hij het College wenscht 
> kent, of hij reeds werkte om in zijn 
zijn familie te voorzien en op welke 

van hem en zijn familie zijn, 
waaraan vooral hij zich denkt te

Het door hem verdiende geld kan natuurlijk slechts gedeeltelijk 
. in zijn onderhoud voorzien. Er moeten door hem cursusgeld betaald 

worden en de onderhoudskosten in het internaat. Het gemiddelde 
wordt in het boekje nagegaan wat een student, die betrekkelijk veel 
en een die weinig uitgeeft, nog bijpassen moeten, wat natuurlijk bij 
allen minder wordt in de laatste studiejaren, omdat door de grootere 
vaardigheid dan ook meer verdiend kan worden. De uitgaven loopen 
gemiddeld van 550 tot 1050 dollar en meer, de inkomsten 50 tot 850 
dollars.

Er zijn ook voor deze studenten verschillende clubs 
gebied, als athletiek, tooneelspel, muziek enz., enz.

Merkwaardig zijn de bladzijden, welke het over de godsdienstige 
richting hebben. Het College houdt zich vooral bezig met hen, die 
niet in staat zijn om de waarde van het leven te vinden, waarin, 
wordt er gezegd, zij geholpen moeten worden om die te ontdekken, 
omdat dit voor hen van het allergrootste belang is. Het leven kan 
alleen dan het best geleefd worden, indien man en vrouw beschikken 
over zelfbeheersching en den hoogsten trap bereiken van reinheid 
voor lichaam en ziel. De waarheid kan alleen gevonden worden door 
open en eerlijk onderzoek en niet door het aannemen zonder meer 
van dogma's, maar allen moeten tot de overtuiging komen, dat het 
leven waard is geleefd te worden.

Eiken Zondagmorgen en avond worden 
geleid door geestelijker 
van wijsgeerige vra« 
komsten bij te wonen.

Merkwaardig is eveneens de wijze, 
tocgelaten. Een eigenaardig onderzoek heeft 
invullen tot wie men zich om allerlei inliv 
wenden. Een biografische schets moet hij 
het beantwoorden van vragen, < 
te bezoeken, wie hij er reeds 
eigen onderhoud of dat van : 
wijze, wat de typische kenmerken 
waarin hij het meest belang stelt, 
wijden, enz., enz.

Er werden slechts enkele vragen overge 
onderzoek ingesteld naar zijn gezondheid.

■Wie toegelaten wenscht te worden als leerling der school, kan 
bovending nog uitgenoodigd worden tot een onderhoud, opdat door 
persoonlijke kennismaking de directie nog beter zich een denkbeeld 
kan vormen der persoonlijkheid van hem of haar, die toegang ver
langt.
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er een voorbereidende lagere school, die geheel 
van het Antioch College, door een opvoeding- en 

t uitgaat van de experimenteel school, dus die, welke 
i mensch ziet met allerlei mogelijkheden van 
:slaat in plaats van voor te schrijven, de school 

ontwikkelingsgang van het kind en niet dc jonge 
lichaam vervormt naar een wezen, alleen bestaand 
ï verbeelding van den onderwijzer.

Er heeft dus in elk opzicht een selectie plaats, maar, ; 
reeds bleek, niet een, die enkel zich grondt op gaven van 
en vaardigheid. Karakter en persoonlijke eigenschappen I 
grootste gewicht in de schaal der beoordeeling, omdat er : 
werkt kan worden met hen, wier gansche persoonlijkheid 
is voor het slagen der .symetrische opvoeding”.

Daarom ook is er een voorbereidende lagere 
werkt in de richting 
onderwijsstelsel, dat 
in het kind een jongen 
ontwikkeling, dus gades 
inricht naar den 
ziel en het jonge 1 
in de theoretische

het opvoedingswerk hierboven geschetst, was 
suggereerendc beteekenis. Er blijkt uit, 
i gezonde levensvatbaarheid in den paeda- 
;aat. De droom van Horace Mann, zoo 

srkelijkheid. Ik weet niet of het 
i het stelsel, waardoor het be- 

_eep ik naar 
i Cempuis, in 
innige over- 

?rdedigt.
het Antioch College

Het bestudeeren van 
voor mij van buitengewoon 
dat ten slotte geen zaad van 
gogischen bodem verloren gaa 
lang geleden gedroomd, werd toch wei 
weeshuis van Cempuis nog bestaat en 
roemd werd, er nog gevolgd wordt. Doch als vanzelf gre< 
het prachtige boek van Gabriel Giroud, oud-leerling van C 
1900 verschenen, waarin hij met zoo warme liefde en 
tuiging zijn leermeesters en hun werk beschrijft en vei

Verleden en heden reiken elkaar in het werk van 
de hand; oceanen worden er door overbrugd.

Ook in Europa, ook in ons land, moet de tijd voorbijgaan, dat 
zoovelen mislukten en mislukken, omdat het kind, den groeienden 
mensch geen gelegenheid werd en wordt gegeven eigen aanleg en 
gaven te ontdekken, zichzelf te vinden in de mogelijkheden tot zelf
verwezenlijking van de opvoeding. Allen zullen gaan begrijpen, dat 
jaren van studie voor allen iets anders zijn dan soms enkel misbruik 
van tijd, kracht en geld.

Nog heel veel water zal er naar de zee moeten loopen, voor onder
wijs en opvoeding voor elk kind en eiken jongere meer beteekenen 
dan een duwen en dwingen in bepaalde richting.

Zij echter, die gelooven, wachten, en haasten zich niet.
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Opvoedend Jeugdwerk ? 
door HERMIEN VAN DER HEIDE.

gevaar, 
loerde, <

bereiken.
integendeel, of een 
het doel henen leidt

Uit „Bevrijding"

Niet met ieder middel is een doel te 
Zéér nauwkeurig bedenke men 

voorgcstcld middel tot 
— óf er van af.

van Dr. Clara Meijcr- 
Wichmann.

T Tet pionierswerk in het opvoedend jeugdwerk is gedaan. Wij, 
jongeren, die ons aan bet werk, in welken vorm dan ook, geven, 

vinden gedachten, die we kunnen uitbouwen, instellingen, die we 
kunnen overnemen. Handboeken voor jeugdleiders, oriënteeringsboeken 
in het bestaande jeugdwerk in binnen--en buitenland, staan ons ten 
dienste. Cursussen voor jeugdleiders kunnen we in elke groote stad 
volgen. Het werk staat. Er mogen vereenigingen zijn, die nog moeten 
opkomen en zich nog hun plaats moeten verwerven, er mogen menschen 
zijn, die er voor ijveren nog dingen op te richten voor deze catagorie 
of die groep, veel terreinen zijn nog onontgonnen, maar men weet 
hoe 't ontginningswerk aangepakt moet worden en 't jeugdwerk als 
geheel, in welken vorm dan ook, heeft geen ernstige tegenstand meer. 
In die kringen, waar men langen tijd ijverde tegen het georganiseerde 
jeugdwerk buiten het gezin, is men zelf met clubs en vereenigingen 
begonnen. Waar men er niet goedgezind tegenover staat, daar heeft 
men 't aanvaard als een tijdsverschijnsel, evenals men ’n vliegmachine 
aanvaardt, al verscheurt die de stilte van den hemel en evenals men 
’n bioscoop accepteert, al weet men, dat 
gespeeld tegen één behoorlijk stuk.

Maar in die aanvaarding ligt een , 
zwijgen, die in de tijd van verovering 
uit tc bazuinen.

Er komt een zekere routine in het werk, en dientengevolge ook 
een zekere sleur. We raken gewend aan allerlei uiterlijke verschijn
selen. Oorspronkelijk zijn allerlei vormen gegroeid uit het werk zelf. 
Vaak kunnen die vormen maar al te gemakkelijk overgenomen worden 
zonder hun inhoud en we vergenoegen ons met de uiterlijkheid, 
zonder ons af te vragen, aan welke diepere bron dit alles ontsprong. 
Bij diepboring zouden we misschien vaak moeten constateeren, dat 
er geen bron gevonden kan worden.

Dikwijls ontmoeten we de laatste tijd uitingen, mondeling of gedrukt, 
die ons deden voelen, hoe noodig het is, wanneer wij in ons werk

, zij kan de critiek doen 
om elke fout, elke misstap
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1. Allereerst wil ik een artikeltje noemen, 
het Populair Wetenschappelijk Bijvoegsel

dat over

gemeenschappelijke vreugde, 
in onze gedachten iets geheel an 
,:ngen welke tot nog toe door i

naast elkaar. Daarna hoo[ 
i van de onzuiverheden, Gic

de heele linie van het op
doel en middelen te bespeuren 
en richtingen, symptomen er

weer eens trachten bij een uitgangspunt te komen. De middelen, die 
wij voor ons doel gaan gebruiken, worden zoo gemakkelijk zelf tot 
doel. En voor dat doel hebben wc weer andere middelen noodig. 
En we werken ons zelf langzamerhand vast in een wirwarnet, waarin 
wij vol ijver rondwaren, meenende een zeer nuttig, sociaal doel na 
te jagen, terwijl wij eigenlijk niets anders doen dan dingen, die aan 
’t werk in wezen nadeelig zijn, in een zekere zelfverblinding te be- 
oordeelen en te propageeren.

Ik zou niet durven zeggen, 
voedend jeugdwerk die verwarring 
is. Maar wel, dat ik in allerlei kringen 
van waarnam.

Enkele feiten, die ik tegenkwam, wil ik hierbij aanhalen. Aan
vankelijk geef ik ze naast elkaar. Daarna hoop ik aan te duiden, 
wat o.a. oorzaken zijn van de onzuiverheden, die zoo langzamerhand 
het werk binnensluipen.

i, dat Jef Last schreef in 
van „Het Volk".

Bijgaand artikeltje volgt hier vrijwel in zijn geheel.
„FEESTEN EN VOORSTELLINGEN?

De arbeidersklasse wil weer feesten vieren!
Dit woord van Vorrink was ons allen uit het hart gegrepen, het voor

onderstelde weer gemeenschappelijke vreugde, gemeenschappelijke wij
ding. Het was in onze gedachten iets geheel anders dan de uitvoeringen 
of de voorstellingen welke tot nog toe door en voor onze beweging 
georganiseerd werden. Immers het onderscheidde zich van dat alles 
door het feit dat wij zelf aktief zouden zijn, dat wij zelf zouden dansen, 
zingen, dat enkelen uit ons eigen midden zouden deklameeren, dat de 
scheiding van tooncel en zaal zou vervallen.

En waar wij vreesden dat de anderen vaak nog te stijf zouden zijn 
om dadelijk aan de feestvreugde te kunnen deelnemen, daar rekenden 
wij op de A.J.C. als gangmakers. In ons midden gezeten zouden zij 
er ons toe brengen met ons te zingen, zij zouden ons weer een volks
dans geven die een dans van het volk is.

Thans echter vat de A.J.C. haar taak op onze feesten geheel anders 
op. Het is niet meer steeds zoo, dat op een afdcelingsfeest de A.J.C.-ers, 
kinderen der leden, door hun zang, spel en dans de vreugde er in 
houden, maar een dansklub, grootendeels bestaande uit ouderen, houdt 
plichtsgetrouw voor de neerzittende toeschouwers eendansdemonstratie, 
wier waarde even ver uitsteekt boven de presstatie der normale A.J.C.- 
ers als zij achterblijft bij de danspraestaties van werkelijke kunstenaars.
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waarbij de jeugd niet 
geschminkt moet worden, 

en tusschen de anderen

van het ■
Ros!

>artij en 
ut goed- 
wennen

instituut 
kooper 
zoodocn 
deklamatie 
dan tot nog

Terwijl het Instituut zoo aan
zijn leden wenschen op te treden, 
laat het anderzijds zonder eet 
plaatsen der kunstenaars innemen.

De remedie hiertegen is, dunkt mij deze: laat op voorstellingen 
slechts kunstenaars optreden.

Laat de A.J.C. ons toonen wat haar leden kunnen op haar uit
voeringen.

En laten onze feesten 
voor haar 
waarbij zij

blij is met de blij:

werkelijke feesten zijn, 
„optreden" verkleed en 
op haar eigen wijze met 

jden."

Wanneer het applaus voor deze voorstelling voorbij is, treedt de 
dilettanten-tooneelclub der A.J.C. op. Ook dit zijn weer niet de ge
wone leden der afdeeling die, als op een uitvoering, eens laten zien 
wat ze kunnen, doch leden van een bepaalde groep, die van plaats 
naar plaats en van lokaal naar lokaal trekt om telkens weer hetzelfde 
stuk op te voeren.

Daar de spelenden dilettanten zijn, is het peil van het opgevoerde stuk 
niet hoog. Het succes van „de PaardendieF’van Rosbach is grooten- 
deels toe te schrijven aan een hemd dat uit de broek hangt, een boer 
die zich luist en die pruimt en verder aan het belachelijk maken der 
plattelandsbewoners, dat in de stad helaas nog steeds in goede aarde 
valt. Het laatste geldt ook voor „de Klucht van de Koe” van Breeroo, 
een stuk dat overigens voor de opvoering behoorlijk gekuischt is 
geworden.

De opvoering der „Opstandelingen” bewijst schijnbaar dat dit dilet- 
tantcntooneel der oudere A.J.C.-ers iets beters vermag te leveren, 
want het groote succes dezer opvoering was te danken aan de regie 
en het spel van twee beroepsakteurs.

Het gevaar van dit alles is tweeledig.
In de eerste plaats krijgen wij niet slechts een volkomen verkeerd 

beeld van de praestaties der A.J.C., die wij afmeten naar het overal 
steeds weer optredende élite-groepje, doch daarenboven verstikken wij 
ook in de A.J.C.-ers en in onze eigen menschen de drang tot zelf- 
aktiviteit.

In de tweede plaats echter noodigen de afdeelingen van pa: 
jt op hun feesten de A.J.C. tot optreden uit, daar dit 
• is dan het optreden van beroepskunstenaars, doch v 
ndc ook onze menschen aan een louter dilettantische zang, d 

en tooneel, terwijl de kunstenaars nog minder verdi: 
g toe reeds het geval was.
iet Instituut zoo aan den eenen kant kunstenaars, die voor 

aan een strenge keuring onderwerpt, 
snige kontrole jeugdige dilettanten de
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het grootste
en volks-

van bovengc
het Club- e

van het Club- en

jenoemd Handboek is een 
en Vcreenigingsleven.

Vereenigingsleven lezen wc

innend en daarom door elke club tot in de 
)e clubleider zal echter in geen geval door 

" zijn jongens tot bijzonderen ijver aanzetten. Geen 
sigaren, sigaretten, enz. Al zulke dingen prikkelen 

instincten en staan een hooger beginsel in den weg. 
voor zijn club er om gaat het hoogste 

enz. te kunnen verdienen. In die

2. Een van onze groote neutrale instellingen op het gebied 
volksopvoeding organiseert even als het vorig jaar een danscursus 
voor jeugdbeden. Dit jaar worden „gewijde” dansen ingestudeerd.

3. In het onlangs verschenen Handboek voor Jeugdleiders, onder 
redactie van den secretaris van het Nederlandsche Jeugdleiders insti
tuut, deel II, worden zestig bladzijden gewijd aan Tooncel in den zin 
van dilettantentooneel. Er worden o.a. beschouwingen gegeven over: 
solorepetities, enscmblerepetities, het regieboek, de requisietenlijst, 
het opgooiboekje, de mise-en-sefene, het souffleursboek, de aanklecding, 
de grime.

In een noot, voegt de redactie aan deze verhandelingen toe, dat 
deze handleiding voor leiders van tooneelclubs vooral is geschreven 
voor de jeugdzorg-Vereenigingen. Dan volgt een aanduiding van bron
nen, waaruit men gegevens kan vinden over de andere wegen, waar
naar men voor tooneelspel zoekt in de jeugdbeweging.

Aan „Volkskunst” wordt vijf bladzijden gewijd, voor 
deel bestaande uit citaten uit inleidingen van volksdans- 
zangboekjes.

4. In het eerste deel 
gewijd aan techniek van

Bij de behandeling 
het volgende.

In een vereeniging van jonge menschen is leven en bewegelijkheid. 
Daar wisselen de inzichten menigmaal en zijn dus legio de vragen 
en ook .... doch gelukkig veel minder de kwesties.

Dan is de Voorzitter — de Leider, de Hopman ■— de man die 
aan het roer staat. Hij moet zóó sturen, dat het schip (de Vereeni
ging) kan blijven varen. Hoe kan hij dat doen?

Onder verschillende punten worden allerlei raadgevingen gedaan.
We nemen over punt 7. De Clubtvedstrijd.
Al naar het gelang van het werk, dat door de clubs geleverd 

wordt, kan de leider aan elke club een Rangnummer toekennen.
Er wordt dan uitgeschreven een z.g. Clubwcdstrijd, b.v. over een 

werktijd van 3 maanden.
De wedstrijd moet spar 

puntjes verzorgd zijn. D< 
„Kunstmiddelen" z"" 
uitdeeling van 
slechts de lagere 
Ieder lid moet weten, dat het 
Rangnummer in de Vereeniging,
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5 
8

10.

2 punten
3

2 „

12.
13.
14.
15.

tijd beginnen der bijeenkomsten in de clubs 
aanwezig lid ..... .

van clubmateriaal 1 maal per maand

ingébracht . 
in club-lokaal

een overzicht van een

middag,

wordt goed zichtbaar
Gcwenscht is den

houden. Dan zijn variatie's mogelijk.
Tot zoover het citaat. Er volgt dan nog 

gehouden wedstrijd.

en dus ook voor hemzelf een hoogebelooning moet hij voor zijn club 
onderscheiding kunnen zien.

De toekenning daarvan zal 
en den Leider, of wel door de 

Hieronder volge wat voor 
gedaan en — in punten uitgedrukt — de waarde, welke daaraan is 
toegekend.

Puntenlijst:
1. elk boek voor de Bibliotheek aangebracht voor 1 

jaar in bruikleen 
in eigendom 
elk werkstuk 
vervaardigd 
voor op 
voor elk 
voor onderhoud 
beoordeelen ........ 1—5 punten 
voor bijhouden der club-administratie 1 maal per 
maand beoordeelen .... 
voor eiken gulden donatiegeld aanj 
voor voorwerpen ten behoeve van club-lokaal aan
gebracht ........ 5—10 
voor het af-zijn vandeclub-rekening(contributie,enz.) 1.— 5 
voor het beste verslag van een tocht, enz. door 
de gcheele vereeniging gedaan .... 2—6 

het beste plan voor een tocht-programma, enz. 1—3 
. 2—10 

2 
2iroeftijd gebleven) 

punt boven het

voor beste bijdrage voor het vereenigingsblad 
voor elk lid dat zwemmen kan 
voor elk lid aangebracht (en na pi 
(voor schoolg. leden) voor elk 
gem. cijfer 5 van het rapport 
voor eiken gulden aan advertenties in het pro
gramma voor feestuitv. i.d. Verg, 
voor hoogste bedrag aan donateurs

Dit lijstje heeft dan elk lid bij zich. Eens in de maand, b.v. laatsten 
wordt clubraad gehouden. Alle clubleiders doen mededeeling 
in hun club toegekende punten. Stand van den wedstrijd 

opgehangen in elk clublokaal.
wedstrijd telkens in een ander jaargetijde te

voor een Bazar of tentoonstelling

geschieden door het .Oudercomité” 
Clubraad.

den wedstrijd door de leden kan worden
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Oor 
het F

, zullen 
feiten.

tegenkwamen, volgen 
. ..i i __i.

imerhand binnenslopen, 
zan de eerstgenoemde 1

oonlijke erv< 
vermeld te worden.

Bij de opsomming 
nog enkele persoonlijl 
genoeg zijn, om

eenige feiten, die we 
waringen, die in dit verband ook belangrijk

Engelsclic fabrieksmeisjes 
loordwijkcrhout. Er waren 

ïs voor practische 
„gastvrijheid”, wat zij

: zoo langzar 
de hand vi

5. Van den zomer bracht een groep 
haar vacantic door in „de Vonk” te N< 
verschillende girlguides bij. Behalve allerlei insignes 
vaardigheden hadden zij ook een insigne voor 
op hun mouw konden dragen.

6. Er heeft in de blaadjes van de Amsterdamsche Speeltuinver- 
eenigingen een polemiek gestaan over kinderopercttcs. Er is een zeer 
juiste critiek gegeven op verschillende operettes en het onkinderlijke 
er van. Een leider, die zelf direct bij het werk betrokken was en 
waarmee we de critiek bespraken, zei: Ja, 't is allemaal waar, wat 
er van gezegd wordt en je vraagt je ook wel eens af, of al dat 
optreden goed is voor de kinderen en of deze vorm van optreden 
past bij het kind. Maar de menschen willen ook wat zien en er moet 
geld zijn voor gebouwen en voor inrichtingen. Als we geen uitvoe
ringen gaven, kon het werk nooit verder komen.

7. Elk jaar, vaak verschillende keeren per jaar worden door heel 
wat vereenigingen tentoonstellingen georganiseerd, waar de werkstuk
ken van de kinderen of jongeren geëxposeerd worden.

Dit zijn enkele van de vele gegevens, die ons tegenkwamen in de 
loop der laatste jaren. En uit al die feiten ervaren we, hoe noodig 
hel is, dat we trachten voortdurend weer terug te wijzen op het 
doel van ons werk, voortdurend weer te trachten te toonen hoever 
ons middel misschien van het doel af kwam te staan. Wc moeten 
ons af en toe even losmaken uit dat wat ons bindt en probeeren 
weer eens objectief te staan tegenover de dingen, die we doen en 
tegenover de manier, waarop we ze doen, opdat onze traditie geen 
sleur worde en ons streven niet onzuiver.

In het opvoedend jeugdwerk kunnen wij het beeld gebruiken, dat 
in 'n lezing van de Groep van Vereenigde Theosofen gebezigd werd.

"orspronkelijk is het werk als een kristalheldere bronrivier in 
hooggebergte. Naarmate dit water uit het hooggebergte in de 

dichtbewoonde vlakte afdaalt, vertraagt zich zijn loop en vertroebelt 
het zich.

We moeten trachten weer tegen den stroom op te roeien, tot we 
weer bij de klare bron komen.

Enkele fouten, die het werk 
we puntsgewijs behandelen aan <
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ikene: ’t komt 
: is alleen de

de hoogste
men deze

die zeker ieder, die in het werk staat, met een massa voorbeelden 
zou kunnen aanvullen.

Als een grot 
besluit volksdai 
schappelijk oefenen 
valschc schaamte

AIsB he 

leven dat gewekt is 
dan begint na een o> 
zingen van een liedje 
van binnen uit, het 
tweede stem, die gezo

Na afloop zegt de 
iets toegelaten wordt. Ze moesten 
zeggen wij: aestheticus, je bent 
voor ons al weer 
Want het gaat bij ons niet 
officieele tentoonstellingen, 
certgebouw, of wat dan ook, maar 
voelt, waar ’t bij ons om gaat.

a. Wc onderscheiden in ons opvoedend jeugdwerk niet voldoende, wat 
bij ons het zwaarste weegt, zedelijkheid of schoonheid. Nu weten we 
wel, dat het naast elkaar stellen van deze beide woorden aantast
baar is. We gelooven zelf, dat de hoogst zedelijkheid en 
schoonheid samenvallen, dat er een standpunt is, waarbij 
elementen niet meer gescheiden ziet.

Dr. Berlagc haalt in „Schoonheid in Samenleving" de volgende 
uitspraakaan: „Ofschoon wijsgeerige en kunstbegaafdheid zelden samen
gaan, zoo raken deze beide geestesvindingen elkaar toch op opperste 
hoogte.’’

Wanneer wij beide bcgripp<
ook naast elkaar en zelfs tegei 
scheiding, maar een onderscheiding, 

Aesthetici zijn degenen, die dooi
het opvoedend jeugdwerk. Hun criti
kant. Wanneer een 
buiten te leeren en ; 
daarna de blijdschap 
gloeit als 'n warmend

>en in de volgende beschouwingen dan 
snover elkaar stellen, dan is dat geen 

waartoe de practijk ons dwingt.
irgaans het minst begrijpen van 
tiek raakt voortdurend de buiten- 

i kind lang gepoogd heeft een klein versje van 
als het opgezegd is schuchter en vlak, maar als 

van het ook meegedaan te hebben in het kind 
I vuurtje, dan komt de aestheticus met z’n wreede 

woorden: „Wat deed hij dat slecht."
oep schuw en vreemd tegenover elkaar staat en 
ansen te gaan uitoefenen, en wanneer door ’t gem< 

vreugde ontstaat, wanneer de schuwheid en 
wegvalt, dan staat de aestheticus buiten den kring 

: „wat maken ze afschuwelijk leelijke bewegingen."
iet Paaschvuur hoog opflikkert en er verteld is van nieuw 

en dat altijd weer gelegenheid krijgt uit te groeien, 
oogenblik van stilte een jonge stem een wijsje te 

Jje, dat in verband staat met ’t gesprol 
was geen afgesproken werk, maar ’t 

"•zongen wordt.
ue aestheticus: „Het is een schandaal, dat zoo 

er zich voor schamen,” maar dan 
een verjongde editie van Nurks, die 

verouderd is. Je raakt ons niet met je critiek.
om die dingen, die jij zoekt. Ga jij naar 

naar musea, dansmatinees, theaters, con- 
kom niet terug bij ons, voor je
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tooneel 
jcugdlei

gepopu- 
men nu 

„de Kunst

het
oogpunt van vakkennis mag het ops 

rt het niet thuis in ee n Handboek v

sorg en 
>k onder

□stel uitnemend zijn, 
voor Jeugdleiders, in

Duidelijk moeten we weten, waarom we werken. En dan zeggen 
we met Berlage : „Niet de kunst is het doel, maar het leven".

Vroeger is het werk zeker een tijdlang anders opgevat geworden. 
Toen leefde men in de periode, dat al de verschillende cultuuruitingen 
naast elkaar stonden, wetenschap, kunst, moraal, enz. Evenals men 
geloofde, het volk verder te brengen, door de wetenschap 
lariscerd te verkondigen, evenzoo geloofde men en gelooft 
nog soms, dat men opvoedend werkt, met het brengen van 
aan het volk". De tijd van de university-extension hebben we, ook 
dank zij Mansbridge, al voor een groot deel achter den rug. En het 
andere zijn we bezig te overwinnen. Typisch als tecken daarvan is 
m.i. het programma van „Ons Huis" in de Gouvernestr. te Rotterdam.

Bij aanmelding van het Gemengd Koor lezen we het volgende:
Onder de nieuwe leiding zal er naar gestreefd worden de leden 

te vormen tot een zingende gemeenschap, die in haar wekelijksche 
zangavonden het hoofddoel van de onderlinge aaneensluiting vindt. 
Eerst daarna wordt de aandacht geschonken aan de uitvoeringen. 
Maar heel sporadisch vinden we dergelijkc teekenen en het gevolg 
zien we in 't stukje van Jef Last duidelijk aangetoond. Niets is er 
wat uitwijst boven een gruwelijk dilettantisme. Hetzelfde moet nood
zakelijkerwijze het gevolg zijn, als er tooneel gespeeld wordt op de 
wijze, zooals die in het handboek van jeugdleiders uitvoerig aange
duid wordt.

Uit ’t 
o.i. hoort 
jaar 1927.

En dit dus wordt niet goedgemaakt door de noot van de redactie. 
Waar is ten eerste de grens tusschen jeugdzorg en jeugdbeweging? 
O.i. is bijna alles wat hier gedaan wordt, ook onder de naam jeugd
beweging, min of meer jeugdzorg.

En waarom zou men ook de nieuwere vormen, waarop de redactie 
doelt, niet in de jeugdzorg toepassen, waarom zou men daar moeten 
blijven staan bij iets, wat door zijn wezen, nooit de grenzen van het 
dilettantisme te boven zal komen? We moeten die richting in 
werk, waarbij dilettantisme uitgesloten is, omdat we geen kunst 
meer pretendeeren. Daar, waar men denkt min of meer kunst te 
geven, duikt de vraag, of het dilettantenwerk is. Maar die vraag 
moet in ons werk niet kunnen bestaan, omdat we iets anders willen 
bereiken dan kunst.

In ’n boekje, uit de Duitsche jeugdbeweging „Zwischen den Blinden", 
wordt in een voordracht over „Laienspiel" onderscheiden de tooneel- 
speler, de dilettant en de leekenspeler.
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kommt es an; auf die Treue.
Laienspielers liegt in seinern Beruf. In 

nach eincm Ausdruck. Das Spiel ist dein

tat, niet af te we 
i typisch voorbee 
wedstrijd en

voor een

„Nicht auf die Lcistung
Die Lebensaufgabe des 

festlichen Spiel sucht er 
Laienspieler Gelegcnheit, den Menschen (nicht den Kllnstler) in sich 
zu Worte kommen zu lassen”.

En wat hier in verband met tooncelspel gezegd wordt, kunnen we 
overbrengen op alle gebieden, waarmee we in opvoedend werk te 
maken hebben. Muziek, zang, dans, litteratuur, gymnastiek, schilder
kunst. Dit alles zal de zich ontwikkelende mensch moeten dienen.

De university-extension zijn we te boven en nu moeten we er met 
alle kracht naar streven de art-extension te boven te komen.

Wil dat zeggen, dat we de kunst moeten houden buiten het leven 
van hen waarmee of waarvoor we werken? Verre van dien, maar 
het accent ligt anders dan vroeger.

Nogmaals laten we Berlage citeeren, omdat datgene, wat wij in 
ons werk beoogen m.i. niet beter kan worden uitgedrukt dan door 
de volgende woorden: „Het is niet ons doel kathedralen te bouwen, 
maar zoo te leven, dat wij den geest vertegenwoordigen, welke zich 
ook in de kathedraal openbaarde."

b. En dit hangt nauw samen met het bovengenoemde: We laten 
te veel uiterlijke resultaten gelden in de beoordeeling van ons werk. We 
hebben te veel behoefte dingen af te wegen, terwijl de dingen, waarom 
het gaat, niet af te wegen zijn.

Als typisch voorbeeld daarvan zijn daarvan de onder 4 genoemde 
clubwedstrijd en het onder 5 genoemde feit van ’t dragen van een 
insigne voor een eigenschap, die m.i. niet te examineeren is. Ook in 
allerlei voorstellingen, tentoonstellingen, enz. vinden we die grond
fout terug.

Het is het eigenaardige in dit soort werk, dat wij moeten doen, 
zonder resultaat te verwachten. Het is het brood strooien op de 
golven, en wc weten niet, waar het heen wordt gevoerd. We zijn 
allen menschelijk, en tot het menschelijke behoort, dat we werken, 
om iets te bereiken, We willen iets zien, waaraan we kunnen afmeten, 
wat wc doen.

Maar een ding staat vast, het is onze innerlijke leegte, die ons doet 
vragen naar uiterlijke resultaten. Hoe sterker onze eigen drang tot 
dit werk is, hoe minder wc zullen verwachten om te „zien". Iemand 
zei eens tegen de Deenschc Volkshoogeschooldirecteur Kristen Kold, 
dat hij 't zoo jammer vond, dat hij geen resultaten zag van zijn 
werk. Waarop Kold antwoordde: „wanneer je draineerbuizen in den 
grond legt, moet je er een paaltje bij zetten, om te weten, waar ze 
zitten, maar, wanneer je kiemkrachtig zaad zaait, dan komt vroeger
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turen, of die niet wat 
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doel samen wi 
geest van den ti 
doel te bereiken.

Maar het gt 
zich uit allerlei

rustige, wijdings- 
groote namen aan dingen 

■ kan er ook in een groepje

;aat hier om ’n groep willekeurige jeugdleiders, die 
i kringen aanmelden, van wier religieuze gezindheid de 

leidster niets kan weten. Zij kunnen wel stille, 
maken, maar waarom moeten

iets zijn ? Zeker kan er ook in 
den duur iets groeien, wat 

naam wijdingsdans 
men zelf alleen 

i op deze manier
de indruk van

volle gebaren
gegeven worden, voordat ze
van heel verschillend soort menschen op
zich kan doen uiten in een vorm, die men met den 
zou mogen bestempelen. Maar dat is een einde, wat i 
maar mag hopen en het is van te inncrlijken aard, om 
aangekondigd te kunnen worden. Zoo vestigt het 
uiterlijk vertoon.

'roen sprietje boven den grond als levensteeken." 
: langer hoe meer een concurrentiegeest komt in 

frissche, sportieve wedstrijdgeest, waarbij een 
elkanders krachten plaats heeft, maar een omzichtig 

meer doet, of die ook meer resultaten te voor

baten we toch niet te veel waarde hechten aan de zichtbare 
resultaten. In de onder 4 genoemde clubwedstrijd wordt alles afge
meten naar uitcrlijk resultaat, wat dan ook nog voor 'n deel afhan
kelijk is van het sociale milieu, waarin het clublid verkeert. Of een 
jongen donateurs en boeken kan aanbrengen, hangt zeker voor een 
groot deel af van den welstand zijner kring van kennissen.

Dat dingen, die gewoon moeten zijn, als het geregeld verschijnen 
en het op tijd komen, door 'n toekenning van punten extra waarde
vol lijken, is o.i. uit paedagogisch oogpunt ten eenenmale fout. Maar 
dat is in dit verband niet de hoofdzaak, waarop wij stuiten. De 
hoofdzaak is, dat men door die puntenuitdeeling geheel de nadruk 
gaat leggen op „doen" — terwijl het zwaartepunt moet vallen op 
„zijn" en „pogen”. De club, die met 't hoogste puntenaantal uit de 
wedstrijd naar voren komt, is misschien ’n club, waar de geest in 
’t geheel niet goed is, waar de jongens kiften, hun huis verwaar- 
loozen, of wat dan ook. Maar ze vermochten dit te bereiken, hun 
vermogen was meer dan voldoende. En de club, waarvan de jongens

van de „gewijde dansen” wil ik ook even in dit 
zou er niet over gevallen zijn, wanneer ik die 

> ’t winterprogramma eener V. C. J. B. afdeeling. 
icuze jeugdgroep komt men bijeen met ’t vooropgesteld 
'ijding te ontvangen en uit te dragen. En ’t ligt in de 

tijd, om ook te trachten door lichaamsbewegingen dit
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zij met iets zelfgemaakt thuis kwamen, moet 
>gen: „Onderschat Montessori dit alles niet, 
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van wil weten, dat kinderen dingen maken, 

nemen, als Fröbel met ’t matje en 't lijstje?" 
opvoedende, 

onderschatten.
wat middel was

niet veel konden, waar ze ijverig hun best deden, maar, waarin geen 
van de clubleden connecties had met menschen, die donateur wilden 
worden, of boeken konden geven, de club, waar geen genieön in 
zitten, die door een hoog rapportcijfer de clubeer kunnen redden, 
waar geen jeugdige schrijvers hun vlotgestelde geestige bijdragen 
kunnen leveren voor verccnigingsblad, die club, waar met veel toe
wijding, waar met minder vermogens wordt gewerkt, die staat onder
aan. Zoo kan het bij dezen wedstrijd. En al weer: „Nicht auf die 
Leisting kommt es an; auf die Treue" („Treue in zeer ruimen zin 
genomen).

Hetzelfde bezwaar geldt voor tentoonstellingen. Daar moet ook 
’n resultaat gegeven worden. Wie van de bezoekers weet, dat aan 
dat onoogelijke speldenkussentje, ’n klein onhandig meisje al haar 
vrijen tijd besteedde, dat ze zoodra ze uit school kwam weer ging 
peuteren aan die steekjes, die toch zoo moeilijk waren, ’t Kussentje 
is onaanzienlijk, zelfs groezelig, want ’t is zoo heel vaak door die 
onhandige vingers moeten gaan. Maar men kan dat alles niet zien. 
Men ziet 't vlot gewerkte nette groote kussen, dat ’t knappe ding 
in ’n paar avonden af had en dat tusschen veel meer netgewerkte 
dingen koninklijk prijkt. En dat bewondert men.

Maar wat hebben pogingen te maken met de meeste van onze 
jeugdwerktentoonstcllingen? Pogingen toonen niets — resultaten moeten 
er zijn. Dat zijn de overtuigende bewijzen ten aanzien van ’t publiek. 
En daarom, als de jeugdigen nog niet geheel dat resultaat te voor
schijn kunnen brengen, wat ’t publiek toch op z'n minst eischt, 
welnu, dan helpt de leider of leidster. En dan ligt er op 
toonstelling een verzameling resultaten, vermenging van ’t w 
leiders en kinderen en elk is tevreden.

De waarde van alle opvoeding licht niet in ’n 
gaat om de ontplooiïng van eigen krachten, om 
stapje voor stapje verder komen, ’t heel geleidelijk | 
maken van eigen scheppende kracht. Een resuitai 
„middel" zijn. Zeker. Alle tastbare resultaten en 
naar zijn niet uit den booze. Wie de vreugde 
meemaakte, wanneer 
bij zichzelf wel eens vragt 
wanneer zij bij het kind 
en wanneer zij er niets van wil weten, dat kinderen dinj 
om mee naar huis te nemen, als Fröbel met ’t matje en

Er kan in ’t moeten werken voor een speciaal doel een 
vrijmakende kracht zitten, die we zeker niet willen 
Deze tijd echter overschot het tastbare resultaat en



de

92

in ligt 
gebouwen.

gemist zou kunnen 
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is heel vaak doel geworden, ’n Tentoonstelling moet ook middel blijven, 
en zij is bijna meestal doel-afsluiting. Er wordt niet tentoongesteld, 
wat ’t kind gewerkt heeft, maar 't kind werkt voor de tentoonstelling.

c. Daarom is ’t zoo moeilijk, om het werk zuiver te houden in z'n 
bedoelingen, omdat allerlei jeugdwerk misbruikt wordt in dienst van 
propaganda, geldinzamelingen, enz. Dit alles gebeurt onder den schijn 
van werken „voor de jeugd’’ In onze zelfgenoegzaamheid denken we 
daarbij nog, dat wij aan de jeugd een grooten dienst bewijzen. Wat 
Jef Last in zijn stukje verteld over de A. J. C. die voor I. v. A. O. 
moet optreden, geldt voor allerlei andere vereenigingen. Hierbij noem 
ik ook het aangehaalde gesprek onder no. 6 genoemd.

„Er moet geld zijn voor gebouwen en inrichtingen. Als we 
uitvoeringen gaven, kwam

■de waarde van h<

een grot 
over de A.

allerlei andere verecnigii 
igehaalde gesprek onder no. 

voor gebouwen en
het werk nooit verder.” Maar waarii 

iet werk? Toch niet in de inrichtingei
Die zijn toch slechts ’n raam, dat ook nog wel 
worden. Ieder, die in jeugdwerk zit, weet wel dat 
een belangrijke voorwaarde is voor goed werk. Altijd stuiten op het 
gebrek aan goede lokalen, op het gemis aan goed en voldoende materiaal 
maakt het werken onpleizierig. Maar al weer: we maken vaak voor 
de zorg van de outillage een doel op zichzelf, waarvoor we heel 
wat van de waarde van het eigenlijke werk offeren.

En het is niet alleen voor de zorg voor het materiaal, dat we 
kinderen gebruiken. Het is ook een propaganda voor allerlei dingen, 
die het kind zelf niet kan beseffen. Daaraan kan echter een eerlijke, 
gefundeerde overtuiging ten grondslag liggen, die ik wel niet deel, 
maar waarvan ik weet, dat de gedachte aan de jeugd en haar toe
komst de grondslag vormt. Anders is het, wanneer, zooals vaak 
gebeurt, eerzucht en leegheid van ouders of leiders drijvende factoren 
zijn. Zooveel van al de Sinterklaasfeesten, die er tegenwoordig door 
allerlei vereenigingen georganiseerd worden „voor het kind”, komen uit 
geen ander motief voor, dan dat de vereenigingen wel eens een arbeids
veld naar buiten willen hebben. Dat geeft een band onder de leden, 
dat brengt weer eens wat samenwerking en activiteit en dan, boven
dien hebben de kinderen ook een heerlijk avondje. Dat hebben ze 
dan ook, zeker, ze vinden altijd een poppenkast of een goochelaar 
boeiend, en het verschijnen van Sinterklaas en Piet is steeds weer 
een emotie. Bovendien krijgt iedereen graag wat.

Maar hoe goedkoop en oppervlakkig is dit alles, wat heeft ’t weinig 
te maken met ’n echte Sinterklaasviering, zooals die in het Hol- 
landsche gezin past volgens zijn goede, jarenlange tratitie en volgens 
zijn wezen.

Hoe vaak is niet de behoefte aan een arbeidsveld van de veree-



id

95

alsof
, zijn.

D-;
Febru.i 
schijne

opkid'n 

die”

>unt zijn voor ons doen, 
an het kind met zijn

:rwijzers- 
een beschouwing 

i deskundige over 
is als brochure ruim

—’J handelde over de onder' 
ciuing. Het bevat een besch 
. een ongenoemden 
opleiding en ’ '

verspreid.

Onderwijzersopleiding.
Ncdcrlandsche maatschappij voor 
Nijverheid en Handel heeft in 

uari 1927 een bijvoegsel doen ver- 
jnen bij haar tijdschrift, welk bij-

Feiten en Pogingen.

niging het motief i. p. van bet eenig geoorloofde: vervulling van ’n 
gemis in het leven van de jeugd.

Dat is het, wat wij zoo heel vaak in het werk missen, dat niet 
meer de jeugd en haar behoeften het uitgangspe 
We nemen allerlei andere uitgangspunten dat 
kinderlijke behoeften.

En stellen we de dingen zuiver, dan is er geen bezwaar tegen, om 
de krachten van een kind ook mee te gebruiken in dienst van het 
een of ander. Zeker kan een kind ook meehelpen, als er een nieuw 
gebouw tot stand moet komen. Maar dan niet het zelfbedrog, . 
dat het eigenlijke werk is, w aarop wij prat gaan en trotsch 
Dan een juiste onderscheiding der dingen!

Kijken we naar de jeugd en naar zijn behoeften, dan zullen we o 
zoo veel weglaten, van wat we nu organiseeren en op touw zetten. 
Niet wanneer we oppervlakkig oordeelcn en wanneer wij met .be
hoeften van de jeugd" bedoelen, dat wat de jeugd wel graag wil.

Met behoeften bedoelen we ontwikkelings-, ontplooiingsmogelijkheden. 
Aan de ontplooiïng zelf kunnen wij niets veranderen. We zijn geen 
scheppers van groeikracht. Die ontspringt aan ’n grootere bron, dan 
ons eigen kunnen. Maar wij kunnen voorwaarden scheppen, waarbij 
de groeimogelijkheid verstikt, of vergroot. Hoe meer we dit voelen, 
des te sterker zullen we probeeren te laten leven, en niet te laten 
demonstreeren. Want alleen bij een kunstenaar kan een uitbeelding 
leven zijn. En het leven van onze jeugd laat zich niet ongestraft 
demonstreeren. Wanneer men 'n verhaal speelt met kinderen, kan 
daar leven in gelegd worden, maar voert men het op in een omge
ving van vreemde buitenstaanders, dan openbaart zich alleen bij een 
heel enkele iets van eigen leven. Het geheel wordt vertooning. En 
inzicht van dit alles maakt onvermijdelijk, dat het werk minder naar 
buiten gaat spreken. Het is jammer, dat bij ’n heel zuivere opvatting 
van het werk de propagandistische kracht tegenover de buitenwereld 
noodzakelijkerwijze vermindert. Daar, waar op deze manier gewerkt 
wordt, komt het werk minder naar buiten. Maar het wint onvermij
delijk aan echtheid en diepte, wat het aan breedheid inboette.
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verder eens aan hel nieuwe taalonder
wijs. de lichamelijke oefening, de na
tuurkennis. Het is onbegrijpelijk, dat 
men meent dit alles in de gauwigheid 
te kunnen afjakkeren.

En goedkooper?
De bewering, dat de voorgcstelde 

opleiding goedkooper zijn zou getuigt van 
zoo weinig dóórzicht en zoo slechte 
rekenkunst, dat het verbazen moet, hoe 
een Maatschappij van Nijverheid en 
Handel die tot de hnre heeft kunnen 
maken.

Vooreerst de aandoenlijk-naïve op
merking, dal de spoedcursisl den staat 
niets kost1 Als zijn opleiding aanvangl, 
heeft hij de H. B. S. of het gymnasium 
doorloopen. Kosten deze inrichtingen 
den Staat niets? Zou het niet heel wel 
mogelijk zijn, dat de kosten voor een 
H. B. S.- ol gymnasiumleerling aan het 
eind van zijn opleiding tol onderwijzer 
in het algemeen zelfs hooger blijken dan 
die voor een kwcckcling? En heeft de 
ontwerper van dit plan zich wel eenig 
idee gevormd van de gevolgen, die de 
invoering van de door hem voorgeslclde 
onderwijzersopleiding voor hel Middel
baar onderwijs hebben zou ? Het heeft 
allen schijn van niet, anders zou hij 
terstond de praclische onmogelijkheid 
van zijn opleidingssyslcem hebben ingc-

i onderwijzers- 
Is korter, beter

Volgens hel bekende Rapporl-Laban 
zijn er, als de toestand bij het Lager 
Onderwijs weer normaal is, jaarlijks 
ruim 2500 onderwijzers noodig. Maken 
we de o.i. zéér optimistische veronder
stelling, dal gemiddeld 90 °/o der can- 
didaten van de toekomstige spoedcur
sussen hun onderwijzersakte behalen, 
dan zal het Middelbaar onderwijs, zoo- 
dra het bedoelde stelsel in zijn vollen 
om vang werkt, ruim 2750 leerlingen met 
einddiploma per jaar méér hebben af 
te leveren. Daartoe zullen, gezien het 
feit, dat slechts de helft der in de eerste 
klasse geplaatste leerlingen hel eind
diploma behaalt, de Hoogere Burger
scholen jaarlijks 5500 leerlingen méér 
tot de eerste klasse moeien toclatcn.

Neemt men aan, dat iedere 15 leer
lingen gemiddeld een parallelklasse noo
dig maken, dan komt men tot een aantal 
van 366 parallel ccrsle-klassen. Wel 
wordt door het verloop dat aantal voor

In de Mci-aflevering van Volksont
wikkeling van 1927 (Zie blz. 236 Jg. 8) 
vestigde de heer J. G. Nijk de 
dacht op de denkbeelden van c 
deskundige: hij toonde aan. welke groole 
fouten er in dat betoog waren en dat 
een verwezenlijking van die denkbeel
den een zeer belangrijke achteruitgang 
zouden zijn voor het Volksonderwijs 
en de Volksontwikkeling.

Het is niet meer dan natuurlijk, dal 
de Kweekschoolbonden eveneens legen 
den inhoud der brochure opkwamen. 
De deskundige loch had ook op grond 
van bezuiniging als advies gegeven : hef 
alle kweekscholen op, trek alle subsi
dies aan bijzondere Kweekscholen in ■ 
recruteer de onderwijzers uit de H.B. 
5-j.c. + 1 jaar spoedcursus of uit , 
M.U.L.O. + 2 jaar spoedcursus.

De R. K.. de Prot. Chr. en de Neu
trale Kweekschoolbonden hebben nu een 
gemeenschappelijk rapport doen ver
schijnen, waarin de denkbeelden van den 
ongenoemden deskundige ernstig worden

De deskundige had zijn 
opleiding aangeprez.cn als 
en goedkooper.

Korter? vraagt het rapport der Kwcck- 
schoolbondcn. Dal is onjuist. De tegen
woordige opleiding vraagt na de lagere 
school 2 jaar U. L. O. of H. B. S. onder
wijs -j~ d jaar Kweekschool en de oplei
ding van den „deskundige" vraagt na 
de lagere school 5 H. B. S. -j- 1 jaar 
spoedcursus; 2 t d = 5 tI. Korter? 
Beter? In veel opzichten zou de H. B. S. 
5 j. cursus o.i. een uitstekende Vorschule 
zijn voorde onderwijzcrs-opleiding. Maar 
de eigenlijke vakvorming in één jaar te 
doen geschieden is eenvoudig ónmoge
lijk; zulk een opleiding kan alleen aan 
de school geven — wal men zeer typisch 
genoemd heeft —— H.B. Ssers met een 
schooljasjc of een schoolschortjc, .—> geen 
onderwijzers en onderwijzeressen. Waar 
blijft de praclische opleiding? Wat moet 
er komen van de vakken zielkunde, 
opvoedkunde, methodenlccr? Wat van 
spreekonderwijs, handenarbeid, nuttige 
handwerken, schoonschrijven, zingen, 
technisch-lezen. enz., alle vakken die 
op de H. B. S. niet of niet zóó worden 
onderwezen, maar voor de L. S. van 
zoo groot gewicht zijn. Denken we

aangeprez.cn


ragen, hoe 
:skundige"

95

ïrfi.'
mschaf

kelijl

ïporl der tol > 
dusic, dal beek

sn voor hel  
speelt het Nul Iccntjcl 

.enbare Leeszaal. Een 
kvii t-bibliothecarcssen, die 
in de oude kinderleeszaal y.  

heeft nu ook in de nieuwe de 
en wordt geholpen door dezelfde 
en boekenvriendin, die al sinds 

in den zomer voor het Nut het 
:ekjc leidt.

voorbereiding voor het eerste 
nieuwe kinderlecszaaltjc is betrekkelijk 
vlot verloopen. De inrichting kostte 
even hoofdbrekens. Voor het meubilair 
werd gekozen donker groen gebeitst 
beukenhout. Een lage lambrizeering 
werd geschilderd in dezelfde gedempt 
groene tint. De tafels en kasten met 
gele banden afgezet, aardige gele pollen 
om de planten, een paar lleurige platen 
maken het geheel tol iels aanlrekke-

tngzamerhand is men ook in 
ringen dan in hel lager onder

gaan begrijpen, dat onderwijzer-

stopgezelle 
aangeval.

e zaaltje in hc 
l sgcbou w herin nert, 

moeilijk hel was < 
jkc lokaliteit te vindt 
. ook een tijd bij vruc 
eindelijk besloten

oeeld van .
proef te nemen met het inrichten van 
schoollokalen. De verhouding is nu zoo: 
de gemeente stelt tijdelijk leegstaande 
schoollokalen ter beschikking tegen 
vergoeding van vuur, licht, schoonmaak, 
enz.; — het Nut bekostigt de inrich- 

:n ver- ting van het lokaal voor leeszaaltje: 
bclee- boeken, meubilair en wat dies meer zij; 

ictisecring — en voor hel werk (de voorbereiding 
■ onmoge- incluis) speelt het Nul leentjebuur bij 

de Openbare Leeszaal. Een van de 
assistent-bibliothecaressen, die vroeger 
ook in de oude kinderleeszaal gewerkt

leiding 
kindcr-

parkbibliothee
De

zijn vordert een zekere geestesgesteld
heid, zekere eigenschappen van karakter 
cn bovendien een zich met den dag 
uitbreidende vakkennis, die niet zoo 
maar in een jaar zijn toe te waaien, 

dien Verwezenlijking van de denkbeelden 
eigen van dezen deskundige zijn vernietigend 

voor ons lager onderwijs.
’ BIGOT.

de volgende leerjaren kleiner, maar de z“’ 
raming van 1200 a 1300 parallclklasscn, hei 
die er boven het tegenwoordige aantal cn 
gevormd zullen moeten worden, is zeker 
niet te hoog. Het is duidelijk, dat de 
bestaande H. B. S.cn ónmogelijk 
toevloed van leerlingen verzwelo—. 
kunnen.

 De absolute onmogelijkheid van de 
uitvoering van liet voorgclegde plan __ 
blijkt nog klaarder, als wc lellen op 
degodsdienstige differentiatie van H.B.S. De nieuwe kinderleeszaal van het 
en Kweekschool. Volgens hel reeds Dept. Amsterdam, der Mij. tot Nut 
genoemde rapport-Laban vraagt hel 
bijzonder lager onderwijs anderhalf maal van t Algemeen.
zooveel leerkrachten als hel openbare. Cinds 1 October j.l. heeft het Amster- 
Hoe zal hel 50-tal bijzondere confes- damsche Nuls-Deparlemcnt het lijde- 
sioneele H. B. S.cn de voor hun richting lijk stopgezette kinderleeszaalwerk op
noodige leerlingen kunnen plaatsen ? Van nieuw aangevat. Wie zich het bekoor
de 30 R. K. Hoogerc Burgerscholen zijn lijke zaaltje in het oude, thans gesloopte
er slechts 6 voor meisjes, terwijl op ’t Nulsgcbouwherinnert, zal zich begrijpen,
oogenblik de verhouding der 44 R. K. hoe moeilijk hel was een even aantrek-
jongens- en mcisjcskwcekscholen is als kclijke lokaliteit te vinden. Het bleef
3 : 8. dan ook een tijd bij vruchteloos zoeken,

Resumccrcnde komt het rapport der tol eindelijk besloten werd het voor- 
kwcekschoolbondcn tot de conclusie, dat beeld van München te volgen cn een
het overlaten van de onderwijsopleiding proef te nemen met het inrichten
aan hel particulier initiatief een gevaar- rt» ....
lijke proefneming zou zijn, gevaarlijk 
zoowel voor hel lager onderwijs als 
voor ’s Rijks financiën, dat de vervan
ging der kweekscholen door z.g.n. 
spoedcursussen een te betreurer 
slcchtcring der opleiding zou 
kenen cn dat bovendien de prat 
van het voorstel een absolute 
lijkheid is.

Er is reden zich af te vra 
het mogclijk is, dat een „des 
tot zulk een advies komt.

Wij zien maar één mogelijkheid om 
dit te verklaren. De deskundige slaat 
nog op het lang verlaten standpunt, dat 
een onderwijzer iemand is, die wat 
weten moet van verschillende zaken, 
waarmee een ander niet te maken heeft. 
Zoo'n verzameling weetjes bij elkaar, 
die er best in een jaartje zijn in te 
brengen. Dit quasi-intellectualistisch 
denkbeeld is gelukkig geheel verouderd, 
aan welk proces de sebooleindexamens 
het hunne ter verhaasting hebben bij- 

'tri., 
andere kri 
wijs É
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De inhoud van de kasten stelde voor 
grootcr problemen. Het woord _keur- 
collcctie" dekt een rekbaar begrip. Aan 
een kleine, met zeer veel zorg gekozen 
collectie werd de voorkeur gegeven, 
maar wel werd gerekend op veelsoor
tige belangstelling.

De opening. die alleen in de scholen 
in de naaste omgeving en door een 
korte niedcdccling in de pers was aan- 
gekondigd. bracht een stormloop. — 
waarop ook gerekend was. De situatie 
in een school heeft n.l. zijn voor en 
zijn tegen. De ruimte en de vrijheid 
in het om dien lijd leegc gebouw is 
iets heerlijks, maar de verleiding om 
een glippcrtje te maken in die uitnoo- 
digend openstaande lokalen, om van 
kraantjes e.d. niet te spreken, is niet 
licht te tellen. Daarom is een 
de gang" een onmisbare fa 
welslagen van het geheel, en I 
dit geval weer eens gebleken wat de 
rechte man op de rechte plaats ver

in de leeszaal zelf moest op de eerste 
openingsdagen (voorloopig alleen de 
\Vocnsdag- en Zaterdagmiddag) de 
eerste vreemdigheid over en weer ook 
wat overwonnen worden, en met s 
zorg en tact de sfeer geschapen, zot 
men die in een leeszaal wenschl. Want 
niet de belhamels, die spoedig weer af
druipen als ze merken dal er voor hen 
niets te beleven valt, geven in een kin- 
derleeszaa! de grootste moeite. Het zijn 
eerder kinderen, die eigenlijk niet eens 
zooveel van lezen houden, maar voor 
wie de leeszaal als een geschikt onder
dak wordt beschouwd. Zij vragen dik
wijls meer dan gewone aandacht en 
het is dan ook een groote overwinning 
als zoo'n ongedurig baasje, dat in ‘t 
begin telkens iets anders wilde, er 
ongemerkt toe gebracht wordt, zijn aan
dacht een tijdlang bij hetzelfde te be-

heerscht er in de leeszaal niet 
stc dwang, integendeel, de geest 

— blijheid. De kinderen 
wanneer ze willen, ~— 
k niet te bevallen, dan

worden gezocht. De 
netjes op hun plaats 

jzaam maar zeker een 
ing is rustig en 
irder geen rcgle- 

allcs niet mag, maar 
die veel gebruikt wor- 

volgcnde wenken : 
Stil mogelijk 

kan ieder

''"Bek;
mogclijl 
met ple:

-Als
vraag o 

Dat <
worden, dan er waren, was te voor
zien. Maar van hel aanwezige blijft 
bclrekkelijk weinig ongebruikt, en de 
belangstelling blijkt inderdaad zoo veel
soortig als zij werd verwacht, De atlas 
is .steeds in handen en de vreemde- 

veel ' woordentolk doel goede diensten. En 
>oals in geval van nood kan over een gc- 

‘ vraagd onderwerp iets mecgebracht 
worden uil de Openbare Leeszaal.

Hoewel in hel aangrenzende lokaal 
gelegenheid is tot het houden van ver- 
tcluurtjes of boekbesprekingen, werd 
hiermee nog niet begonnen. Nu de lees
zaal op dreef is. zal ook dit werk 
echter weer worden aangevat.

En reeds nu wordt overleg gepleegd 
en uitgekeken naar andere scholen in 
andere stadsgedeelten, waar hel Nul 
een even gastvrije ontvaligsl hoopt te 
vinden als in de Frederik-Hendrikschool 
op het Van Oldcnbarneveldtplcin.

een bock i 
het worden 
in de kasten 

boeken ook weer n 
zetten, wordt langz 
gewoonte. De stemming 
fleurig. Er is ook ven 
ment over wat er 
op bladwijzers. < 
den, staan de vc 

.. Wees zoo st 
Leeszaal, dan 

n".
ihandcl de boeken : 
lijk, dan leest een ant 
jlezier".
>s je iets wilt weten over boeken, 

dan aan de bibliothecaresse".
t er meer boeken gevraagd zouden 
in, dan er waren, was te
Maar van hel aanwezige 

ikelijk weinig ongebruikt, < 
gstelling blijkt inderdaad 

werd verwacht, 
handen en de 

goede diensten.

inbare

het h
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RAPPORT
van de Commissie, door het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen benoemd, 
ter bestudeering van het vraagstuk der wederin
voering van het Fransch op de Lagere School.

loop d_
Toen

"\Ta de afschaffing van het Fransch op de lagere school tengevolge 
’ van de Wet op het lager onderwijs in 1920, is ten aanzien van 

dit vak in ons land groote onzekerheid, verdeeldheid en ergernis ontstaan. 
Onzekerheid ten aanzien van de vraag, hoe de middelbare school 

zich in de eerste klasse had te gedragen inzake het Fransch.
Verdeeldheid van inzicht omtrent de waarde en de wenschelijkheid 

van de alom opgerichte Fransche hulpcursussen.
Ergernis zoowel bij hen, die meenden, dat het M. O. de wet sabo

teerde als bij het M. O., dat deze beschuldiging van zich wierp.
Zeven jaar lang een toestand van volslagen onbevredigdheid aan 

beide kanten.
Een poging van onze Maatschappij in het jaar 1923, om aan de 

wet een „fair trial” te geven, toen door een conferentie van des
kundigen uit beide kampen met groote meerderheid de aparte cur
sussen verworpen werden, mocht geen succes hebben.

De tegenstand, die de afschaffing van het Fransch had verwekt, 
bleek zooveel levenskracht te hebben, dat daardoor de levenskansen 

een lagere school, waarin het Fransch geheel gebannen is, inden 
der jaren steeds geringer zijn geworden.

dan ook in December 1926 het Wetsontwerp van Minister 
Wassink, dat tot hoofdstrekking had de wederinvoering van het 

ing in toch werd 
die het verwierp, 

van de wederinvoe- 
trkregen door toetreding

Fransch mogelijk te maken, tegen veler verwachtii 
verworpen, was de kleinst mogelijke meerderheid, < 
reeds niet meer samengesteld uit tegenstanders 
ring, maar was deze meerderheid slechts vet
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>otcn dank 
heeft gewerkt 

mogen
; reeds

verschuldigd 
t en ver- 
bijdragen 
te lang is

verzoek, in het Juni-nummer 
pacdagogisch-didak- 
;ft het hoofdbestuur 

van deze uitcen-

Namens het Hoofdbestuur der 

Maatschappij tot nut van ’t algemeen, 

de algemeene secretaris, 

J. HOVENS GREVE.

exposé van de £ 
id gegeven, heel 
op den grondslag

' te vinden.
ng de heeren Ph. Kohnstamm, L. C.
I. Gerhard, ƒ. Hovens Greve, C. S.

. van Veen, terwijl de heer 
van andere werkzaamheden,

van enkelen, die om andere redenen dan bezwaar tegen het Fransch, 

hun stem er vóór niet konden geven.
Met deze onzuivere stemming was 

opgelost.
Ieder wist, dat zij vroeg of laat weer aan de orde zou komen en op 

grond van de overweging, dat de kans groot scheen, dat het Fransen 
tenslotte weer op de 1. s. zou terugkeeren, beeft het hoofdbestuur 
onzer Mij. zich de vraag gesteld: hoe zouden bij een eventueele 
wederinvoering de bezwaren, die toch ongetwijfeld aan dezen maat
regel verbonden zijn, tot de kleinste afmetingen kunnen worden terug
gebracht.

Nadat Professor Kohnstamm 
van Volksontwikkeling een helder 
tische zijde van het vraagstuk ha< 
eene commissie uitgenoodigd, om < 
zetting te trachten een oplossing

In deze commissie namen zittinj
T. Bigot, K. R. Gallas, A. H.
Jolmers, A. Lobs te in, K. J. Riemens, G.
H. Green tot ons leedwezen uithoofde ’ 
zich moest terugtrekken.

Het hoofdbestuur is aan de commissie grot 
voor de snelle en zakelijkc wijze waarop zij 1 
trouwt, dat het hierna volgend rapport ertoe zal i 
om het vraagstuk van het Fransch, waarmede thans 
geworsteld, tot een spoedige oplossing te brengen.

Amsterdam, December 1927.
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van het Fransch ■ 
i schoolorganisatori

egen wij 
„Volks- 

Prof. Kohnstamm,

tkelijkt, 
algemeene

Aan het Hoofdbestuur van de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen.

r\e opdracht van Uw Hoofdbestuur, het vraagstuk der wederin- 
' voering van het Fransch op de Lagere School van uit een 

didactisch en schoolorganisatorisch standpunt te bezien, werd door 
de leden onzer commissie niet slechts als een vereerende opdracht, 
maar ook als een taak van bij uitstek practische beteekenis gewaar
deerd. Tot zijn en ons leedwezen moest de Heer H. Green, nadat 
hij uit hoofde van andere werkzaamheden reeds een drietal onzer 
vergaderingen had moeten verzuimen, definitief als lid bedanken. Onze 
werkzaamheden waren toen reeds in een stadium gekomen, dat wij 
geen vrijheid meer konden vinden, U te verzoeken, hem door een 
andcr deskundige uit het Lager Onderwijs te vervangen. Noodzake
lijk leek ons dit bovendien niet, omdat de meerderheid onzer com- 

op een meerjarige onderwijspractijk in 't Fransch op de Lagere 
loefte voelden 

wij in de commissie

toen reeds in een stadium 
konden vinden, U te verzoe 

: uit het Lager Onderwijs te
bovendien niet, omdat de meerderheiu 

missie op een meerjarige onderwijspractijk in 't Fransch 
School kon bogen, zoodat wij óp dit punt weinig beho 
aan meer speciale voorlichting dan waarover 
reeds beschikten.

Te minder voelden wij deze behoefte, omdat in onze commissie 
bij alle leden een ernstig streven voorzat, om zoowel de belangen 
van het Lager als die van het Middelbaar Onderwijs te behartigen. 
Zoodoende voelde niemand zich lid van een fractie, welker positie 
werd bedreigd en om die reden versterking noodig had.

Het is ons dan ook een aangename taak, dit rapport te kunnen 
beginnen met de mededeeling, dat — met kleine nuances van waar- 
deering op alle essentieele punten tusschen ons overeenstemming 
werd bereikt.

Alvorens onze commissie haar werkzaamheden aanving, krej 
vanwege Uw Hoofdbestuur toegezonden de in Uw maandblad „ 
ontwikkeling" van Juni 1927 verschenen studie van ~ 
onzen voorzitter, getiteld: „Het probleem van het Fransch 
Lagere School". Deze studie heeft onzen arbeid zeer vergemakl 
omdat ’t nu voor ons niet meer noodig was, veel tijd aan 
beschouwingen, welke anders voor de oriënteering noodig waren ge-



100

 den gemiddel- 
i heeft, waarvan de 
genoot, gedwongen, 

_jk te bekorten. Dat 
hooge eischen stelt, 

een zware proef 
vakken remmend 

ictijk aangetoond. 
School, welke op

>ede hun zelfvertrouwen
■ un prestaties ook voor anc 

een onzer leden uit eigen | 
of juist de Lagere 

zettingen in ongunstige conditie ziet ge
ld ernstige bezwaren hebben en aan 

>ositieven zin, waar een in negatieven 
en valt.

weest, te besteden. De verdienste van ’t geschrift leek ons vooral 
hierin gelegen, dat daarin gebroken werd met de gebruikelijke een
zijdige beschouwing öf van den kant van het Lager- bf van den kant 
van het Middelbaar Onderwijs. Hier werd — scheen ons — d' 
positie van beide partijen objectief bepaald, terwijl ook op den psy- 
chologischcn kant van ’t vraagstuk in verband met den kinderleeftijd 
licht werd geworpen. Onze commissie telde meerdere leden, die zich 
in den strijd tegen 't Fransch, zooals ’t eertijds op de Lagere School 
gegeven werd, niet onbetuigd hadden gelaten. Als dan toch overeen
stemming onder ons te bereiken bleek, schrijven wij dat mede hier
aan toe, dat onze discussies van meet af aan op zoo zakelijke basis 
stonden. Wij zijn zoo vrij, mocht Uw Hoofdbestuur dit rapport pu- 
bliceeren, den belangstellenden lezer naar genoemde studie te verwijzen.

Ten overvloede zij in verband met onze opdracht nog opgemerkt, 
dat onze commissie van oordeel was, dat zelfs zij, die ook onder de 
huidige omstandigheden nog tegenstanders van de wederinvoering van 
’t Fransch zijn gebleven, verstandig zouden handelen, zich op een 
mogelijkc wederinvoering voor te bereiden, om niet de kans te missen, 
in positieven zin invloed te oefenen, als de Regecring straks de lagere 
scholen wederom voor ’t onderwijs in ’t Fransch opent. Dat dit ge
beuren zal, komt onze commissie wel in hooge mate waarschijnlijk 
voor. De huidige toestand is zoo chaotisch, dat noch de Lagere School, 
noch de Middelbare School daarin kan berusten, evenmin als de 
ouders dat kunnen. De kinderen zijn van dezen toestand reeds te 
lang dupe. Een verbod, om cursussen voor ’t Fransch in te richten 
voor leerlingen van de Lagere School, wordt door niemand ernstig 
overwogen en het aantal dezer cursussen zal ongetwijfeld nog stijgen. 
Een gebod, om met ’t daar geleerde geen rekening te houden, wordt 
evenmin in overweging genomen. Waar ieder goed docent zijn onder- 
wijstempo moet instellen op het opnemingsvermogen van 
den leerling, is de leeraar, die een klasse voor zich 
meerderheid voorbereidend onderwijs in ’t Fransch 
de eerste phase van zijn onderricht zooveel mogclijl 
deze toestand aan de „Franschlooze” leerlingen 
waardoor zelfs de goe 11 
zien gesteld, wat op hun p. 
kan werken, werd door een onzer I

Het kan wel niet anders, cr ’ 
deze wijze een deel harer let 
plaatst, moet tegen dezen tocstanc 
een oplossing meewerken in poi 
zin zoo duidelijk niet te bereikei

°P

4 s<
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van één 
deel het

i der twee hoogste 
Ie vreemde taal mag

gejaagd

luist deze omstandigheid, dat men geen anderen uitweg zag, om 
uit de impasse te geraken, waarin wij door Fransche cursussen zijn 
genomen, bracht ook die leden onzer commissie, welke aan een Fransch- 
looze L. S. verre de voorkeur bleven geven, er toe de grondgedachte 
van dit rapport te aanvaarden.

Dat anderzijds de Middelbare School bij een voorbereiding v 
taal op de Lagere School (welke volgens ons eenparig oord< 
Fransch zal moeten zijn) zeer gebaat is, is duidelijk voor hen, die de 
psychologische bezwaren tegen het gelijktijdig beginnen met twee 
vreemde talen, in Prof. K.’s studie naar voren gebracht, onderschrij
ven. Voor hen, die in de practijk van het onderwijs staan, zal boven
dien de beteekenis van de voorbereiding der L. S. niet in de laatste 
plaats hierin zijn gelegen, dat men daar tijd en gelegenheid heeft, 
den kinderen accuratesse te leeren. Het is moeilijk objectief te be
palen, hoezeer de M.S. met die tot gewoonte geworden correctheid 
is gebaat, maar wij zijn overtuigd, dat dit in sterke mate 't geval 
is. Zeer sterk spreekt dit juist bij het Fransch, dat als Latijnsche 
taal, waarvoor den leerlingen geen associatieve kennis ten dienste 
staat, van den grond uit, steentje voor steentje, moet worden opge- 
mctscld en waarbij de fundamenten vast moeten liggen, wil de boven
bouw stevig staan. Het vastlcggen van de vocabulaire, het beoefenen 
van vormen, het zuiver schrijven der woorden, een methodische pho- 
netische exercitie, in het algemeen het mechaniseeren der elementaire 
kennis, waartoe de leeftijd der L. S.-leerlingen 
klassen, waarin op psychologische gronden met de vreemde taal m 
worden begonnen, zich bijzonder eigent, vormt een onmisbaren gror 
slag, waarop de M. S. haar werk rustig en veilig kan optrekk< 
Moet die zelfde M. S. zich haastig en gejaagd werpen op ’t aanbren-

. van deze elementaire zaken, dan wreekt zich dat bij alle verder 
lerwijs, waarbij goed moet worden bedacht, hoe zwaar het con- 

der leerlingen op de M. S. met haar vele vakken

gen
onderwijs, waarbij 
centratievermogen < 
reeds belast is.

Dat verdere onderwijs intusschen, waarvan maar een deel der 
leerlingen profiteeren zal, mag niet de belangen schaden van de leer
lingen, voor wie het L. O. eindonderwijs is. Dit werd in onze com
missie als een conditio sine qua non aanvaard; maar wij waren evenzeer 
van oordeel, dat de belangen van hen, die verder moeten studeeren, 
evenmin uit het oog mogen worden verloren en dat ’t een groot maat
schappelijk belang is, dat zij, wier functies een degelijke theoretische 
voorbereiding vragen, op de hoogte van hun taak zullen zijn. Hier 
zou binnen hetzelfde schoolverband een belangen-antithese kunnen 
bestaan tusschen de groep, voor wie de L. S. eindonderwijs is, en
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een wijze, waarvan 
is. Niet alleen, dat 

; de voorstanders

de Lagere 
oplegde, op i 
De toestand 
zichte van

die, voor welke ze dat niet is. Terwijl, wanneer men zich de didac
tische eenheid der school principieel doorbroken denkt, 't gevaar dreigt, 
dat de .standenscholen’’ in haar ouden hatelijken vorm herleven.

Het is, meent onze commissie, juist de afkeer van het standen
karakter der scholen, welke den strijd tegen het Fransch dermate 
heeft verscherpt, dat het sentiment de bezonkenheid van oordeel 
heeft geschaad.

Onze commissie heeft aan dit „psychische complex’’, dat in het 
onderhavige probleem verscholen ligt en dat ongetwijfeld dieper ligt 
dan de objectieve bezwaren tegen een overigens van didactisch stand
punt beschouwd onhoudbaren toestand, zeer veel aandacht besteed 
en getracht, een oplossing te vinden, waardoor alle partijen konden 
worden bevredigd. Zij heeft daarbij getracht, de belangen van ’ z' 
en Voortgezet Onderwijs met elkaar te verzoenen.

Algemeen was dus onze commissie van oordeel, dat de oude toe
stand, waarbij in het derde leerjaar vaak met Fransch werd begonnen 
en 5 A 6 uren per week aan dit vak werden besteed, scherp ver
oordeeld moet worden en onder geen beding terug mag keeren. Dat 

School het dwangjuk, dat de Middelbare School haar 
radicale wijze heeft afgeschud, is volkomen verklaarbaar. 

I van hoorigheid, waarin de Lagere School zich ten op- 
het Middelbaar Onderwijs bevond, heeft haar lange jaren 

gedenatureerd en haar lijfeigenschap bestond niet enkel uit hecren- 
u,cnsten, welke zij had te bewijzen ten opzichte van ’t Fransch, maar 
sprak misschien nog duidelijker uit de op wetenschappelijke vorming 
gerichte methodiek van vakken als Rekenen en Taal. Intusschen is 
de reactie te scherp geweest. Niet alleen, dat het M. O. door een te 
radicale verandering, ernstige moeilijkheden ondervindt bij de afwer
king van zijn programma, maar ook de Lagere School heeft haar 
nieuw verworven onafhankelijkheid gebruikt op 
gevraagd mag worden, of ze in haar eigen belang i 
van de betere resultaten in de andere vakken, die
van afschaffing van ’t Fransch in uitzicht stelden, in de practijk 
weinig is gebleken (onze commissie kan althans geen enkel objectief 
gegeven daarvoor bijbrengen, ofschoon sommige onzer leden zich daar
voor moeite hebben gegeven), maar de klacht bij het M. O. is alge
meen, dat het grammaticaal inzicht bij de leerlingen sterk is gedaald 
tengevolge van ’t feit, dat de Lagere School aan grammatica al heel 
weinig aandacht meer besteedt.

Onze commissie meende, dat speciaal op dit punt van een te scherpe 
reactie moest worden gesproken, waarvan niet alleen de kinderen, 
die voortgezet onderwijs genieten, schade ondervinden, maar ook de
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anderen. Wie de moedertaal goed wil hanteeren, staat veel sterker, 
als hij wat inzicht heeft in de structuur van de taal.

Onze commissie vond 't een voordeel, dat 't aanlecren van de be
ginselen van een vreemde taal, de onderwijzers zou dwingen, met de 
kinderen de voornaamste taalverschijnselen cenigszins systematisch te 
behandelen. Dit kon voor .de moedertaal niet anders dan winst 
oplevcren.

Daarbij werd opgemerkt, dat het aantal der leerlingen, die buiten 
H. B. S. en Gymnasium voortgezet onderwijs genieten, zeer sterk is 
vermeerderd. En hierbij denken we niet enkel aan het groote aantal 
M uloscholen, of aan de scholen van velerlei aard, die een beroeps
opleiding geven, maar ook aan scholen als die te Amsterdam, waar 
in zevende en achtste leerjaren gelegenheid tot 't aanlceren van twee 
vreemde talen wordt geboden. Men mag dus zeggen, dat 't weder
invoeren van 't Fransch op de Lagere School een belang is, dat veel 
talrijker volksgroepen raakt, dan nog enkele tientallen jaren geleden 
’t geval was. Hier kan van een bclangenantithcse tusschen kinderen 
van hoogcren en (ageren stand, welke men vroeger in dit probleem 
voelde, al weinig meer sprake zijn, ook al, omdat het kind uit de 
volksklasse van goeden aanleg zijn plaats kan vinden en bereids vindt 
op inrichtingen voor Middelbaar Onderwijs, wat meer dan een per
soonlijk, wat zeker een groot maatschappelijk belang is.

Men mag dan echter de vraag stellen, of de tijd, welke eventueel 
aan onderwijs in ’t Fransch besteed zou worden ten behoeve van 
kinderen, voor wie het Lager Onderwijs wèl eindonderwijs is, niet 
verknoeid moet worden geacht. Onze commissie zou zeker geen 
leerplicht voor het Fransch willen opleggen; meent ook, dat leer
lingen, wier aanleg voor Nederlandsch reeds zeer duidelijk te kort 
schiet, van ’t onderwijs in 't Fransch zeer weinig profijt zullen 
hebben. Maar als zij denkt aan kinderen, wier vorderingen voor 
Ned. Taal behoorlijk mogen heeten, dan kan zij niet inzien, dat 
elementair onderricht in ’t Fransch onvruchtbaar zou zijn.

Over de wenschclijkheid, om 't inzicht in de eigen taal te verdiepen, 
werd reeds gesproken (eenvoudige vertalingen zijn een uitstekende 
oefening in ’t Nederl.); de oefening in klankvorming acht de com
missie niet zonder nut, ook voor ’t spreken van de moedertaal, die 
uit een oogpunt van phonetische zuiverheid nog te zeer te kort komt; 
de kennismaking met een cultuurtaal, welke de onze in zoo sterke 
mate heeft beïnvloed, acht zij van beteekenis, al ware 't alleen, dat 
’t mishandelen van veel gebruikte gallicismen, met ’t odium van 
kennclijk-onontwikkeld-zijn, dat men daaraan verbindt, wordt ver
minderd. Bovendien zal deze eerste kennismaking met een vreemde
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bij menig eenvoudig en bescheiden mensch den schroom, om 
in de toekomst aan de studie van een vreemde taal te wagen, 

sterk verminderen. En, waar eenerzijds de kortere arbeidsdag ook 
den minder gesitueerden bevolkingsgroepen tijd en gelegenheid laat 
voor wat studie en anderzijds een klein land als 't onze, dat cultu
reel en economisch tusschen drie groote taalgebieden zit ingeklemd, 
op de studie van moderne talen is aangewezen, mag men 't zeker 
ook een arbeidersbelang achten, dat de durf daartoe in dit overbe
volkte landje eenigszins wordt versterkt. Om maar niet verder stil 
te staan bij het toenemend internationaal geestelijk verkeer en de 
groote aantallen reizen naar ’t buitenland, welke door reisvereeni- 
gingen worden georganiseerd en welke den drang tot beoefening 
eener taal in de hand werken, ook in kringen, waar men vroeger 
daaraan niet dacht. Daar komt dan nog bij. dat onze commissie van 
oordeel was, dat een stukje nieuwe, frissche leerstof naast de oude 
traditioneel-plichtmatig beoefende een aanwinst zou mogen heeten. 
Men kan moeilijk den indruk krijgen uit de litteratuur, geproduceerd 
door hen, die in de schoolpractijk staan, dat hun geloof in de te 
behandelen leerstof zoo warm en zoo diep is, dat elk uur, dat daar
aan onttrokken zou worden, een ernstige ramp voor de school zou 
zijn. Indien het onderwijzend corps het zoo voelde, zou ’t zeker niet 
geraden zijn, iets van den tijd van andere vakken af te nemen. Onze 
commissie had dien indruk niet. Zelfs is ’t voor haar de vraag, of 
een half uurtje minder voor een vak hier of daar, de intensiteit, 
waarmee gewerkt wordt, niet ten goede kan komen, als deze tijd 
moet worden afgestaan aan een vak, dat met élan beoefend wordt. 
Er werd in onze commissie nadruk op gelegd, dat het aanleeren van 
een vreemde taal (vroegere excessen werden hierbij dus ten zeerste 
afgekeurd) fcn voor, de kinderen fen voor de onderwijzers een prettige 
taak is. De kinderen vinden ’t belangrijk, de onderwijzers voelen t 
resultaat in ’t vak nu eens geheel als eigen werk, welk gevoel ze 
bij andere vakken vaak te zeer missen, en voor beide partijen heeft 
de vreemde taal de bekoring van ’t geheel nieuwe. Dit verklaart t 
élan, waarmee een vreemde taal vaak wordt beoefend. Op zichzelf 
is, afgezien van ’t resultaat, de opleving van deze werkdrift van 
paedagogische beteekenis en ’t kan wel niet anders, of op deze wijze 
moet door ’t stijgen van ’t moreel van de klasse ook de invloed op 
andere vakken gunstig zijn.

Dit moge volstaan, om te doen zien, dat 
ramp zou vinden, als de beoefening van 
tal leerlingen zou bereiken, dan men f 
bestemming van de leerlingen als practi
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opmerkingen achtte onze commissie daarom niet overbodig, omdat zij, 
vooral in de groote steden, een enorme aanmelding van aspiranten 
verwacht, z.oodra het Fransch op de Lagere School zijn intrede doet 
en elke leerling daarvan in principe zal mogen profiteeren.

Dat de motieven, die de ouders er toe brengen, voor hun kind 
onderwijs in 't Fransch te begeeren, alle even deugdelijk zijn, zouden 
we niet graag zeggen. Waarschijnlijk zullen betrekkelijk weinig ouders 
Fransch voor hun kinderen wenschen in verband met reëcle toe
komstplannen. Er zit in dit Fransch leeren in sterke mate een ele
ment van traditie. Stellig speelt ook de ijdelheid een groote rol. „Ik 
ben te kort gekomen; mijn kind zal meer leeren dan ik", denkt me
nig ouder en hij kiest dan bij voorkeur dat, wat hij zelf niet kent, 
omdat zijn fantasie hem dit als belangrijk voortoovert. Laat dit alles 
zoo zijn. Als 't hier een hartewensch geldt van duizenden, waaronder 
zeer velen uit de volksklasse, waarom zou men dan aan dien wensch 
niet voldoen, als de vervulling mogelijk blijkt en van belang voor de 
volksontwikkeling ?

Er zal een aantal kinderen zijn, wier enthousiasme bekoelen zal, 
omdat ze duidelijk in aanleg te kort schieten. Men late ze vrij, om hun 
tijd aan ander werk te besteden, maar velen zullen het met animo 
blijven doen en voor hen zijn we paedagogisch ten volle verantwoord.

tengang onzer commissie is ’l onderwijs in 't Fransch 
radicaal mogelijk losgemaakt van ’t principe der stan-

In dezen gedachte
dus wel zoo 
denschool.

leder kind in Nederland, waarvoor 't gewenscht wordt, — zoo was 
’t standpunt van alle leden — moet op zekeren leeftijd op de Lagere 
School onderwijs in ’t Fransch kunnen krijgen. Wij waren van oordeel, 
dat dan tevens de angel uit dit vraagstuk was verwijderd, die een 
objectieve waardeering en een zuivere oplossing in den weg zat.

De kwestie, te wier beoordeeling de vraag, of een kind Fransch 
zou krijgen, zou moeten staan, is ampel bediscussieerd. Ten slotte 
was de commissie unaniem van oordeel, dat de beslissing hierover 
niet mocht liggen bij autoriteiten, noch bij de school, maar enkel bij 
de ouders, al is overleg natuurlijk in hooge mate gewenscht.

De beslissing te leggen in handen van gemeente- en schoolbesturen 
leek ons in strijd met den geest onzer onderwijswetgeving, waarbij 
de vrije keus der ouders als een natuurlijk recht wordt aanvaard.

Voor de beoordeeling door de school leek onze commissie de objec
tieve beoordeelingsgrondsiag niet sterk genoeg, althans voor de ouders 
niet steeds overtuigend. Voor een hooger beroep in een conflict tus- 
schen School en Huis zou moeilijk een vorm zijn te vinden, terwijl 
aanvrage om overplaatsing met de mogelijkheid, op andere scholen.
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misschien van andere richting, zijn wensch vervuld te krijgen, de 
atmosfeer in ons onderwijs niet ten goede zou komen, ’t Is nu reeds 
bedenkelijk genoeg, dat de wet toelaat, dat sommige bijzondere 
scholen een paar maal in de week den middagschooltijd om 3 uur 
beëindigen en het laatste uur bestemmen voor Fransch, wat bij de 
openbare school niet kan. Alles, wat een ongezonden naijver der 
inrichtingen kan prikkelen, dient vermeden te worden.

Op grond van de overweging, dat de ouders vrij moeten zijn in 
hun keuze, was ’t systeem, waarbij in iedere gemeente een bepaald 
£etal scholen wordt gefixeerd, waarop de leerlingen, die eventueel 
Fransch zullen leeren, afzonderlijk plaats vinden, voor de commissie 
in principe niet te aanvaarden.

Maar ook het systeem, de kinderen naar een nader te bepalen 
aantal scholen te verwijzen, kon de commissie niet bevredigen. Waar 
immers voor een stad als Amsterdam b.v. aan alle scholen kinderen 
voor het onderwijs in die taal zullen worden opgegeven, zou de her- 
groepeering practisch onuitvoerbaar zijn en pacdagogisch onverdedig
baar. Kinderen uit verschillende klassen samenvoegen, welke na vier 
jaar op zoo verschillend peil kunnen zijn, alleen op grond van ’t feit, 
dat ze Fransch moeten leeren, zou toch niet alleen administratief op 
bezwaren stuiten, maar paedagogisch destructief werken, om nog 
maar niet te spreken van de bezwaren, welke deze maatregel bij de

uit verschillende klassen 
verschillend peil kunnen zijn, alleen op

**ransch moeten leeren,
maar pae
:n van de 

ouders zouden ontmoeten.
De commissie wil dus de kinderen zooveel mogclijk in hun eigen 

klassen laten. Ze ziet dan in de toekomst klassen, die in haar geheel 
Fransch zullen leeren; ze ziet er ook, waar mogelijk voor enkele 
leerlingen dit onderwijs begeerd wordt (voor deze zeer enkele zou 
dan misschien soms in andere klassen plaatsing kunnen worden ge
zocht) ; ze ziet ook klassen, waarvan een belangrijk deel der leer
lingen wil en een ander deel geen Fransch zal leeren.

Deze laatste groep heeft uiteraard meer speciaal dc aandacht der 
commissie gehad. Op ’t platteland ~ zoo meenden wij — zou men 
zich gemakkelijk aanpassen. Daar zijn de onderwijzers wel gewend, 
hun klassen te splitsen en de deelen aan afzonderlijk werk te zetten. 
De kinderen, die geen Fransch krijgen, zullen als regel wel tot de 
zwakkeren behooren en, als de onderwijzer hen onder de Fransche 
les schriftelijk laat werken voor de vakken, waarin zij achter zijn, 
en aan hun werk behoorlijk aandacht schenkt, kunnen zij uit deze 
gelegenheid voor individueel werk profijt trekken en krijgen een kans, 
voor de andere vakken in ’t gelid te komen. Juist de prikkel tot 
daltoniseering, welke in deze splitsing van de klasse gelegen is, kon 
de commissie zeer bekoren.
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Aan den anderen kan mochten wij ons niet verhelen, dat de dal- 
tongedachte in de groote stad minder levensvatbaarheid schijnt te 
hebben. AVanneer daar de onderwijzer intusschen de uren, aan Fransch 
besteed, voor de andere leerlingen tot een zoo goed mogelijk rende
ment wil brengen, kan dit daar natuurlijk evengoed en wij kunnen 
niet anders dan de hoop uitspreken, dat de Franschlooze leerlingen 
van dezen toestand geen dupe zullen worden. Er is hier een vrucht
baar veld voor overleg tusschen de leden van 't corps.

Er liggen hier b.v. nog mogelijkheden van combinatie voor homogene 
scholen in dezelfde buurt. Wij meenen, dat de practijk moet uitwijzen, 
hoe de zaken ’t doelmatigst zijn te regelen en vertrouwen ten volle, 
dat de school zelf initiatief zal nemen om de bezwaren tot den ge
ringst mogelijken omvang terug te brengen.

Wanneer wij nu in beginsel onderwijs in Fransch voor iederen 
leerling der Lagere School beschikbaar zouden willen stellen en daar
naast uitspreken, dat voor iederen leerling van voldoenden aanleg de 
weg tot Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs moet open
staan, dan is daarmee natuurlijk niet gezegd, dat nu ook het onder- 
wijstempo in ’t Fransch voor alle scholen hetzelfde zal zijn. Dat zal 
natuurlijk evenmin het geval zijn als voor andere vakken. Er zijn nu 
eenmaal scholen, waarvan de leerlingen na zesjarig onderwijs H.B.S.- 
rijp zijn; er zijn cr veel meer, waar zulks niet het geval is. Dit is 
echter een vraagpunt, rakende de aansluiting tusschen Lager en Middel
baar Onderwijs, dat veel verder reikt dan de opdracht der commissie.

De scholen, die op ’t eind van de zesde klasse ■— na tweejarigen 
leertijd voor 't Fransch dus — wel voor het M. O. klaarkomen, zullen 
uiteraard een kwantum Fransche kennis moeten meegeven, welke aan 
redelijke eischen voldoet. Hier stond nu onze commissie, naar wij 
meenden, voor haar eigenlijke taak. Wij moesten antwoord geven op 
de volgende vragen:

Wat moet het Middelbaar Onderwijs van zijn aspirant-leerlingen vragen, 
om verder zijn programma voor het Fransch zonder overhaasting te kunnen 
uitvoeren en wat kan de Lagere School geven zonder zich, ook bij twee
jarige voorbereiding te forceeren?

De besprekingen over deze kwestie hebben wel den meesten tijd 
tijd in beslaj

Een anoci 
malen had opgedrongen, 
behoorlijk onderlegde leerkrachten, om op 
't Fransch Ic geven als bij doorvoering 
noodig kan blijken/
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Zooals bereids werd opgemerkt, wenschte geen enkel lid onzer 
commissie den toestand van voor 1920 terug, waarbij de Lagere School, 
vaak van ’t derde leerjaar af, 5 A 6 uur per klasse op haar les
rooster had. Deze toestand werd integendeel ten scherpste gelaakt 
en men vond ’t gelukkig, dat het Lager Onderwijs in verzet was 
gekomen.

Het Middelbaar en het Gymnasiaal Onderwijs moesten van de 
scherpe reactie op den ouden toestand echter wel sterk ongerief 
ondervinden. Dit onderwijs heeft duidelijk tot taak de leerlingen 
zoover te brengen, dat ze de vreemde talen behoorlijk beheerschen. 
Doen ze dat niet, dan schieten ze te kort bij voortgezette studie of 
in hun beroep. En, waar, zooals een onzer deskundigen mededeelde, 
de leerlingen, die op school komen, bij vroeger vergeleken, ten op
zichte van ’t Fransch, een heel studiejaar achter zijn en achterblijven, 
is ’t duidelijk, dat de leerlingen schade ondervinden van den toestand.

Zoo is duidelijk de Middelbare School de school, die eischen moet, 
omdat zij voor een taak staat, welke haar hoogc eischen stelt. Wij 
zien haar dan ook inderdaad als voornaamste cischeres optreden in 
dit geding. Zij verliest veel kostbaren tijd, omdat zij zich bezig moet 
houden met zeer elementaire oefeningen, waarvan zij meent, dat ze, 
zoo niet beter, dan toch zeer goed op de Lagere School een plaats 
kunnen vinden.

Als in algemeenen zin de leerlingen eenigszins gcaccomodeerd zijn, 
als ze door de eerste moeilijkheden van de uitspraak heen zijn, wat 
een geduldige, systematische en zeer tijdroovende inoefening van de 
phonetische elementen vraagt, als ze een vocabulaire van eenvoudige, 
veel voorkomende woorden tot hun beschikking hebben, als ze de 
beginselen van de syntaxis beheerschen, dan is dit een groote steun 
voor het werk op deze scholen. Al deze zaken — meenen deskun
digen — liggen volkomen binnen het bereik van leerlingen der Lagere 
School tusschen 10 en 12 jaar. Hun spraakorganen zijn soepel. De 
practijk leert, dat phonetische oefeningen bij dezen leeftijd uitstekend 
passen. Hun geheugen mag dan wellicht volgens wetenschappelijk 
oordeel niet beter zijn dan van leerlingen op rijperen leeftijd, hun 
belangstelling is nog zoo gericht, dat ze in het memoriseeren van 
woordenreeksen nog vreugde kunnen vinden; de mechanische beoefe
ning van eenvoudige grammaticale constructies ligt dezen leeftijd 
minstens even goed als ouderen kinderen.

De Lagere School kan tegen deze stof geen bezwaar hebben, mits 
de eischen niet te hoog worden gesteld. Want, ook al was de com-
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missie van oordeel, aat deze arbeid onder leiding van bekwame 
onderwijzers inderdaad volkomen binnen 't bereik lag van normale 
kinderlijke vermogens, toch moest — meende zij — gewaakt worden, 
dat niet te veel tijd en aandacht door het Lager Onderwijs aan deze 
leerstof werd gegeven, om andere vakken niet te schaden. Daarom 
meende de commissie verstandig te doen, twee deskundige leden uit 
haar midden te verzoeken, in een schema een concrete uitwerking te 
geven van de leerstof, welke als minimum voor de Middelbare School 
acceptabel zou zijn en waarmee tevens de Lagere School genoegen 
zou kunnen nemen. Als eisch moest daarbij gelden, dat scholen, die 
onder de huidige verhoudingen op 't eind van de zesde klasse leer
lingen voor de H. B. S. kunnen afleveren, in twee jaar met een be
scheiden aantal uren met dit program klaar kunnen zijn. Voor de 
andere scholen zou dit niet noodig zijn, omdat daar de kinderen ook 
voor de andere vakken, een brugklasse zullen moeten doorloopen, 
waarin het Fransch kan worden voortgezet.

De heeren Dr. C. S. Jolmers en Dr. K. ƒ. Riemens bleken bereid, 
dit programma te ontwerpen, dat door de commissie bijna zonder 
eenige wijziging met algemeene stemmen werd aangenomen, nadat het 
in al zijn onderdeden behoorlijk onder de loupe was geno

Wij drukken het hier af in den vorm, waarin het werd

LEERSTOFRAPPORT.
Als voorwaarde van toelating tot Middelbare School en 

mag niet meer worden geëischt dan:
1. Een eenvoudig vocabularium.
2. Eenvoudige vormleer met inbegrip der regelmatige werkwoorden.
3. De eenvoudigste onderwerpen uit de Syntaxis, zooals: Overeen

stemming van het voltooid deelwoord met être vervoegd. — Weder- 
keerende werkwoorden. — Ontkennende en vragende vorm.

der grammaticale vormen 
:he zinnetjes; niet het
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Als voorbeeld van wat mag worden gevraagd dicne het volgende 
stukje met bijbehoorende vragen en opgaven:

Lees en vertaal:

een vrat 
lis jouissent < 
Schrijf de 

van belle op.

Zin 7.
Zin 8.
Zin 9.

qu’ 
Et 
La

mannelijk enkel-

jens qui voyagent tous les jours.
s voyages ne sont pas un plaisir, ils sont contents

angers. 
nt des

se rendent A des pays étrai 
ou ils visiten

:r, ils sont agités; une

en meervoud

van ètranger.

ce qu’ils

II y a des ge
Pour eux les voyages ne sont pas 
de rester le dimanche chez eux. 
Et ceux qui ne voyagent presquc jamais? 
Quand ceux-ci doivent voyagei 
le départ du train ils sont i 1;
Quand ils se rendent h La Haye, ils demandent i tous ceux 

ils rencontrent sur le quai: Est-ce le train pour La Haye? 
quand le train s' arrête i Harlem, ils demandent: Est-ce 
Haye?

Mais il y a aussi beaucoup de gens qui pendant Icurs vacances 
voyagent pour leur plaisir.
En chemin de fer ou en auto, ils
Arrivés IA., ils jouissent de la belle nature 
musées.
Et quand ils rentrent chez eux, ils sont satisfaits de 
ont

Zin 1.
vu.

Schrijf op: den onvolt. teg. tijd van voyager.
. . . » verl. „

Waarom staat er een s achter contents? Welke letter staat 
er soms ook achter? Wanneer?
Le dimanche: Noem de andere dagen der week.
Enkelvoud van ceux-ci?
Doivent: Van welk werkwoord? Schrijf op: den onv. teg. 
tijd en den onv. toek. tijd.
Sr rendent: Van welk werkwoord? Schrijf op: den onv. 
teg. tijd en den volt. teg. tijd.
Schrijf op: den vrouwelijken vorm van tous ceux.
Beaucoup de gens: Waarom de?
Schrijf op: den vrouwelijken vorm
Ils jouissent de la belle nature:
Maak dezen zin ontkennend.
Hoe luidt de zin in den vragenden vorm?
Gebruik ook als onderwerp van den vragenden zin : cesgens. 
Maak een vraag, waarop het cursief gedrukte het antwoord is: 

de la belle nature.
vormen voor het
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Dit rapport is gebaseerd op een totaal van 6 lesuren, welke op 
den rooster der school op tweeërlei wijze kunnen zijn vastgelegd, n.l. 
in 2 Xj uren, waar het Fr., dat het M.0. eischt, wordt voorbe
reid in twee leerjaren, in j X 2 uren, waar voor de voorbereiding 
drie jaren beschikbaar zijn.

Het bleek, dat in de commissie groote waardecring was voor het 
feit, dat de rapporteurs aan hun schema hadden verbonden een 
voorbeeld, waaruit duidelijker dan uit eenige algemeene omschrijving 
kon blijken, in welken geest zij zich de voorbereiding op de Lagere 
School dachten.

Het lijkt ons niet noodig, de dikwijls sterk in details gaande 
discussies in bijzonderheden weer te geven,'maar over enkele hoofd
zaken meenen wij niet te mogen zwijgen. Uitvoerig werd stilgestaan 
bij de principiecle beteekenis van dit leerstofschema. Zou men — 
bij eventuecle verwezenlijking — dit rapport hebben te beschouwen 
als een soort van opgelegd programma, dat speciaal de scholen, die 
voor de 1I.B.S. voorbereiden, als een nauwkeurig omschreven op
dracht hadden uit te voeren? Of zou men daaraan de gedachte 
moeten verbinden, dat het is een minimum met de nevengedachte, 
dat natuurlijk verwacht wordt, dat elke school meer zou geven dan 
hier gevraagd wordt? Tegen de eerste interpretatie kwamen zij in 
verzet, die voor de Lagere School, behoudens de eischen, die aan 
haar leerlingen onder bepaalde omstandigheden moeten worden ge
steld, vrijheid van beweging vroegen. Tegen de tweede interpretatie 
waarschuwden de leden, die meenden, dat een ongeschreven plicht 
de neiging vertoont, in de practijk uit te groeien tot iets ongelimi
teerds, dat in een zwaren druk kan eindigen. Uit deze discussie werd 
de aanvangszin geboren:

Als voorwaarde van toelating tot Middelbare School en Gymnasium 
mag niet meer worden geëischt dan ....., waarbij eenerzijds werd 
vastgelegd, dat onder geen beding de Middelbare School ooit iets 
meer zou kunnen vragen dan dit program eischt en anderzijds, dat 
het de zaak van de Lagere School zelf is, te beslissen, wat zij 
overigens wil doen en hoe ze wil werken. Als zij dus haar kinderen aan 
de H.B.S. aflevert met kennis van deze elementaire zaken, dan heeft 
ze ten opzichte van deze school haar plicht gedaan en is ze verder vrij, 
haar werk in te richten en uit te bouwen, zooals zij dat wil en kan.

In dit verband werd tevens met nadruk gewaarschuwd tegen mis
bruiken, welke bij eventuecle mondelinge examens van den kant van 
het M.O.-onderwijs zouden kunnen insluipen. De commissie heeft de 
vertaling in het Fr., evenals het dicteeren van lesjes afgewezen.
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>nieuw gesproken, toen de kwestie 
op ’t tapijt kwam.

ds onmisbare hulpvo
opzichte van

m leerlingen zwaar 
de meest g-"' 
werkwoorac.
rare gcwroi

i cenigerlei onregCi 
opgezet. Deze

enkele spoe

zag 
n „phr< 
>uden r

klein kunstje zijn voor een examinator, om op 
examen toch te laten doen, wat bij een schriftelijk 
geoorloofd is. De commissie meende in dezen op de 

5 hoeren en dames van het M.O. te mogen vertrouwen, 
gesproken over het vocabularium, mede in verband 

re kwestie. De commissie bleek aan dit vocabularium 
maar ontveinsde zich niet, dat de inhoud 

al uiteen zou loopen. Ze hoopte zelfs, 
’t een bewijs van leven zou zijn i" *■ 

: men ~ de kern wel overal dezelfde 
worden uit de gangbare leerboekjes, 

wordt

Maar het zou 
’t mondelinge i 
onderzoek niet 
loyaliteit van de 

Uitvoerig is j 
met een andere 
groote waarde te hechten, 
voor verschillende scholen nog 
dat dit geschieden zou, omdat ’t een bewijs van leven zou zijn in t 
onderwijs. Toch zou .— meende men — de kern wel overal dezelfde zijn, 
omdat deze genomen zou worden uit de gangbare leerboekjes, waar
van er enkele spoedig populair zouden worden. In al deze leerboekjes 
wordt dan wel ongevee’r ’t zelfde vocabularium verwerkt. Maar 
daarnaast zag men gaarne een levend element verschijnen in den 
vorm van „phrases détachéés” en „expressions", die door den onder
wijzer zouden moeten worden vastgelegd, als de gelegenheid zich 
daartoe aanbiedt.

Over het vocabularium werd opnieuw gesproken, toen de kwestie 
van de onregelmatige werkwoorden op ’t tapijt kwam. Radicaal af
snijden — behalve avoir en être als onmisbare hulpvormen — was 
de meening van de commissie ten opzichte van deze werkwoorden, 
waaronder een vroegere generatie van leerlingen zwaar heeft geleden. 
Maar in de practijk is ’t gebruik van de meest gangbare vormen 
dezer werkwoorden (men denke b.v. aan werkwoorden als vouloir 
en pouvoir) niet te vermijden. Het zouden rare gewrongen leeslessen 
zijn, die geheel buiten ’t gebruik van cenigerlei onregelmatige werk
woordsvorm zouden moeten worden opgezet. Deze vormen — was 
’t oordeel der commissie — kunnen dan occasioneel in de vocabu
laire worden vastgelegd zonder cenig verband met andere vormen 
van ’t zelfde werkwoord. Van een systematische beoefening der 
onregelmatige werkwoorden mag onder geen beding sprake zijn.

Hetzelfde gold van de subjonctief. Deze vorm valt buiten de te 
onderzoeken leerstof. Maar komt een enkele maal zoo’n vorm voor 
(de subjonctief van être wordt nog al veel gebruikt), dan moet zij 
een plaats hebben in ’t vocabularium en stelselmatige beoefening 
moet zijn uitgesloten. Bij een schriftelijk examen kan men de verkla
ring in een noot geven onder ’t vertaalstukjc.

Bij de syntaxis hebben de ontkennende en de vragende vormen 
nog al discussie uitgelokt. Er was (men zie ook de eerste vragen 
over zin 9 in de bijgevoegde vertaling) oorspronkelijk eenige neiging, 
om ook de systematische beoefening dezer vormen te schrappen. Maar 
bij nadere beschouwing werden zij zoo inhaerent geacht aan de be-
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oefening van het werkwoord en het werkwoord zelf zoozeer 't domi- 
neerende element in den zin, dat de commissie deze vormen met 
algemcene instemming heeft gehandhaafd. Men is op de Lagere 
School minder bang dan vroeger voor een mechanische beoefening 
van vormen als deze, meenden wij. Zij laten zich gemakkelijk auto- 
matisceren en ’t is een groot gemak bij verderen arbeid, dat de leerling 
ze automatisch kan toepassen.

In het tweede gedeelte van 't rapport wordt ~~ naar 't oordeel 
der commissie terecht — groote waarde gehecht aan de zuivere weer
gave van ’t woordbeeld. Als ’t Lager Onderwijs zich mede zal wil
len toeleggen op den visueelen kant van ’t voorbereidend onderricht, 
dan kan het daarmee het Middelbaar Onderwijs veel ellende be
sparen. De slordigheid, welke de leerlingen daar toonen, juist, door
dat ze niet rustig genoeg hun indrukken kunnen verwerken en vast
leggen, is oorzaak van groot ongerief. Juist, omdat alle vormen geheel 
nieuw zijn, moet er gelegenheid zijn voor de leerlingen, ze rustig in 
zich op te nemen, o.a. door veel en nauwkeurig overschrijven, waar
toe het M. O. zich den tijd niet kan gunnen.

Ten slotte zij opgemerkt, dat de rapporteurs het bijgevoegde lesje 
zuiver als voorbeeld hebben bedoeld. Natuurlijk zou dit voorbeeld 
zich op velerlei wijze hebben laten uitwerken. De commissie hechtte 
echter daarom zoo groote waarde aan dit voorbeeld, omdat bij even- 
tuecle verwerkelijking van dit rapport hierin een duidelijke aanwijzing 
zou liggen voor methodeschrijvers, die ongetwijfeld de aanpassing aan 
den nieuwen toestand in hun uitgaven zullen brengen, in welke rich
ting ze hebben te zoeken, om eenerzijds het L. O. niet te zwaar te 
belasten en anderzijds het M. O. te bevredigen.

De commissie achtte het niet haar taak, om na te gaan, op welke 
wijze de resultaten, welke het M. O. van het L. O. mag vragen, 
moeten worden geverifieerd. Ze sprak dan ook van .een eventueel 
onderzoek”, de methode van verificatie daarmee aan de menschen van 
de practijk overlatende. Wij moeten hier volstaan met op te merken, 
dat de commissie ten zeerste betreurt, dat nog steeds alle organische 
eenheid in ’t Nederlandsche onderwijs ontbreekt en dat elke tak zich 
gedraagt, alsof hij recht heeft op een autonoom bestaan. De commissie 
zou 't toejuichen, als ten opzichte van de contröle van de resultaten 
van het Lager Onderwijs, voorzoover het Middelbaar Onderwijs 
daarbij als belanghebbende is betrokken, vertegenwoordigers van beide 
instituten gezamenlijk zich beraden. Mogelijk willen zij dan ook eens 
nagaan, in hoeverre hun zaak met de assistentie van wetenschappelijk 
geschoolde psychologen is gediend.

Intusschen is dit vraagstuk niet urgenter voor het Fransch dan
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iderwijs en onze commissie meende dan 
en concrete taak stond, dit vraagstuk

onderwijs in deze 
dan zal wel geen leerling 

op de Lagere 
de Muloschool beter

voor de andere vakken van onc 
ook, waar ze voor een beperkte 
hier te kunnen laten rusten.

Uitvoerig is tén slotte gediscussieerd over den tijd, dien de Lagere 
School aan het Fransch zou moeten (mogen) geven. Bij het eene lid 
lag het accent op moeten, bij een ander op mogen. De oplossing, 
waartoe onze commissie kwam, lijkt ons bijzonder gelukkig. Een der 
leden weigerde aanvankelijk, mede te werken aan een regeling, waarbij 
meer dan twee uren per week werd onttrokken aan ’t onderwijs van 
die kinderen, voor wie het L. O. eindonderwijs is.

De rapporteurs verklaarden, dat met twee uren per week dit uiterst 
bescheiden programma in twee jaren niet te verwerkelijken was. Een 
compromis bleek te vinden in de mogelijkheid, om scholen, die op ’t 

. eind van de zesde klasse voor de H. B. S. aOeveren, toe te staan, 
3 uren per week aan dit onderwijs te besteden in de klassen 5 en 6 
en den anderen scholen, die dat niet kunnen, 2 uur toe te staan, 
waarbij dan in een brugklasse het tekort kan worden aangcvuld.

Deze oplossing, die zich op de meest natuurlijke wijze aansluit bij 
bestaande verhoudingen, (immers, waar men 2 uur zal geven, komt 
men ook voor de andere vakken niet ver genoeg, om de leerlingen 
uit de zesde klasse naar de H. B. S. te laten gaan) vond ten slotte 
algemeen instemming.

De commissie spreekt de hoop uit, dat dit leerstofrapport in breeden 
kring waardeering zal vinden.

Het is om reeds genoemde redenen in de eerste plaats gezien als 
een compromis tusschen L. O. en M. O. De bedoeling is dus deze, 
dat voortaan geen leerlingen tot Middelbare School en Gymnasium 
worden toegelaten, die geen onderwijs in ’t Fransch hebben gehad. 
Al is de commissie echter tot de conclusie gekomen, dat voortaan 
Fransch als eisch van toelating zal gelden, daaruit wil ze niet de gevolg
trekking zien gemaakt, dat bepaalde leerlingen, die de stof, in ’t rapport 
omschreven, beheerschen, nu ook naar de H.B.S. dienen te gaan. Dit 
zou een grove misvatting zijn. Het is duidelijk, dat groote groepen leer
lingen beter op de Muloschool passen dan op de Middelbare School.

Het hoeft echter nauwelijks betoog, dat de Muloschool, wat haar 
resultaat betreft, evenzeer van de voorgestelde regeling zou profi- 
teeren als de Middelbare School. De eerste zal weliswaar geen eischen 
stellen ten opzichte van ’t Fransch, maar mocht het 
faal worden ingericht, als wij voorstelden, 
de Muloschool bezoeken, die niet ook Fransch leerde 
School. En zoo zal ook het eindresultaat op 
kunnen worden dan nu ’t geval is.
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rapport gevolgd heeft, 
:n hebben gehad: Hoe

: gedachtengang der commissie in dit
lerhaaldelijk een vraag op de lippei 
toch aan een voldoend aantal leerkrachten te komen, die 

vraag naar komt, dit onderwijs zouden

De opleiding van de noodige leerkrachten.

zoo werd betoogd — 
...lig is, aan de Icer- 

voor de acte Fransch L. O. ge
goede uitspraak hebben, hij moet 

behoorlijke woordenkennis tot zijn beschikking hebben en de hoofd- 
grammaire beheerschen. Maar dan kan hij de eenvoudige 
de kinderen te verwerken hebben, ook zeer goed bij- 

Ook de bezitters van Fransch L. O. toch spreken in de les 
zeer spaarzaam Fransch, omdat dit meestal boven hun krach-

Wie de
zal wel herhaaldelijk een vra 
denkt ge toch aan een voldoei 
over 't heele land, als er 
kunnen geven?

Want ’t is natuurlijk zeer wel mogelijk, velen zullen dit waar
schijnlijk achten — dat het met ’t onderwijs in Fransch ten platte- 
lande zoo’n vaart niet zal loopen, maar ’t is duidelijk, dat de com
missie als eisch stelt, dat, waar dit onderwijs gevraagd wordt, ’t ook 
zal worden gegeven. Dan pas kan de weg naar M. S. en Gymnasium 
bij wederinvoering van ’t Fransch volledig open heeten, dan ook pas 
zal hel Mulo-onderwijs op dit punt tot betere resultaten komen, dan 
pas is een eerste kennismaking met een vreemde taal voor kinderen, 
voor wie het Lager Onderwijs eindonderwijs is, mogelijk, indien de 
ouders dat wenschen.

Het lijkt de commissie vast te staan, dat het aantal bezitters van 
de acte Fransch L. O. geheel ontoereikend is, om in de behoefte, die 
zij vooral in de groote steden verwacht te zien opkomen, te voorzien. 
Dat ontevredenheid zou ontstaan, indien voor bepaalde scholen geen 
leerkrachten ter beschikking zouden zijn, ligt voor de band.

Reeds in de eerste commissievergadering werd betoogd, dat voor 
een afdoende regeling het aantal bevoegdheden moest worden opge
voerd en dat dit gemakkelijk zou kunnen, als de leerkrachten van 
de nieuwe opleiding bevoegd werden verklaard, terwijl in dienst zijnde 
onderwijzers in staat moesten worden gesteld, een verlichte acte Fransch 
te halen, wat honderden van hen gemakkelijk zouden kunnen en nog 
velen meer zouden willen, als zij daarmee de kans ontliepen, enkele 
uren van de week of misschien heelemaal verdrongen te worden uit 
het vijfde en zesde leerjaar.

De leerstof, die onderwezen moet worden — 
draagt zoo’n elementair karakter, dat ’t niet noodij 
krachten eischen te stellen, als nu 
schiedt. De onderwijzer moet een »’< 
een behoorlijke woordenkennis tot zijn 
zaken uit de 
leerstof, die 
brengen.

ten gaat.
Het denkbeeld, de aankomende leerkrachten bevoegd te verklaren
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die voorwerp werd van scherpe 
igen wordt het Fransch zoozeer 

gezien, dat het gegeven wordt door iemand met be- 
. Men achtte dezen toestand absurd en meende, dat 

goed een acte M. O. B. noodig had als aan een Middel- 
Feit werd geconstateerd, dat leerlingen, die bij hun 

aan een H.B.S. onder leiding hadden 
een Middelbare bevoegdheid, aan de

voor Fransch, en de in functie zijnde door middel van een verlicht 
examen in de gelegenheid te stellen, de bevoegdheid met betrekkelijk 
geringe moeite te verwerven, heeft een onderwerp van langdurige 
discussie uitgemaakt in de commissie.

Aan den eenen kant voelden alle leden, dat alleen dan het odium, 
van een verkapte standenschool na te streven aan de voorstellen der 
commissie werd ontnomen, als leerkrachten voor alle scholen beschik
baar zouden zijn; aan den anderen kant waren meerdere leden hui
verig, het onderwijs in onbevoegde handen te leggen.

Het was de kweekschoolopleiding, die voorwerp werd 
kritiek. Aan meerdere dezer inrichtingen wordt het 
als een bijvak 
voegdheid L. O. Men achtte dezen toestand absurd 
de docent zoo goed een acte M. O. B. noodig had als 
bare School.’t Feit werd geco.—1-1 1, J—1 1 ’--o 
voorbereiding bij het Mulo of aan een H.B.S. onder leiding 
gestaan van een bezitter van een Middelbare bevoegdheid, 
kweekscholen een docent hadden met een acte L. O. Deze docent 
was dan veelal iemand, die een acte M. O. had voor een hoofdvak 
en er Fransch als vak bij kreeg, omdat hij toevallig nog een acte 
daarvoor had. Dit papier was soms van ouden datum en de uitspraak 
van den leeraar was dan verre van volmaakt. In de practijk hinderde 
dit niet zoo erg, want bij het eindexamen werd er van de examinandi 
alleen een vertaling in ’t Nederlandsch gevraagd. Of de candidaten 
een behoorlijke uitspraak hadden, bleek niet. De practijk was vaak, 
— zoo werd gezegd ~ dat de leerlingen eindeloos vertaalden en aan 
een diepere vorming niet werd gedaan. Het zou onverantwoordelijk 
zijn, — zoo zei men — aan de aldus opgeleide onderwijzers het 
onderricht in 't Fransch toe te vertrouwen.

op de kweekscholen al te pessi- 
tonden zeker op veel hooger peil, 

maar ook op de jonge kweek- 
,.l_n, die zich terdege 
om hun kennis van 't 

of meerderen door 
menig hoog-

Een ander lid achtte dezen kijk < 
mistisch. De oudere kweekscholen stc 
wat ’t onderwijs in ’t Fransch betrof, 
scholen waren veel — vaak jonge ~ leerkrachten, 
inspanden, die b.v. naar ’t buitenland gingen, 
Fransch te vermeerderen en ’t was de vraag, 
groote toewijding niet nog resultaten kregen, waarop 
bevoegd docent jaloersch mocht zijn.

Toch waren a’lle leden van de commissie ’t er over eens, dat waar
borgen, dat de aankomende onderwijzers voor de hun toegedachte 
taak berekend zouden zijn, noch in de opleiding, noch in den eenigen 
exameneisch voor dit vak waren te vinden.

Wij meenden toen niet beter te kunnen doen, dan ook dit belang-
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alleen behoort te worden verleend, 
i minstens voldoende is behaald.

opgemerkt, dat vooral het onder 3 ge- 
kan zijn, maar dan ook vrijwel feilloos

Wat de wijze van ezamineeren betreft, stellen ondergeteekenden 
zich voor, dat in elke commissie, belast met het afnemen van het 
eindexamen aan de kweekscholen, moet zitting hebben een deskundige 
voor ’t Fransch (vakman) en dat onder diens toezicht of leiding de 
candidaten aan een onderzoek worden onderworpen •—• ongeveer een

en Dr. K. J. Riemens belastten zich met 
rapport, dat na enkele kleine wijzigingen 
den volgenden vorm kreeg :

Zij meenen, dat de bevoegdheid, aan deze aanteekening te ontleencn, 
strikt zal moeten worden beperkt tot het onderwijs in de Lagere 
School tot en met het zesde leerjaar en een aan de Lagere School 
verbonden brugklassen, waarin de kinderen worden voorbereid voor 
Middelbaar- en Gymnasiaal-onderwijs, terwijl voor alle ander onder
wijs minstens dc acte Fransch Lager Onderwijs vereischt behoort 
te blijven.

De te stellen eischen zouden zij aldus willen formuleeren:
1. Het lezen van een stukje Fransch proza, waarbij nauwkeurig 

gelet zal worden op een juiste uitspraak.
2. Het vertalen van een niet te moeilijk stuk Fransch proza.
3. Het vertalen van een eenvoudig stuk Nederlandsch zondcr spel

en buigingsfouten.
Hierbij dient te worden 

noemde werk zeer eenvoudig 
moet worden gemaakt.

Verder, dat de aanteekening .
als voor elk der drie onderdeelen

rijke probleem ter bestudeering voor te leggen aan een subcommissie, 
welke zou hebben te onderzoeken, welke eischen in verband met ’t 
aangenomen leerstofprogrrrmma aan de onderwijzers voor dit vak 
zouden moeten worden gesteld en door welke methode van onderzoek 
kon worden gecontroleerd, of de candidaten aan de gestelde eischen 
voldeden.

De Heeren K. R. Gallas 
de samenstelling van een 
van niet-principieelen aard

Rapport inzake een aanteekening voor Fransch op de onderwijzersacte.

Ondergeteekenden hebben dc eer, U als hun meening mee te 
deelen, dat er, om voldoende leerkrachten te hebben voor de te ver
wachten groote vraag naar onderwijs in Fransch bij wedertoelating 
van dit leervak op de Lagere School, aanleiding kan bestaan, om 
voor dit vak een aanteekening 'op de onderwijzersacte verkrijgbaar te 
stellen.
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De opleiding t 
kweekscholen, de

uur schriftelijk en een half uur mondeling — terwijl een centrale 
commissie de reeds in functie zijnde onderwijzers zal examineeren, 
die de aanteekening wenschen te verwerven.

tot dit examen zouden de eersten vinden 
e tweeden in privaat- of cursuslessen, eventueel 

gevuld met radio-onderwijs.

Bij de uitvoerige discussies werd met nadruk door een lid betoogd, 
dat uit het feit, dat hij met dit rapport meeging, niet moet worden 
geconcludeerd, dat hij de daarin aanbevolen aanteekening op zichzelf 
apprecieerde. Wanneer op de kweekscholen, speciaal op de vele 
nieuwe, zich de toestand geconsolideerd had en het onderwijs in Fransch 
in handen was van volledig bevoegden, zou — zoo meende dit lid — 
ook de aanteekening moeten vervallen en geïncorporeerd moeten 
worden in de gewone acte. Natuurlijk zou een nieuw Koninklijk Be
sluit — zooals ook voor de uitvoering van dit rapport noodig zal 
zijn ~ wijziging moeten brengen in het examen, dat zich op 't oogen- 
blik bepaalt tot een schriftelijke vertaling uit ’t Fransch.

Ditzelfde lid zou, n.1., als eenmaal de moeilijkheden met de opleiding 
overwonnen waren, niet goed vinden, dat ’t Fransch in een bevoor
rechte positie bleef geplaatst ten opzichte van de andere vakken, 
waarin het èn door de aanteekening tn door den spccialcn ged 
geerde werd gebracht. De deskundigheid van de gedelegeerden 
het eindexamen laat ook bij die vakken wel eens wat te wenschen 
over en als specialisten in die vakken hun zin kregen, zouden, ze zeker 
ook gaarne het examen in hun vak met bijzondere waarborgen omringen. 
Dit zou dan ten gevolge hebben, dat het jus promovendi der kweek
scholen practisch waardeloos zou worden.

Hier waren nuances van waardeering, —■ waarvan wij in den aan
vang van dit rapport gewaagden — want ’t bleek wel, dat er ook 
leden waren, die voor dit vak een meer rigoureusc controle noodig 
achtten dan straks in de toekomst bij een schooleindexamcn, waarbij 
dan ook nog de bevoegdheid zou kunnen worden verleend, als voor 
’t vak Fransch onvoldoende werd toegekend, ’t geval zou zijn. Maar 
dit meeningsverschil had voor de beslissing voor de maatregelen, die 
in verband met de huidige verhoudingen moeten worden aanbevolen, 
geen practische beteekenis, omdat die waarborgen thans door ieder 
noodzakelijk werden geoordeeld.

Omtrent ’t karakter, hetwelk de nieuwe bevoegdheid zou dragen, 
was het algemeene oordeel, dat deze niet gezien mocht worden als 
een .verlichte" acte L. O. Klachten, dat de candidaten voor deze
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nsatic maakt ’t toch r 
involdoende kan hel

een vol
kunnen krijgen,. Daarbij

er voldoende

werd er
pelijke uitspraak heeft, steun kan hebben 
lessen, welke speciaal op dit gebied in een

Waar de beide andere onderdeden van

zou zijn, dat ’t

op enkele dagen : 
dezen niet een ; 

ren, maar wij meenden toch, 
ile eindexamens ten opzichte

oordeel, dat, waar de docenten bij het Mid- 
sterke mate geïnteresseerd zijn bij deze 

ichten, dat zij ook daadwerkelijk zullen 
in te zien. Het is moeilijk vooruit te zeggen, 

van de nieuwe kweekscholen, zich zullen 
laten inschrijven. Als, wat te verwachten is, ’t behalen van de aan- 
teekening op de oude kweekscholen regel wordt bij de eindexamens, 
kan men ook verwachten, dat aan de nieuwe kweekscholen het aantal 
candidaten spoedig zal toenemen, vooral, wanneer de kweekelingen 
’t gevoel krijgen, met de aantcekening hun benoemingskansen te ver
beteren.

Dan zijn 
’t Fransch 
zou zijn, deze gedelegeerden 
wonen en ’t onderzoek voor Fransch 
ken. Uiteraard kon de commissie ten 
practische uitwerking geven, maar 
lijkheden aan de gymnasiale

inteekening worden voorkomen. De commissie 
;root belang, dat de nieuwe leerkrachten een goede 
uten, anders zouden zij hun leerlingen op dit punt 

kunnen verknoeien. En ’t is voor de leeraren, die de leerlingen 
School krijgen, zeer lastig, een verkeerde uitspraak

er voor onze 97 kweekscholen wel veel deskundigen voor 
noodig. Intusschen meende de commissie, dat ’t mogelijk 

e gedelegeerden niet ’t hecle eindexamen bij te laten 
mderzoek voor Fransch op enkele dagen samen te trek- 

gedétailleerde 
dat de moei- 

: van de na-

laatste acte een onvoldoende uitspraak hebben, worden veel gehoord 
en ’t in zwang zijnde systeem van compensatie maakt ’t toch mogelijk, 
dat men voor ’t onderdeel „uitspraak" onvoldoende kan hebben en 
toch de acte krijgen.

Dat moest bij deze aai 
oordeelde ’t van gro 
uitspraak meebracht*

van de Lagere 
te herstellen.

Het moest dus vast staan, dat geen candidaat, die niet 
doende uitspraak had, de aantcekening zou

op gewezen, dat de docent, die misschien zelf geen onberis- 
van pathéfoons en radio- 

iciaal op dit gebied in een behoefte voorzien.
e andere onderdeden van het examen zich bepalen 

tot elementaire eischen, móet ook hier „voldoende" geëischt worden, 
omdat de nieuwe leerkracht anders beneden ’t peil 
onderwijs in de scholen vraagt.

Over de wijze, waarop de examens zouden moeten worden inge
richt, om ’t onderzoek voor het vak Fransch tot zijn recht te doen 
komen, is uitvoerig gediscussieerd. De hoofdvraag was, of 
leeraren in de Fransche taal zich als gedelegeerden in de commissie 
beschikbaar zouden stellen.

De commissie was van 
delbaar Onderwijs in zoo 
examens, men veilig mag verwal 
toonen, ’t belang ervan 
hoeveel candidaten, vooral
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> korten termijn geholpt 
onderw ijzers,

C. S. JOLMERS,
A. LOBSTEIN,
K. ƒ. RIEMENS,
G. v. VEEN, rapporteur.

PH. KOHNSTAMM, voorzitter,
L. C. T. BIGOT,
K. R. GALLAS,
A. H. GERHARD,
J. HOVENS GREVE,

tuurwetenschappelijke deskundigen niet minder zijn en toch slaagt 
ook daar de betrokken inspecteur er in, ieder jaar de gecompliccer- 

overeenstemming te brengen met de eischende examenroosters in 
van de practijk.

Indien de voorstellen, in ’t rapport neergelegd, practijk mochten 
worden, ziet de commissie de nieuwe onderwijzersgeneratie vrij alge
meen in ’t bezit van de bepleite aantcekcning en is dus de school 
op den duur in staat, tegemoet te komen aan de groote vraag naar 
Fransch, die ongetwijfeld zal ontstaan, wanneer de gelegenheid wordt 
opengesteld.

Maar daarmee is de school niet op korten termijn geholpen. Dat 
is zij alleen, als de in dienst zijnde onderwijzers, voorzoover niet 
bevoegd, bereid zijn, een aanteekening te halen. Het overgroote deel 
van hen zal dat, gezien het eenvoudige programma, zeer gemakkelijk 
kunnen en de commissie vermoedde, als reeds werd opgemerkt, dat 
de neiging er wel zou zijn, omdat niemand graag een deel van zijn 
werk in de hoogste klassen aan een ander zal overgeven, als ’t niet 
noodig is. Ook is te verwachten, dat de Nedcrlandsche onderwijzer 
zonder aarzelen zal medewerken op deze wijze de gedachte aan een 
herleefde standenschool radicaal af te snijden. De vraag, of ten slotte 
een kleine financieele prikkel den ijver, om de aanteekening te ver
werven, nog zal moeten steunen, was een kwestie van uitvoering, 
welke de commissie naar haar oordeel niet behoefde op te lossen.

Ten slotte zij herhaald, dat het gebruik van de aanteekening o.i. 
beperkt behoort te blijven tot het doel, waarmee ze werd ingesteld. 
Voor alle onderwijs, dat hierboven uitgaat, zal minstens de actie 
L. O. moeten worden geëischt.

En hiermee zijn wij aan 't eind van ons rapport en rest ons niets 
anders dan Uw Hoofdbestuur dank te zeggen voor zijn opdracht en 
den wensch uit te spreken, dat 't ons gelukt moge zijn, voor het 
probleem, dat ons werd voorgelegd, een zoodanige oplossing te vinden, 
dat het voor practische uitvoering in aanmerking komt.

Amsterdam, November 1927.
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’t kort aanteg» 
de heer f

Naar ’n nieuw Schoolmuseum! 
door ADAM HAAGENBEEK.

ik naar
812 > 

in Koikjont

Belang ■ 
onder die 
Scbool

s hier ook bedoeld : de school tot aan de hogeschool.
besprak ik vroeger al in Kragen ean Jen Jag 1916. blz. 542 

iel „’n Belang voor de school", en in Kolkeonlvfikkeling II 
5 vgg., onder diezelfde liclcl. Voorts verwijs ik naar ’n stuk

Jr. in School en Leven XIX (1917/18), kol. 812 vgg.: „’n 
-enden in pedagogiek", en van dezelfde in Kolkwnbeikkelmg

;even. En omdat 
)racht, zij 't me 

de

de berehuid ■— 
*n ruimte die noch moet 

irematuur; maar ’t voor
aait noch ’n poosje langer

jen” enz. — 
er blijkbaar veel voor, om in de toekomst aan 't 

Schoolmuseum ’n afdeling te verbinden, zoals 't „Museum ten bate

de zin: „We konden dan, als het Haagsche museum 
met zooveel vrucht doet, onder schooltijd klassen ontvangt 
voelt de heer S. er blijkbaar veel voor, om in de toekor

hoger. Ik ben 
in 1916 in deze

■) Blz. 33 vgg.
’) Blz. 41.
’) Met eeboal was
«) Deze kwestie b 

vgg.. onder de tiete) 
(1920/’21), blz. 513 
van P. I,. van Eek Jr. 
Belang voor studerende 
II, blz. 18 vgg.

Tn 't artiekel van de heer A. J. Straatman, getieteld Naar nieuwe 
wegen.','') komt ’n bladzij voor2) waar de schrijver ’n schets 

ontwerpt voor ’n nieuw Schoolmuseum. „Nieuw” in tweeërlei opzicht: 
vooreerst met betrekking tot 't gebouw; ten twede —- en de moge- 
likheid hiervoor vereist juist 'n nieuw gebouw! — ten aanzien van 
’t karakter van de instelling. Dat karakter zou veelzijdiger moeten 
worden dan ’t tot nu toe geweest is: ’t Schoolmuseum zou moeten 
worden — om de term te herhalen die de schrijver aan 't slot van 
z'n artiekel gebruikt — ’t „centrale waarnemingshuis" voor ’t onder
wijs, van voorbereidend lager tot en met voorbereidend 
dat met de schrijver eens, en omschreef dit denkbeeld 
bewoordingen : dat 't Schoolmuseum worden moest 'n „centraal insti
tuut voor studie en informatie van alles wat betrekking heeft op de 
school”. 3)

Nu week mijn schets van dat toekomstig Schoolmuseum in enkele 
opzichten af van die, door de heer Straatman gegt 
deze aangelegenheid weer eens ter sprake is gebracht, zij ’t 
vergund in ’t kort aantegeven, in welke opzichten ik hierbij van 
opvatting van de heer Straatman verschil. Zeker; dat wordt 
wel — evenals in ’t geval van de twee jagers en 
’n gedachtewisseling over de verdeling van ’n > 
verkregen worden — en daaiom tamelik prem 
deel ervan zou kunnen zijn, daarmee deze zaak 
warm te houden.

Ter zake dus. 4)
Afgaande op
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zoveel bel

doel van deze 
om de een-of- 

dc scholen

van ’t onderwijs’’ in den Haag is. Men weet dat ’t 
instelling is, om leer- en aanschouwingsmateriaal, dat 
andere reden moeilik of bezwaarlik of onmogclik voor 
afzonderlik is aanteschaften of te verwerven, te verzamelen, te rang
schikken, en 't ten bate van de leerlingen van alle inrichtingen van 
onderwijs te ckspozeren. ’t Is dus in beginsel ’n geheel andere instel
ling dan ’t Schoolmuseum, dat bestemd is voor onderwijzers en leraren; 
en deze twee zouden daarom m.i. moeilik onder een-en-’t-zelfde beheer 
kunnen komen — zelfs al zou de mogelikheid zich voordoen, dat ze in 
’t zelfde gebouwenkompleks ’n onderdak vonden. Bovendien zóu zoon 
onderwijsmuseum (ik wil natuurlik allerminst z'n nut voor ’t school
wezen in Amsterdam ontkennen!) geheel van begin af moeten worden 
samengesteld. En ook daarom lijkt 't me meer gewenst, dat zo iets 

als dat er zou komen — 'n afzonderlike instelling werd.
Neen; dan bestaan er ’n paar andere instellingen, door de heer 

S. bij z'n schets van 'n toekomstig Schoolmuseum niet genoemd, maar 
die, wat hun beginsel betreft, volkomen met dat van ’t tegenwoordig 
Schoolmuseum overeenkomen; en dan ook, met dit verenigd, daarvan 
’n iedeaal „centraal waarnemingshuis” voor ons schoolwezen zouden 
maken. Ik weet natuurlik niet, of de heer S. bij ’t ontwerpen van 
z'n schets aan de door mij bedoelde instellingen niet gedacht heeft, 
of dat hij ze met opzet daarin niet heeft opgenomen. Maar in elk 
geval lijkt me hun opname in 'n toekomstig „centraal waarnemings
huis’' van zoveel belang, dat ik er noch eens op wil wijzen.

In de eerste plaats~doel ik hier op ’n instelling, evenals ’t School
museum ook oorspronkelik uitgegaan van ’t N. O. G., en die zelfs 
in de eerste jaren van ’t bestaan van dit museum — n.1. van 1879 
tot 1882 — daarmee verenigd is geweest; te weten: de „Paedago- 
gische Bibliotheek”, sinds 1882 ondergebracht •— en dus feitelik onder
gegaan ! — in de amsterdamse Universiteitsbibliotcck. Dit is toenmaals 
gebeurd, doordat de werkzaamheden, verbonden aan Schoolmuseum en 
P. B. tesamen, voor de persoon die dat moest waarnemen, te omvang
rijk werden. Maar ik schreef: door deze maatregel is de P. B. in die 
grote wetenschappelike Un. Bib), ondergegaan. Want ik ben ervan 
overtuigd dat deze vakbiblioteek meer geraadpleegd, meer benut 
zou zijn, als die had kunnen blijven waar ie naar z’n karakter thuis
hoort: in 't Schoolmuseum. Ik zal er hier verder niet meer over zeggen; 
maar verwijs naar de al vermelde literatuur. Alleen noch dit. ’t Is 
me bekend dat, toen in School en Leven ’t artiekel van van Eek, dat 
deze hereniging bepleitte, was verschenen, de schrijver ongevraagd ’n 
brief ontving van Dr. J. H. Gunning Wzn., toenmaals voorzitter van 
de P. B„ met deze aanhef: „Met inhoud en strekking van uw artikel
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den dag schreef, is 
het chr. onderwijs” 

uitgebreide, maar

in School en Leven 
roerend eens.”

Sints ik m’n stuk in Vragen van den dag schreef, is er in ons land 
ook noch 'n „Paed. bibl. voor het chr. onderwijs” gekomen, die al 
°P 'n — zij ’t niet buitengewoon uitgebreide, maar dan toch —- be
langrijke bockeschat kan wijzen. Deze is gevestigd in Den Haag. 
Wat *n verbrokkeling van wat in wezen en doel bijeenhoort! ’t Kan 
nu voorkomen dat iemant op ’t Schoolmuseum ’n werk wenst te 
raadplegen, ’t Is daar echter niet aanwezig; en in goed vertrouwen 
verwijst men hem daar naar de Un, Bibl. waarin de P. B. is opge
borgen. Deze blijkt ’( evenwel ook niet te bezitten. Maar gelukkig 
bedenkt men daar — men had er even goed niet aan kunnen denken!

dat er in Den Haag ook ’n P. B. voor ’t kristelik onderwijs bestaat. 
En men verwijst de aanvrager daarheen. Dergelijke gevallen zijn bij 
’n juist beheer — d.w.z. in één instelling — natuurlik uitgesloten.

Uil dezelfde overwegingen als voor onze beide pedagogiese biblio- 
teken gelden, moest ’n toekomstig „centraal waarnemingshuis" ook 
gastvrijheid aanbieden aan ’t „Centraal buro voor onderwijsadviezen". 
Dit is 'n instelling van de Bond van ned. onderwijzers, die ’n zeer 
belangrijke, sistematies gerangschikte verzameling materiaal bevat, 
vooral met betrekking tot allerlei aktuele vraagstukken op schooi
en onderwijsgebied, Materiaal, dat onmisbaar is voor’n instelling die 
inderdaad wil zijn of worden: 'n centraal instituut voor studie en 
informatie van alles wat betrekking heeft op de school. Dit Centraal 
buro sluit zich dus aan bij de pas genoemde instellingen, die mekaar 
wederkerig zoekers en bezoekers zouden kunnen toezenden.

Terloops wijs ik er noch even op, dat 't buitenland ons in deze tot 
voorbeeld kan strekken. Zo bezit 't Musée pédagogique" (opgericht 
1879) te Parijs drie afdelingen: ’n biblioteek, 'n. schoolmuseum, en 
’n buro voor inlichting en onderzoek op onderwijsgebied, 't „Zentral- 
institut fllr Erziehung und Unterricht" (1915) te Berlijn heeft drie 
hoofdafdelingcn: een voor inlichtingen, een voor tentoonstellingen, 
een voor pedagogiese arbeid, ’t „Stedelijk Schoolmuzeum" (1920) te 
Antwerpen, ook door de heer Straatman in z’n artiekel genoemd, 
heeft eveneens 'n afdeling: pedagogiese biblioteek.

Met instemming kan ik dan ook hier ’n uitspraak citeren uit t 
in 1918 door de Ned. Oudheidkundige Bond uitgegeven werk Over 
hervorming en beheer onser musea, omdat die ook voor ’n „centraal 
waarnemingshuis” ten volle van toepassing is: „Een verdeeling over 
verschillende gebouwen leidt tot versnippering van krachten, tot dubbele 
uitgaven voor beheer, bewaken en schoonhouden; het is ónmogelijk, 
voor verschillende kleine verzamelingen te doen wat mogelijk is voor
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Gesol met het vervolgonderwijs.
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derwijs

deze

verordening

den gemeenteraad van 
vaslgcsleld, is een vrucht 

S bewegingsvrijheid, die

regelde

van dca 
sluiten 
althans

anDero i> 
onderw'i'rwijs. dat 

Lonneker 
waarover 

, moge het

trgang van dit tijdschrift 
officieële uitlatingen over

rijpere jeugd en 
November door 
Velscn werd vaslgcsleld, is een i 
van de grootere bcwcgingsvrijheii 
de gemeenten, althans sommige, 
ten aanzien van hel bij de wet gcreg„.M„ 
vervolgonderwijs beginnen te veroor-

gcmeenlclijke 
van het onde

bres gingen s 
van onderwijl
jeugd en

ingen, cursussen 
:lke niet onder de 
laatste om zich zelf 

g daarvan al die vrijheid 
uden, die door de l.o. wet 
gebonden werd. Hel valt 

'ut deze meerdere 
gevolg was van 
gelukkige 

e onderwij
grondslag te I 
gegeven en ■ 

rapporteerden.

Dat is dus dit keer eens niet de vloek, 
maar de zegen „der bösen Tal"!

Maar nu heeft het er alles van, 
door ingrijpen van den minister c 
vrijheid weer aan banden zal wor 
gelegd.

Het volgende is geschied. Toen in 
1923 in de provincie Zeeland tal van 
gemeenten het vervolgonderwijs gingen 
afschallen, hebben Gedeputeerden Staten 

1 zze provincie ingegrepen. De bc- 
tot opheffing werden — indien 

s voldoende leerlingen aanwezig 
— niet goedgekeurd tenzij iele 

voor bet wettelijk geregelDe vervolg- 
•wijo in De plaale kwam. Hel gevolg 
dat in 60 van de 109 Zecuwsche 

gemeenten op eenigerlei wijze buiten
wettelijk „vervolgonderwijs” werd ge-

Volgens de N. Rolt. Crl. van 13 
December, heeft nu de Minister Gedep.

één groot museum. De vereeniging in één museum leidt daarentegen 
tot verhooging van het belang van het geheel, verbetering van het 
beheer, vermindering van onkosten en vermeerdering van bezoek.” ') 
Sints dit geschreven werd is in ons land 't vreemde woord efficiency 
voor zulke gevallen ingeburgerd. Moge ’t voor 'n toekomstig „cen
traal waarnemingshuis” ook tot 'n daad worden I

Ten slotte zij ’t me vergund, nochmaals te verwijzen naar wat ik 
schreef in de twede jaargang van dit tijdschrift op blz. 513 vgg.; 
ook omdat daarin enkele officieële uitlatingen over deze aangelegen
heid zijn verwerkt.

Ik besluit met de heer Straatman toetewensen, dat de „ruimte" 
die voor 'n „centraal waarnemingshuis” nodig zal zijn, binnen niet 
al te lange tijd beschikbaar zal worden gesteld.

11 ‘oen in 1923 werd besloten, dat de 
kosten van het vervolgonderwijs, 

voor zoover het de salarissen der leer
krachten betrof, niet meer door het 
rijk aan de gemeenten zouden worden 
vergoed, is in sommige streken des lands 
een algemeene afbraak van gemeente
wege geschied. Dit had tengevolge dat 
verschillende vereenigingen, o.a. Nuts- 
deparlementen, in de bres gingen staan 
voor eenigerlei vorm van onderwijs aan 
de niet leerplichtige jeugd en onder 
verschillende benamir 
gingen oprichten, w 
l.o. wet vielen. Dit 
bij de regeling 
voor te behoud, 
nog te zeer gebonden ’ 
niet ie ontkennen, dal 
vrijheid een gunstig g 
een overigens weinig i 
regel. Het succcsvolle 
op dezen vrijeren 
en elders werd 
wij meermalen re 
bewijzen.

Ook de 
lot regeling
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wezen; een 
heid opende 
behoefte van 
voegdheid en 
lecrkraeh ten, 
waarden ■ 
vroeger j,- 
onderwijs.

Hei heeft niet moge
De minister heeft zij 

„inzicht" kan hier moe 
sproken) gehandhaafd 
hebben thans aa 
schreven, dat zij 
begroetingen 
ter bestrijding 
vervolgonderwijs 
den moeten <

Hoe jainm 
is een Staats 
zal hebben 
wenscht en __ _
onderwijs voor 
danig te regelen

se gaan komt ons een 
onder oogen. waarin 

dat het bovenaan* 
te Vclsen nu ook 

gaan, omdat mede* 
rhand ontbreekt.
'r niet minder Jan 600

ng voor O[

Jen baten !

oeilijk worden ge
en Gedeputeerden 

aan ‘de posten opd'e 

n voor 1928 uilgetrokken 
inis van hel buitenwcllelijk 
. wijs, hun goedkeuring zou- 
onthouden.

ner! In Maart van dit jaar 
tscominissie benoemd, welke 

te onderzoeken of het ge
mogelijk is hei aanvullend 

de rijpere jeugd zoo
dot

Staten er op gewezen, dat dergclijke 

cursussen in strijd zijn inet de l.o.wet 
art. 3 derde lid en art. 21.

Gedeputeerden hebben den minister 
op de zegenrijke gevolgen van dit 
builen-wcttclijke vervolgonderwijs ge
wezen; een onderwijs dal de mogelijk
heid opende voor differentiatie naar 

van de leerlingen en naar be- 
capacitcit der beschikbare 
o.i. de allereerste voor- 

voor het slagen van dit in 
jaren zoo dikwijls mislukte

Bij het ter perse 
courantenbericht or 
wordt mcegedeeld, c 
gehaalde onderwijs 
al niet door kan , 
werking van hoogerl

En er baOden ~icb 
leerlingen opgegeeen.

Een rare politiek I

Immers juist die gemeenten en ver- 
eenigingen welke over initiatief en 
vindingrijkheid beschikken, hebben zich 
van de wel vrijgemaakt. En van initia
tief en vindingrijkheid, gebaseerd op 
praktijk, moet ons onderwijs het juist 
hebben. J. II. G.

Een voorbeeld van samenwerking 
voor goede jeugdlectuur.

Wcrschenen is De kleine Kuurtoren, 
jeugdboekengids, sa'mcngeslcld door 

Henrielle J. Kluit, assistente Gemcentc- 
Bibliotheek, Rotterdam en Saskia Lobo. 
bibliothecaresse Gemeen te-Jeugd-Lecs- 
zaal en Centrale School-Bibliotheek 
's-Gravenhage.

Er zou geen reden zijn de aandacht 
op dit werkje te’ vestigen, — er zijn 
toch in den loop der jaren heel wat 
jeugdboekengidsen verschenen. — indien 
het niet van zoo bizondere en onge- 
rneenc samenwerking getuigde. De twee 
samenstelsters hadden de medewerking 
van den boekhandel in verschillende 
plaatsen van ons land, de Centrale 
Verceniging vooropenbare Leeszalen en 
Bibliotheken en de Nederlandsche Ver- 
eeniging voor Bibliothecarissen, welke 
iemand aanwecs om allerlei gegevens 
te verschaffen en te controleeren.

Verschillende andere verccnigingen 
beloofden moreelen steun voor de ver
spreiding, als natuurlijk de Maatschappij 
tot Nul van ’i Algemeen, de verschil, 
lende Ons Huizen, de Huisvrouwen- 
Schoolvereenigingen.

Hel gevolg is geweest, dat er een 
oplaag van 30.000 exemplaren van het 
boekje verspreid is en wordt, bet daar
door zichzelf „bedruipen” kan, dank 
zij het belangeloozc werk der samen
stelsters en het aantal der verkochte 
exemplaren. Geen enkele advertentie

a. de verschillende thans beslaande 
soorten van aanvullcnd-ondcrwijs 
(cursussen voor voorlgezct lager 
onderwijs, nijvcrheidscursussen, han- 
delscursussen) onderworpen worden 
aan gelijkluidende wetlclijke voor
schriften onder meer ten aanzien van 
het rijkssubsidic, zonder dat evenwel 
de uitgaven, welke thans ten behoeve 
van dit onderwijs worden gedaan, 
verhoogd worden;

'■ aan de besturen van gemeenten 
van rechtspersoonlijkheid bezit

tende vereenigingen. welker statuten 
hel oprichlen en instandhouden van 
scholen of cursussen van aanvullend- 
onderwijs voorschrijven, De grootjl mo- 
getyke vrijheid worde gelaten in bel 
beheer van Die echoot of curjnejen. (Cur- 
siveering van ons).

Het komt ons voor dat het voor deze 
commissie te betreuren zou zijn, indien 
de uitspraak van den minister haar als 
studie-maleriaal juist deze vrije proef
nemingen zou onthouden.
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De centrale instelling’ voor kinder
verzorging en opvoeding te 

Rotterdam.

Een openluchtschool voor gez< 
kinderen in Liverpool.

"if1
:ze lange naam is, gelijk geweten 
kan worden, die van een allernut

tigste inrichting, welke de gelukkige 
combinatie is van het Museum voor 
Ouders en Opvoeders en de School 
tot opleiding van Iccrarcsscn in opvoe
ding en kinderverzorging.

Door deze samenvoeging 
museum ook een levend iets gc 
Niet alleen is er van allei' 
gesteld, dat in hoofdzaak alle 
wordt, maar telkens wi 
tentoonstellingen gehouc 
voor bestemde lokalitei 
er reeds op het gebied 
derteekeningen, mondverz 
middelen voor hel lr~ 
zijn er een lentoonsie 
boeken en een, die t 
godsdienst in de opvo 

Het is hoofdzakclijl 
Geisweit ' ”
meeste tentoonstelling 
nam en ze inrichttc. 
is natuurlijk belangrijke 
Ik weet b.v. niet of < 
in 3e opvoeding voor ... 
gelukkige greep is geda.- 
zoon tentoonstelling wc 
in een neutrale inrichti 
seum voor Ouders e 
sleund door de 
alle richtir 
sebe gebie 
voeding t< 
wat nu niet het 
licht kon zijn, 
de vraag in te 
woorden of o 
museum op 

ni'‘,_V6- da

uit het Supplement 
n den I2en Nov.,

school gekomen is van 
als die van Derbysbire. 

n we in de beschrijving, 
van een allerbanaalste buurt; 
liggen om een grootc binnen

benen zoowel voor de kleinere

; is het 
geworden.

erlei tentoon- 
ik alleen bijgevuld 
vorden er nieuwe 
jdcri in de daar- 
siten. Er waren 
1 van spel, kin- 
verzorging, teer

lager onderwijs. Nu 
nstelling van kinder- 
: betrekking heeft op 
nvoeding.
—ijk mevr. Sandberg- 

d. Netten, die voor de 
tgen het initiatief 
c. De een was en 
zcr dan de andere.
er met Godsdienst 

r het museum een 
tan, omdat, wil 

verkelijk gelukken 
chting als hel Mu
on Opvoeders, ge- 

gemcente Rotterdam, 
tingen tot bet groote en groot- 
sied van de godsdienstige op- 
tot hun recht moeten komen, 

et het geval is of het wel- 
Doch, al zullen niet allen 

i loestemmenden zin bcanl- 
? deze tentoonstelling in dit 
haar plaats is, — dit neemt 

lal er in Rotterdam met de 
centrale instelling een hoogst belangrijk

werk verricht wordt en mevr. Sandberg 
recht heeft op ons aller dankbaarheid.

Mejuffrouw dr. G. G. M. de Vos 
mcj. S. v. d. Hoop, die de leiding 
de instelling hebben, voortgekomen 
het werk van mevr. Sandberg, 

streven er naar van alles een centrum 
te maken van opwekkend leven op het 
gebied der opvoedkunde. Er worden 
allerlei cursussen gegeven over de ver
zorging van het jonge kind, besprekingen 
gehouden met vaders en moeders, lezin
gen georganiseerd voor ouders, wier 
kinderen de school gaan verlaten, ver- 
teluurtjes zijn er voor groepjes kinderen 
door haar, die leerares in kinderverzor
ging en opvoeding willen worden. En 
tevens is eiken Woensdagmiddag mej. 
M. de Vos in hel consultatiebureau te 
raadplegen voor de leiding van i 
lijke kinderen.

Er wordt dus gewerkt in de 
inrichting, die in ons land 
rijk opvoedkundig werk

Tndertijd werd er door mij in Kolks- 
onlwikkeling de aandacht gevestigd 

op een nieuw type van School, in Dcr- 
byshirc gebouwd, waar hel mogelijk is 
elk oogenblik de ramen en deuren der 
lokalen zoo te openen, dat de kinderen 
als buiten, in de frissche lucht zijn en 
er toch volkomen rekening gehouden 
kan worden met de richting van den 
wind; de buizen voor de centrale ver
warming liggen onder den vloer, zoodat 
er geen radiatoren zijn, in hoeken of 
langs de ramen aangebrachl. Wie het 
las en overwoog, kon lot de gevolg
trekking komen dat zoo'n school alleen 
gebouwd kon worden in Derbysbire, 
in een groot dorp.

Nu echter blijkt u 
van Tbc Times, van 
dat er in Liverpool 
voorsteden een ' '
hetzelfde type a 
Ze staat, lezen 
te midden 
de lokalen 
plaats en dit

is daardoor in het werkje opgenomen 
behoeven te worden.

Het bovenstaande laat dus zien waar
om De kleine f'uurtoren iets bizonders 
is op het gebied van jeugdboeken-voor- 
lichting, op welk terrein niet genoeg 
licht kan stralen om er bet goede te 
onderscheiden. ÏDA H.
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den oorlog

de
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Dr. Siegfried Kawcrau. Denkecbri/l ilber 
die deulecben Ge.vbicbh- und Lcvebilcber 

'var allem veil. 1925. Berlin, Hcnsel 
und Co. 1927. 208 p.

s bed veel waard 
te krijgen, waar 

worden, opdat óók 
zooveel mogelijk van

warmingsl 
de vloerer 
warmte ii

hitte.
Het gebouw 

kost, maar de 
lezen we. heeft

heeft *4*4.000 pond ge- 
gcincente Liverpool, 

gaarne dat bedrag bc-

mogclijkheden, 1* 
schuld aan den

Het komt me 
moeilijke taak 
grooten ernst hec 

geslaagd zich

:lijker dan 
uc wijze 
resumec'1

ik wc

een overzicht 
in de bclang- 

een aantal quacstics 
■ het Poolsche vraag- 
stischc politiek in 

land, de politiek 
• Lotharingen, de

als de grootere kinderen tot den zes
tienjarigen leeftijd. Te allen tijde kunnen 
ook hier de leerlingen als in de buiten
lucht les krijgen, beschut tegen den 
wind, met overvloedig licht. De ver
warmingstoestellen liggen ook hier onder

■ en, zoo. dat er een gelijkmatige 
in het hecle lokaal is en de 
geen last krijgen van ccnige

dagen van Juli 191*4, de algemeene 
oorzaken van den oorlog, gewichtige 
oogenblikken in den oorlog en vredes- 

' 1 het vraagstuk van de

voor dat Kawcrau de 
objectief te zijn met 

w scfl nageslreefd. Hij is
er in geslaagd zich even ver te houden 
van ontkenning der fouten van zijn 
landgenooten als van de overdrijving 
daarvan .... en misschien is het laatste 
nog mocilijker dan het eerste.

Van de wijze waarop hij zijn uit
komsten resumeert, geef ik enkele staal
tjes. Ten opzichte van de Poolsche 
quaeslie (ik weet bij ervaring dat ook 
zeer weinig chauvinistische Duilschers 
zeer groole moeite hebben de gronc’ 
vóór de verdecling billijk te beoordeelt 
schrijft hij: Solangc das 
für cin SelBstbeslinim 
eigenen Gunsten, aber 
sten anderer Völker z 
den scine Protesle matt 
den deutschen Volksgenot 
Staatcn nur schwe.
können". (p. 35).

Ten opzichte van Elzas-Lotharingen 
wijst hij er op. dat slechts één ge- 
schiedenis-boek de mededceling I 
dat op 25 Oct. 1918 de Rijksd 
zelfstandigheid van Elzas-Lolhai 
erkent, en de landdag bevind lot 
keer bij Frankrijk. Kawerau’s conclusie 
luidt: Wir haben durch die Art der Ero- 
berung und ihrer innersten Begründung,

deutsche Volk 
■ ungsrccht nur zu 
nicht auch zugun- 

zu haban ist, wer- 
bleiben, wird 

ksgenossen in andern 
,*er geholfen werden

steed om een school te hebben, die 
door haar hygiënische, praclische en 
pacdagogisch-modcrnc richting de be
langstelling trekt van heel Engeland en 
ook Amerika, zoodat heel veel autori
teiten op onderwijsgebied het stelsel 
komen bestudeercn.

Begrijpelijk! Hel is 
om schoolgebouwen 
ziekten voorkomen 
gezonde kinderen 
frissche lucht geniete

J-Jct 's bekend, dat door de Carncgie- 
stichting een onderzoek is ingesteld 

naar de geschiedenis-bocken die in de 
voornaamste oorlogvoerende landen wor
den gebruikt. Van Duilschc zijde voelde 
men hel als een bezwaar dal het 
onderzoek der Duilschc boeken niet 
door een Duilschcr was geschied. In
derdaad kan men niet wel betwisten, 
wat Alfred Kerr in de voorrede van het 
hier aangekondigde boek schrijft: Die 
Fehler jedes Landes seien von Landcs- 
kindern verbucht. Was minder verlct- 
zend ist und mindere Rcizungen schalft.

Het is daarom zeer te waardeeren 
dat Kawcrau thans dit zelfstandig 
Duitsch onderzoek heeft ingcsteld. Hij 
heeft zeer veel arbeid aan zijn onder
zoek besteed. In een 80-tal bladzijden 
geeft hij verdeeld over *4 hoofdstukken 
een Bibliographie van geschiedenisboeken 
voor middelbare scholen, van hulpmid
delen voor de onderwijzers en leerlingen 
van lagere scholen, en van leesboeken 
voor de beide kategorieën.

Daaraan gaat vooraf 
over de wijze waarop 
rijkste dier boeken 
zijn behandeld. Zoo I 
stuk, de absolutist 
Frankrijk en Duitschlar 
van Bismarck. Elzas-1
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wir babcn durch die Art der Verwal- 
fung dicscs friedlich~stolz.cn Landcs 
jeden Anspruch darauf verwirkt, gegen 
die Abtrennung protestieren zu dürfen. 
Eine Lösung der elzas-lolhringischen 
Frage ist nur im Rahmen der Verei- 
nigten Staaien von Europa moglich.

Ten opzichte van de helaas nog zoo 
actucele schuldvraag komt hij tot de 
uitspraak: Es gibt beziiglich Deulsch- 
Innds eine Schuldlüge, es gibt aber auch 
eine Unschuldlüge. Das wissen heulc 
alle Einsichtigcn in der Welt, dass es 
auch ausscrhalb Deutschlands Kricgs- 
hclzer in schr cinflussreicher Slcllung 
gab. Doch das ist hier nicht unscre 
Angelegenhcit. Die Darlegungen in den 
vergangenen Kapitein haben schon 
gczcigl, wie schwer die Mitsehuld 
Deutschlands am Kriege ist. Das wird

auch nicht durch cinmiitiges Protestieren 
aus der Welt gebracht.

Wanneer alle staatslieden reeds niet 
tot dit iiiïiebt, maar tot den moed het 
uit te spreken, waren gekomen, zouden 
wij een heel eind verder zijn naar een 
werkelijke verstandhouding. Het bock 
van Kawerau zal zeker in de goede 
richting werken. Niet alleen omdat het 
invloed zal hebben op de school, maar 
ook omdat het door telkens de mede- 
declingen der boeken te vergelijken met 
officicele gegevens, ieder onbevooroor
deelde in staat stelt zelf de zoo kort ge
leden en toch reeds zoo weinig gekende 
feiten weer in het geheugen terug te 
roepen. Om die reden verdient het de 
warme belangstelling van allen die naar 
Europeesche verstandhouding streven.

stolz.cn
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Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen 
door Mr. E. C. LEKKERKERKER.

CJociale arbeid in onzen tijd staat in het teeken der preventie. 
L-s Eeuwenlang heeft de menschheid geworsteld met de problemen 

van ziekte en lichamelijke minderwaardigheid, voordat men de oorzaken 
ervan leerde onderscheiden en de medische wetenschap haar grootste 
triomfen ging vieren in de voorkoming van ziekte en physieke gebrekkig
heid. Evenzoo heeft onze maatschappij eeuwen lang zich afgetobt met de 
problemen van misdaad en maatschappelijke minderwaardigheid, totdat 
ook hier ervaring en wetenschap langzamerhand blootlegden, hoe veel 
hiervan voorkomen kan worden, hoe vele delinquenten, zenuwzieken, 
prostituees en vele andere maatschappelijke schipbreukelingen nooit 
zoo ver gekomen zouden zijn, indien men de factoren die tot hun 
mislukking leidden, eerder onderkend en verholpen had. En hoe langer 
hoe sterker wordt het inzicht, dat het kortzichtig is om jaar in jaar 
uit zich bezig te houden met het steeds groeiend heirleger van maat
schappelijk mislukten, zonder alles in het werk te stellen om nieuwe 
versterking van hun gelederen te voorkomen.

Het moeilijke kind van heden is de onmaatschappelijke van morgen. 
Zal men voortgaan met gevangenissen en andere inrichtingen voor 
onmaatschappelijken te bouwen, of zal men liever nii de moeilijke 
kinderen helpen om een gezonde, normale, constructieve levenshouding 
op te bouwen?

Deze gedachten liggen ten grondslag aan de beweging tot oprichting 
van deskundige geleide, opvoedkundige consultatiebureaux voor moeilijke 
kinderen, welke zich, op verschillende wijzg, in verschillende landen 
heeft baan gebroken. Wij kennen de consultatiebureaux o.a. reeds in 
Oostenrijk, in Duitschland, en in ons eigen land. Doch wel nergens 
wellicht heeft deze nieuwe beweging zoo’n snelle vlucht genomen en 
heeft men met de consultatiebureaux zooveel practische ervaring op
gedaan als in de Vereenigde Staten, waar Amerikaansche voorvarendheid 
in 15 jaar tijds eenige honderden van deze instellingen, vaak op schit-
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Het eerste oj 
werd in 1910 tc

terende wijze uitgerust, in bet leven riep. Het is dus wel interessant 
deze beweging in de Verecnigde Staten waf nader onder de oogen

passen. Er zijn consultatie- 
tbank, welke zich uitsluitend 

lige delinquenten. Er zijn 
stedelijk schoolbestuur en 

op school last veroor- 
>nden aan inrichtingen

apenbare consultatiebureau voor jeugdige delinquenten 
te Chicago geopend. Ongeveer tegelijkertijd werd — 

op initiatief van het National Committee on Mental Hygiene, opgericht 
een vereeniging ter bevordering van de geestelijke volksgezondheid, welke 
snel groeide tot een nu machtige organisatie, die ontzaglijk veel heeft bij
gedragen tot de ontwikkeling van consultafieburcaux voor moeilijke kin
deren. Ook van verschillende andere kanten, uit de schoolwereld en van 
social settlements, van psychiaters en leiders van inrichtingen voor 
achterlijken kwamen strevingen in dezelfde richting. Het is onmogelijk 
de vele experimenten en bewegingen te beschrijven, welke er op dit 
gebied geweest zijn. Genoeg te zeggen dat de gedachte van psy
chische preventie op vele terreinen van maatschappelijke arbeid en 
opvoeding snel veld won, en in 1922 culmineerde in een grootsche 
onderneming, uitgaande van het voor dit doel samengestelde Joint 
Committee on Methods of Preventing Delinquency, een commissie be
staande uit vertegenwoordigers van cenige leidende organisatie’s op 
dit gebied. Deze commissie n.l., gefinanciecrd door het rijke Common- 
wealth Fund, stelde zich ten doel de uitvoering van een vijfjarig 
program voor de demonstratie van consultatiebureau* in steden waar 
deze nog niet bestonden, de opleiding van werkkrachten daarvan, en 
het verrichten van wetenschappelijk onderzoek op dit gebied, voor
namelijk het uitwerken van betere werkmethoden. De proef had zoo n 
schitterend succes, dat na afloop van de demonstratie-pcriode van vijf 
jaar de Joint committee werd omgezet in een permanent Child Gui- 
dance Institute, dat zoowel de opleiding van personeel als de weten
schappelijke volmaking der gevolgde methoden tot taak heeft. Sindsdien 
zijn nog cenige andere groote en interessante experimenten op dit 
gebied ondernomen, waarvan belangrijke resultaten te verwachten 
zijn, doch kortheidshalve zullen we ons tot het reeds medegedeelde 
bepalen.

Hoe nu zijn de consultatiebureaux ingericht ? Deze zijn van zoo 
uiteenloopende aard, vorm en qualiteit, dat het moeilijk is om een 
beschrijving te geven welke op alle zou ] 
bureaux verbonden aan een kinderrecht! 
bezig houden met het onderzoek van jeugdige 
andere die hun hoofdzetel hebben in een sivu 
dus vooral te doen hebben met kinderen, die < 
zaken. Sommige consultatiebureaux zijn verboi
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welke beide I 
temeer daar 
de ooren klinkt.

<) Volgens
waar behandel inff wordt gegeven, 
adviezen verleend. Strikt genomen 
artikel in een te ruime beteekenis gebruikt, daar het hier beide typen 
Het woord consultatiebureau wordt echter, nu wij geen algemeene 

typen omvat, meer en meer in deze ruime beteekenis 
.polikliniek" voor een opvoedkundig bureau velen als te r

voor zenuwzieken ; andere zijn onderdeel van een kinderbescherming 

organisatie; weer andere zijn zelfstandige instituten welke, 

bepaalde voorwaarden, open staan voor iedere organisatie of pers 

die er gebruik van wil maken, zoodat er kinderen komen gezór 

door kinderrechters, door onderwijzers en schoolartsen, door kinder- 

beschermingsorganisatie’s of de ouders zelve. Een deel van de con

sultatiebureau* vormen particuliere instellingen, anderen worden in 

stand gehouden door stad of staal. Er zijn vaste permanente consul

tatiebureau* en consultatiebureau* welke rondreizen van het eene 

district naar het andere, om overal een zekere periode te blijven ter 

afdoening van de daar voorkomende gevallen.

Ook de werkwijze is zeer uiteenloopend in de verschillende consul

tatiebureau*. Kortheidshalve zal ik mij hier voornamelijk richten naar 

de, door de actie van het bovengenoemde Joint Coinmittee on Methode 

of Prevcnting Dclinquency in het leven geroepen Child Guidance Cli- 

nicis, welke vrij algemeen als „model" voor consultatiebureau* gelden.

Vooraf echter nog een terminologische opmerking: in de vele be

namingen, welke er in Amerika voor deze bureaux bestaan, komt 

haast altijd het woord „clinic” voor. Dit is niet te vertalen door 

„kliniek": een kliniek toch veronderstelt ^(/behandeling van patiënten, 

terwijl de Amerikaansche „clinic" z.g. „loopende” opvoedkundige 

behandeling geeft, en soms zelfs niet eens behandeling, doch alleen 

advies. Men moet dit „clinic" dus vertalen met „polikliniek" of „con

sultatiebureau". ')

De organi 

personeel b< 

chologist", d.i. : wat wij 

„psychiatrie social workers", j 

werksters. De psychiater in

Ncderlandsch spraakgebruik is een polikliniek een gelegenheid 
wordt gegeven, en worden door een consultatiebureau slechts 
Strikt genomen wordt het woord „consultatiebureau" in dit 

te ruime beteekenis gebruikt, daar het hier beide typen omvat, 
term hebben 

s gebruikt, 
medisch in

inisatic dan van de Child Guidance Clinicis is aldus : Het 

oestaat minimaal uit een psychiater-paedagoog, een „psy- 

een psycho-technicus zouden noemen, en drie 

psychologisch geschoolde maatschappelijke 

i deze consultatiebureau* is niet de speci

alist die zich uitsluitend bepaalt tot het geven van een psychiatrisch 

advies, doch hij is in de eerste plaats de paedagoog, die de heele 

leiding van onderzoek en behandeling van elk geval in handen heeft; 

dat hij medicus cn psychiater is, geeft hem als paedagoog slechts een 

te ruimere kijk op elk geval.

De gang van zaken is nu in het kort als volgt: Wanneer onder-
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zoek van een moeilijk kind wordt gevraagd, wordt een afspraak 
gemaakt, wanneer het kind, zoo mogelijk met zijn ouders, op het 
bureau moet komen. Het kind gaat dan naar den psychiater of 
medicus voor een lichamelijk onderzoek, en naar den psycho-technicus 
om ge „test” te worden. Daarna heeft het kind een onderhoud met 
den psychiater, die zich daaruit een oordeel tracht te vormen omtrent 
de aard van de moeilijkheden in het kind. Daar een en ander op 
zeer intensieve wijze geschiedt, en moeheid van het kind storend 
op het onderzoek zou worden, wordt het gewoonlijk over meerdere 
bezoeken verdeeld. Meerdere bezoeken aan het consultatiebureau 
worden ook hierom wel gewenscht geacht, daar men dan het kind 
op meerdere dagen in verschillende stemmingen ziet. Intusschen be
zoekt een maatschappelijk werkster de ouders, de school van het 
kind, zijn werkgever, den huisarts van het gezin, de maatschappelijke 
organisatie's die er mee in contact zijn geweest, familieleden, kortom 
elke informatiebron, welke men gebruiken kan zonder de familie in 
opspraak te brengen. Wanneer al deze gegevens binnen zijn en tot 
systematische rapporten verwerkt, wordt het heele geval op de 
„case-conference” gebracht. De case-conference is een bijeenkomst, 
waarop alle personen, die aan het onderzoek hebben meegewerkt, 
hun verslagen, n.I. het medische, het psycho-technische, het sociale en 
het psychiatrische uitbrengen en tezamen bespreken. Op deze case- 
conference worden tevens de richtlijnen voor de behandeling vast
gesteld, welke, kort samengevat, hierin bestaat, dat men al de 
ongunstige factoren, die men bij de verschillende onderzoekingen ge
vonden heeft, op de meest natuurlijke wijze tracht te corrigeeren. 
Het kind krijgt dus medische behandeling voor al de lichamelijke 
gebreken en zwakheden, die men ontdekt heeft; zijn leerprogram 
wordt in overeenstemming gebracht met de uitkomsten van het test- 
onderzoek ; geestelijke moeilijkheden tot oplossing gebracht; verkeerde 
sociale factoren zooveel mogeiijk verbeterd. Soms neemt het consul
tatiebureau zelve deze behandeling op zich, soms bepalen zij zich tot 
het geven van advies en leiding bij de behandeling, en laten de uit
voering hiervan over aan den opvoeder of maatschappelijken werker, 
‘die het kind bij het consultatiebureau heeft aangebracht. Evenzoo 
wordt vaak het maatschappelijk onderzoek aan de maatschappelijke 
werkers overgelaten, die de zaak aanbrengen, doch wel zelden beschikt 
deze daarbij over de deskundigheid en bekwaamheid van de maat
schappelijk werksters van het bureau zelf.

Enkele details en practische voorbeelden mogen het hier vertelde 
eenigszins verlevendigen.

Over het medisch onderzoek valt weinig bijzonders te zeggen.
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Uitzending

schoolra 
weldra

ig gemaakt 
welke voor

geld 
het. 
het I

Hoezeer dit kan meehelpen tot het begrijpen en oplossen van de 
moeilijkheden van een kind, moge blijken uit het volgende voorbeeld*):

srwijzeres 
Iheid als 

schoolwerk, 
of bedelen meer.

Een jongen 
stelen van kleine bedr 
prijs van de hand 
snoepgoed 
interne af 
oorzaak te.

Daar deze behoefte door het normale
voldoende bevredigd werd, had de jongen zich snoepe 
woontc gemaakt. De ouders kregen den raad een bep.i 
terwijl medische behandeling werd toegepast. Na eenigen tijd 
woon te van snoepen en stelen een eind.

/oor geringen 
werd steeds 

licht een 
kind ver-

voedsel, dat hij thuis kreeg, niet 
zich snoepen en stelen tot ge

taald dieet te geven, 
nam de ge

werden 
d gekocht. Hel 
tfwijking, welke

Het psychotechnisch onderzoek bestaat niet alleen in het geven van 
de gewone intelligentie-tests doch men tracht tevens door speciale 
proeven en observatie’s bijzondere bekwaamheden of handicaps aan 
den dag te brengen, en te weten te komen langs welke lijnen de be
langstelling van een kind gaat. Een herhaaldelijk, in allerlei variatie’s 
voorkomend, geval van verkeerd geleid talent en de daaruit voort
vloeiende moeilijkheden, is het volgende :

spijbelaar. Zijn zwerftochten 
nscht clement in aanraking 

tenger en klein was, hem gebruikte bij zakken- 
Hct medisch onderzoek bracht aan het licht, 

eginnende tuberculose leed en een slecht gehoor 
!en jongen ernstig bij het leeren hadden gehan- 

- zijn gebrek aan succes en de voortdurende standjes 
heid en onoplettendheid, was de jongen hoe langer 

de straat op te gaan, waar de associatie met den 
'ijker resultaten 

buiten, - 
en c

had zich gedurende eenige jaren schuldig 
i aan geld en van voorwerpen w 
sn gedaan. Voor het verkregen 
lichamelijk onderzoek bracht aan 
een groote behoefte aan suiker bij

Ouders brengen een jongen, die, naar zij zeggen, wel kan, maar niet 
wil loeren. Hij zit in het eerste leerjaar van een middelbare school, doch 
brengt er weinig van zijn werk terecht. In de klas is hij uitermate lastig, 
druk en opschepperig, de wanhoop van zijn leeraren. I)e ouders en leeraren, 
misleid door de levend'gheid van den jongen, incenen stellig, dat hij zeer 
wel kan leeren, indien hij zich inspannen wilde. Het psychotechnisch ondcr-

Een jongen van 11 jaar was een hardnekkige sp 
op straat had hem reeds met een minder gewens 
gebracht, die, omdnt het kind tenger en klein 
rollers- en bcdelaarspractijkcn. 
dal de jongen aan een beginnende tuberculose leed en 
had, welke beide factoren den jongen ernstig bij het leeren ~
dicapt. Ontmoedigd door zijn gebrek aan succes en de voortdurende standjes 
over zijn schijnbare luiheid en onoplettendheid, was de jongen hoe I. 
hoe meer er toe gekomen de straat op te gaan, waar de associatie me 
zakkenroller-bedelaar hem makkelijker resultaten bracht dan de school.

-.onding van den jongen naar buiten, gevolgd door een oor-opcratie 
noodige instructie aan de moeder en de klasse-onderwijzeres. bracht 

>edig merkbare verbetering zoowel van zijn gezondheid als van zijn 
rapporten. De jongen kreeg meer plezier in zijn schoolwerk, en had 
i in het geheel geen neiging tot spijbelen

*) De hier genoemde voorbeelden zijn meestal sterk vereenvoudigde gevallen uit de 
praciijk. In werkelijkheid komt het haast nooit voor, dal. zooals hier wordt 

sorgesteld, een factor de oorzaak is. doch te wille van de duidelijkheid en 
ortheid, stellen we de gevallen hier wat syinplistischer voor.
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zoek toont echter aan dat de jongen niet o 
schikt om middelbaar onderwijs te volgen, 
slechts zijn manier is om zijn onwetendheid ti

Aan den anderen kant ontdekt men bij 
technische vaardigheid, en, op grond hiervi 
technische school, waar hij, die anders ongetwijfek 
weldra in bet maebinevak zeer op zijn plaats voelt.

Het psychiatrisch onderzoek betreft natuurlijk in de eerste plaats 
een onderzoek naar mogelijke psychische afwijkingen, welke zooals 
bekend, in menig geval aanwezig zijn, zonder dat leeken ze als zoo
danig herkennen.

Een sterk voorbeeld hiervan is het

De psychiater beperkt zich echter niet alleen tot de vaststelling 
van het al dan niet aanwezig zijn van geestelijke abnormaliteit; het 
voorwerp van zijn onderzoek is de hcéle studie van de persoonlijk
heid van het kind zooals het uit het samenspel van lichamelijke, 

geestelijke factoren is opgegroeid, en zijn onderhoud met 
leeft vooral ten doel de motieven en voorstellingen uit te 

vinden, welke in het gemoedsleven van het kind een groote rol hebben 
gespeeld met betrekking tot zijn anti-sociaal gedrag.

Hierin vooral wordt de psychiater geholpen door de maatschappe
lijke werkster, die door haar onderzoek bij ouders, familieleden, 
school e.d. zooveel mogelijk omtrent de voorgeschiedenis en het milieu 
van het kind te weten tracht te komen, om daaruit tot de mogelijke 
oorzaken van de moeilijkheden te komen. De maatschappelijke werk
ster fungeert hier als het verlengstuk van den psychiater; zij brengt 
de gegevens aan waaruit hij zijn oordeel kan vormen. Het is onmo
gelijk eenig overzicht te geven van de wijze waarop de zeer uitvoe
rige rapporten van de maatschappelijke werkster worden verwerkt.

over voldoende intelligentie bc- 
i, en dat zijn branieachtigheid 
te dekken.

hem een meer dan gewone 
n, zendt men hem naar een 

ld mislukt zou zijn, zich

volgende :

Een 17-jarige jongen werd naar een consultatiebureau gebracht in ver
band met een ernstige verdenking, welke op bern rustic een oude vrouw 
vermoord te hebben. De onthutste vader deelde mede, dat de jongen over 
het algemeen zeer goedig van aard was, doch bij buien zeer prikkelbaar 
kon zijn, en dat hij eenige malen zonder bepaald motief van huis was weg- 
geloopen, waarna men hem dan gewoonlijk zwervend in een andere stad 
had aangetroflen. Tijdens hel onderzoek kwam aan hel licht niet alleen dal 
de jongen inderdaad de oude vrouw vermoord had, doch levens, dal hij 
ook eens een landloopster op gruwelijke wijze van het leven had beroofd, 
en eens beproefd had een trein te doen ontsporen door het losschroeven 
van eenige spoorstaven, wat echter door een toeval tijdig was ontdekt. 
Deze jongen kwam eenige jaren te laat aan hel consultatiebureau; had 
men hem gebracht de eerste keer, dat hij van huis wegliep, dan zou men 
toen reeds hem hebben gediagnoseerd als een gevaarlijk epilepticus, endoor 
zijn opsluiting eenige misdaden hebben voorkomen.
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De behandeling, waarvan de uitvoering gewoonlijk aan de maatschap

pelijke werksters is opgedragen, vloeit vanzelf uit het onderzoek voort.

O.a. wordt zeer veel aandacht gewijd aan de emotioneele factoren 

in het familieleven ; de jeugd van de ouders, hun houding tegenover 

de verschillende kinderen, hun disciplinaire methoden, e.d. Zeer vaak 

toch zijn de moeilijkheden in kinderen terug te brengen op onopge

loste problemen in de ouders, ten gevolge waarvan zij zich niet tot 

gezonde en volgroeide leiders van hun gezin hebben kunnen ontwik

kelen, en voor het begrijpen en de behandeling van de moeilijkheden 

heeft men daarop dus eerst terug te gaan. Een voorbeeld hiervan 

vindt men in het volgende :

Een jongen van 15 jaar dronk, vloekte, rookte, mishandelde jongere 
kinderen, sloeg zijn moeder en deed allerlei andere gemeene dingen tezamen 
met andere jongens. De maatschappelijke werkster vond het volgende: 
Moeders vader was jong gestorven, moeders moeder was een egoïstisch, 
neurotisch schepsel geweest, dat alleen aan eigen kwalen en genoegens 
dacht en de opvoeding van haar dochtertje aan anderen had overgelaten. 
Moeder had dus een eenzame jeugd gehad, en hieruit had zich bij haar 
een hevig verlangen naar emotioneele bevrediging ontwikkeld, welke zij in 
haar huwelijk meende te vinden.

Dit werd echter een . teleurstelling, en nu richtte zij zich met al haar 
onbevredigde verlangens op haar eenig kind. In haar sterke behoefte het 
kind te vertroetelen en aan zich te binden, had zij hem als het ware, het 
opgroeien en zelfstandig worden belet. Zij behandelde hem als een baby,
beeldde zich in, dat hij niet sterk was en extra verzorging behoefde, enz.
Zoo groeide het kind op als een kinderachtig jongetje, dat hoe langer hoe
meer vervreemd raakte van de jongens van zijn leeftijd. Deze noemden
hem „zussic” en onze knaap voelde zich diep ongelukkig in hun gezelschap.

Bij hel ouder worden groeit in hem langzamerhand een verlangen naar 
onafhankelijkheid en verzet jegens zijn moeder. Daar hij ook bij andere 
jongens erkend wil zijn, en bij zijn gewone klasgenooten niet populair is, 
sluit hij zich tenslotte aan bij een paar ongunstige typen, die hem om min
derwaardige redenen wel in willen halen. Om zich nu flink „mannelijk" 
voor te doen, gaat hij meer en meer over tol vloeken, rooken, drinken, 
ruwheden jegens zijn moeder, en allerlei andere dingen, welke weinig moed 
vereischen, doch hem de waan geven geen „zussic" meer te zijn. Hel is 
duidelijk dat de oorzaak van de moeilijkheden in de eerste plaats bij de 
moeder ligt, en dat men, zoo mogelijk, eerst haar emotioneele problemen lot 
oplossing moei brengen, terwijl de jongen, wellicht door lijdelijke plaatsing 
in een geestelijk gezondere atmosfeer en tactvolle leiding, tot een meer nor
male ontplooiing van zijn persoonlijkheid moet worden geleid. (Vergelijk 
hiermede wat Jecken waarschijnlijk van dit geval zouden hebben gezegd: 
De moeder is een lieve, goede vrouw, de schuld ligt dus geheel aan den 
„kwaden aard” of de „verkeerde vrienden” van den jongen; hij moet maar 
ccns onder strengere lucht komen. Men zou hem wellicht naar een gesticht 
gezonden hebben, en daarmee de zaak èn voor den jongen en voor de 

moeder voor goed bedorven hebben).

:>cg zijn moec 
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schepsel

dus 
g verlang*
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Een 13-jarige jongen was de i 
hij met een troep andere jongen: 
haald, doch zelfs al tweemaal met succes een inbraakje volbracht. Bij 
het onderzoek bleek, dat de jongen het oudste kind was uit een zeer 
armen verwaarloosd gezin: vader was fabrieksarbeider, en had het, 
hoewel hij geregeld werkte, nooit verder gebracht dan de laagste 
loonklasse ; moeder was een sloome, slovige, slordige vrouw, die haar 
kinderen geen baas kon en voor haar huishouding geheel onverschillig 
scheen. De woning was een krot in een der armste en meest ongun
stige buurten van de stad.

Onze knaap bleek bij het onderzoek lichamelijk en geestelijk vol
komen gezond, en van een zeer levendigen, actievcn en ondernemen- 
den aard. De school was den bewegelijken jongen te saai, zoodat hij 
vaak verzuimde; in de bekrompen, bedompte woning en de dofte, 
eentonige familiesfeer kon hij het ook slecht uithouden; de straat 
was de eenige plaats waar hij zich eenigszins uit kon leven, doch de 
aard van de buurt en de buurtgenooten, de nabijheid van een volks- 
markt en van goedkoope bioscopen maakten, dat dit uitleven niet 
bepaald op de gewenschte manier geschiedde.

Verder onderzoek bracht aan het licht, dat het gezin vroeger be
tere dagen had gekend. De man was oorspronkelijk timmerman ge
weest ; uit enkele door hem zelf vervaardigde meubelstukken, welke 
de maatschappelijke werkster zich liet toonen, bleek dat hij niet 
alleen goede bekwaamheid, maar ook bijzondere voorliefde voor dit 
vak had gehad. Toen hij echter ongeveer twaalf jaar tevoren naar 
deze stad was verhuisd, had hij door onbekendheid met de plaatse
lijke toestanden en andere oorzaken, veel tegenspoed gehad met het 
vinden van werk, wat tenslotte hiermede geëindigd was, dat hij 
werkplaats en gereedschap van de hand had moeten doen, en werk 
gezocht had in een fabriek. Hij haatte deze arbeid, en was, naar een 
onderzoek uitwees, lichamelijk en geestelijk ook niet bijzonder geschikt 
daarvoor, zoodat hij steeds op de laagste trap was blijven staan.
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Moeder was vroeger een goede huisvrouw geweest; linancieclc tegen
spoed, gebrek aan aanpassing in de vreemde groote stad, ziekte 
ontmoediging hadden haar en het hdclc gezin steeds meer 
gebracht. De vrouw stond thans bekend als traag, < 
dof; de maatschappelijke werkster overreedde haar zich 
te laten onderzoeken; het bleek, dat zij lichte tuberculose h<

Voorts werden in een andere stad eenige vrij welgest 
leden ontdekt, waarmede dit gezin — door hun verhu 
omdat het zich voor hun armoede schaamde — al sinds 
contact had gehad ; na de tactvolle bemoeiing van 
lijke werkster bleken zij echter bereid te helpen.

De behandeling werd nu aldus: De vrouw werd voor geruimen 
tijd naar een sanatorium gezonden ; de drie jongere kinderen gingen 
eerst naar een vacantiekolonie en vervolgens naar een familielid ; de 
oudste jongen ging met vader mee, die door zijn familie aan 
voorschot was geholpen, om timmergereedschap te koopen, en 
werkplaats in te richten in een gunstige, nieuwe buurt. Den jongen 
werd nu verteld, dat hij mee kon helpen om zijn familie er boven 
op te werken, indien hij buiten de schooluren mee kon verdienen. 
De knaap, die zich gewichtig voelde door deze nieuwe mannelijke 
verantwoordelijkheid, en door dit beroep op zijn ondernemingsgeest, 
vond, actief als hij was, nog denzelfden dag zelf een baantje als 
loopjongen. Het bleek aanvankelijk een toer hem in te doen zien, dat 
hij toch zijn school af moest loopen, en dan naar een ambachtsschool 
moest gaan. Toen hij echter in zijn nieuwe buurt „toevallig" (d.w.z. 
door de stille bemoeiing van de maatschappelijk werkster) in contact 
kwam met een leider van een jongensclub, die hem eens meenam 
naar een paar goede fabrieken en werkplaatsen, was hij spoedig 
levendig geïnteresseerd in hetgeen hij hier zag. En toen hem daarop 
de zaak zóó werd voorgesteld, dat hij, helaas, niet de ambachts
school zou kunnen volgen, tenzij hij de gewone school met een goed 
eindrapport verlaten zou, en zelf de kosten van het ambachtsonder- 
wijs verdiende, was hij gewonnen, en zette zich ijverig aan het ver
dienen van betere eindcijfers en hoogere bijverdiensten. Het laatste 
gelukte hem beter dan het eerste, doch na veel ploeteren bereikte 
hij ten slotte toch toelating tot de ambachtsschool. Ofschoon zijn 
spcelschheid en bewegelijkheid hem ook daar nog vaak parten speelde, 
begon de jongen toch bij het ouder worden, en vooral door zijn con
nectie met de jongensclub en diens leider meer en meer in te zien, 
dat hij thans niet meer tot een milieu behoorde, waarin het loop
jongen zijn, of andere ongeoefende arbeid, einddoel van het bestaan 
was, terwijl het feit, dat hijzelf zijn opleiding verdiende, nog het 
meest zijn trots en animo prikkelde.



r

138

;anda, 
, dat 

tot

I

i
■

I

schenke
Ier wijs 

buitengewoon 
in tweeërlei o* 
de bedoeling, « 

het streven

aarne 
om 

Buiten; 
als

I

de verdere be- 
_> neer, dat de 

geworden, in een frissche, 
haar man, die uit zijn tim- 

ngzamerhand een 
scheppen, waar- 

egendeel hun vrienden en 
mdering ook de jongere

>lgd.

Het is onmogc 
moeiing met het 
vrouw toen zij, 
nieuwe wc '  
merzaak nieuwen moed

Het Museum voor het Buitengewoon 
Onderwijs

door Dr. A. VAN VOORTHUIJSEN.
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kinderen uit het gezin ten goede kwam, behoeft geen betoog 

Wordt vervol

voldoe ik aan het verzoek der Redactie van dit tijdschrift 
het een en ander mede te doelen over het Museum van het 

«gewoon Onderwijs, dat aan mijn inspectie is verbonden en dat 
zoodanig is ondergebracht in hel pand. Ramstraat 33 te Utrecht, 

waar ook het bureau der inspectie is gevestigd. Voor hen, die geen 
juiste voorstelling hebben, van hetgeen onder het buitengewoon onder
wijs wordt verstaan, zij medegedeeld, dat bepaalde groepen van 
kinderen, die op de gewone scholen niet kunnen worden onderwezen, 
onderricht ontvangen op voor hen bestemde scholen. Deze scholen 
zijn eerst opgericht voor doofstommen en voor blinden; later zijn zij 
tevens tot stand gebracht voor zwakzinnige kinderen, voor slecht- 
hoorenden en voor lichamelijk gebrekkigen. Er zijn op dit oogenblik 
in Nederland 87 scholen voor de genoemde groepen; van deze scholen 
zijn de meeste ingericht als scholen voor achterlijke kinderen.

De voorwerpen, die het Museum bevat, zijn voor verreweg het 
grootste gedeelte ten geschenke gegeven door de leerkrachten, die 
bij het buitengewoon onderwijs werkzaam zijn of door de besturen, 
welke inrichtingen voor buitengewoon onderwijs in stand houden.

Het Museum beoogt in tweeërlei opzicht nuttig werk te doen. In 
de eerste plaats is het de bedoeling, dat door het Museum meer be
kendheid wordt gegeven aan het streven van het buitengewoon onderwijs 
en aan de wijze, waarop het speciale onderwijs wordt geven. Dit 
gedeelte van de taak is op te vatten als een algemeene propaga.. 
waarbij wordt getracht zooveel mogelijk in het licht te stellen, 
het buitengewoon onderwijs de misdeelde kinderen wil vormen
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menschen, die niet parasiteeren op de samenleving, maar voor zoover 
dit cenigszins mogclijk is, door eigen verdienste een zelfstandig be
staan kunnen voeren. Men gaat hierbij uit van de ervaring, dat door 
een zorgvuldige en doelmatige opvoeding der geestelijk en lichamelijk 
gebrekkigen vele functies tot ontwikkeling kunnen worden gebracht, 
die blijven sluimeren, als geen pogingen hiertoe worden aangewend.

Voorts tracht het Museum door het bijeenbrengen van verschillende 
methoden, welke op de scholen worden gevolgd, iets bij te dragen 
tot vergemakkelijking van de studie der leerkrachten bij het buiten
gewoon onderwijs. Dit doel is nog slechts zeer ten deele bereikt, 
daar volledig uitgewerkte methoden in gering aantal aanwezig zijn en 
vooral ook omdat een overzichtelijke rangschikking veel 
vercischt, dan in het Museum aanwezig is.

Op den laatsten Zaterdag van elke maand, 's middags om half 
drie, wordt een rondgang door het Museum gehouden, waarbij ver
schillende vraagstukken, die bij het buitengewoon onderwijs aan de 
orde zijn, worden besproken. Op deze maandclijksche rondgangen is 
iedereen, die zich daarvoor aanmeldt, hartelijk welkom. Verder wordt 
hel Museum op onregelmatige tijden getoond aan groepen van per
sonen, die direct of indirect met het onderswijs aan misdeelden in 
verband staan. Ten slotte kan toegang worden verleend aan onder- 
wijzcrs(-essen), die een bepaald onderdeel nader willen bestudeeren.

In het jaar 1925 heeft het Museum met een flinke inzending mee
gedaan aan de Internationale Tentoonstelling van het Kind, welke 
gehouden is in de groote Feestzaal te Antwerpen. Het heeft aan 
belangstelling voor het hier tentoongestelde niet ontbroken. Het Bestuur 
der tentoonstelling heeft als blijk van waardeering een „grand prix" 
aan de inzending toegekend.

Op kleiner schaal is verder een expositie in orde gebracht bij ge
legenheid van een vergadering van „het Groene Kruis" te Utrecht, 
terwijl in den nazomer van het afgeloopen jaar het Museum in samen
werking met het Blinden-Instituut te Amsterdam de vorming van een 
afzonderlijke afdeeling voor het buitengewoon onderwijs op de Histo
rische Onderwijstentoonstelling te Amsterdam voor haar rekening 
heeft genomen. Deze afdeeling heeft vooral succes gehad door de 
omstandigheid, dat op eiken Woensdag- en Zaterdagmiddag zich 
leerkrachten van de Amsterdamsche scholen voor buitengewoon onder
wijs hebben beschikbaar gesteld om uitlegging te geven.

De afdeelingen voor het doofstommen-onderwijs, het blindenonderwijs 
en het onderwijs aan slechthoorcnden bevatten groote platen, waarop 
door middel van foto's een overzicht wordt gegeven van de wijze, 
waarop in de scholen van de hier bedoelde misdeelden wordt gewerkt.
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verricht. In het bijzonder kan hierbij de aandacht worden gevestigd 
op het weven, dat, zooals uit het materiaal blijkt, door vrij laag
staande zwakzinnigen kan worden uitgevoerd en dat goede gebruiks
artikelen oplevert.

Uit de aanwezige hoeveelheid teekeningen, 
verschillende methoden, blijkt, dat naast den ha 
onderwijs op de scholen voor achterlijken < 
Van groot belang zijn de teekeningen van 
bij uitzondering onder de zwakzinnigen worden aangetroffen.

De afdeeling, welke lezen, schrijven, taal en rekenen omvat, heeft 
voornamelijk waarde, omdat hier talrijke hulpmiddelen aanwezig zijn.

Het blijkt uit de aanwezige gegevens, dat in het onderwijs aan doof
stommen en blinden op zeer voldoende wijze in Nederland is voorzien. 
Bij het blinden-onderwijs kunnen verschillende hulpmiddelen worden 
gedemonstreerd, die alle worden toegepast bij het aanleeren van het 
blindenschrift.

De grootste afdeeling is die van het zwakzinnigen-onderwijs. In 
deze afdeeling zijn talrijke leermiddelen samengebracht, die voor een 
groot deel door de onderwijzers zelf zijn bedacht en vervaardigd. In 
rijken voorraad zijn aanwezig de hulpmiddelen der drie voornaamste 
systemen van elementaire verstandsoefeningen: de leermiddelen van 
Schuijt en Van Riet, de leermiddelen der zintuigsoefeningen van de 
Broeders van Gent en de leermiddelen, welke aangegeven zijn door 
professor Decroly te Brussel. Al deze leermiddelen hebben tot doel 
de meest eenvoudige voorstellingen o.a. van vorm, kleur, gewicht, 
grootte en localisatie den zwakzinnige kinderen bij te brengen. " 
oefeningen zijn van het grootste belang voor het leeren bepalen 
aandacht en voor de ontwikkeling der handvaardigheid.

In nauw verband met de elementaire verstandsoefeningen staat het 
zaakonderwijs, waaraan op de scholen voor achterlijken veel tijd 
wordt besteed. Het doel van het zaakonderwijs is het aantal voor
stellingen en begrippen te vermeerderen en voor zoover deze aanwezig 
zijn, de duidelijkheid en de helderheid ervan te verhoogen. Het in 
het Museum tentoongestelde materiaal toont aan, dat zaakonderwijs 
zeer doelmatig kan worden gegeven door het in verbinding te brengen 
met handenarbeid en door de leerstof zooveel mogelijk aan de werke
lijkheid der dingen te laten beleven.

Op het gebied van handenarbeid is een f 
. werkstukken in het Museum aanwezig. Behj 
de bekende vormen van handenarbeid, zijn voorwerpei 
die het bewijs leveren, dat vele leerkrachten zich toelegt 
welke aansluit bij den arbeid, zooals deze in de maatsc
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Niemand zal zeggen, dat het Museum van het Buitengewc 
wijs in zijn tegenwoordigen vorm voldoet aan de eischen, die men 
aan een goed museum mag stellen. Het kan echter reeds thans be
wijzen leveren van het feit, dat er in Nederland een ernstig streven 
aanwezig is om geestelijk en lichamelijk minderwaardigen op te heffen 
tot een bestaan, dat vooreerst aan de misdeelden zelf voldoening 
schenkt en tevens ieder kan bevredigen, die met de misdeelden in 
aanraking komt.

die het individueelc onderwijs in deze vakken kunnen bevorderen. 
Het valt terstond op, hoe elke voorstander van het individueele 
onderwijs zijn eigen weg gaat en, geïnspireerd door de behoeften 
van eiken leerling afzonderlijk, doelmatige leermiddelen weet te be
denken. Op allerlei wijze kan in deze afdeeling worden aangetoond, 
dat gelijkheid in de manier van werken bij zwakzinnige kinderen niet 
bestaat en dat men goed zal doen de verschillen tusschen de leer
lingen niet te verdoezelen, maar deze te aanvaarden door het onderwijs 
zooveel mogelijk te individualiseeren.

Foto's geven verder een beeld van het werk op sommige scholen, 
voor zoover dit onmiddellijk is gericht op de praktijk van het leven 
Bij den handenarbeid heb ik op het nut van deze werkzaamheden 
reeds gewezen. Voor meisjes is het vraagstuk van de aansluiting der 
school aan de maatschappij reeds voor een groot gedeelte opgelost. 
Met een groot aantal uren, besteed aan het onderwijs in nuttige 
handwerken en voorts met de huishoudklassen voor de oudere meisjes 
is men ongetwijfeld reeds een goed eind op den juisten weg.

De afdeeling, die betrekking heeft op de zwakzinnigenzorg, bevat 
een aantal afbeeldingen van zwakzinnigen, waardoor een overzicht 
van de lichamelijke afwijkingen wordt verkregen. Voorts is van be
lang de collectie portretten van personen, die in een vorige periode 
zich verdienstelijk op het gebied van het onderwijs aan achterlijke 
kinderen hebben gemaakt. Ten slotte mag de aandacht worden ge
vestigd op de voorwerpen, die zijn vervaardigd in de werkinrichtingen 
van oudere imbecillen. Deze werkinrichtingen maken een belangrijk 
deel uit van de nazorg; zij zijn thans reeds in eenige steden opgericht, 
waar zij het mogelijk maken, dat niet weinige laagstaande zwakzinnigen 
in eigen familie kunnen blijven en niet in inrichtingen behoeven te 
worden opgenomen.
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■ \ames en Heeren! Toen ik met den voorzitter de regeling dezer 
' docentenvergadering besprak, heb ik gevraagd of het niet mo- 

gelijk zou zijn dit jaar eenigszins af te wijken van de tot dusver ge
volgde werkwijze, in dien zin, dat niet, zooals gebruikelijk is, een bekend 
spreker't een of ander onderwerp uit de Volks-Universiteits-beweging  
behandelen zou, maar dat er dit keer meer tijd zou zijn voor gedach
tenwisseling over het eigen werk. Want het kwam me voor, dat bij 
het afsluiten van het tiende cursusjaar der V. U. R. voor onze do
centenvergadering een taak was weggelegd en wel deze: Men dient 
gezamenlijk vast te stellen hoever we zijn, wat werd bereikt en waar
heen zich de beweging ontwikkelt. En vooral, heel eerlijk..........wat
eraan ontbreekt.

Bij de viering van hei tienjarig bestaan zullen vriéndelijke woorden 
tot onze V. U. gericht worden, zooals dit ook elders reeds geschied 
is. Maar, hoe dankbaar overigens voor alle vriendelijke bedoelingen, 
ik zie toch ook het gevaar dat erin schuilt, want laat ik 't maar zeggen — 
ik ben van plan eerlijk mijn meening te zeggen — ik zie de laatste 
jaren een zekere zelfgenoegzaamheid in de V. U.-beweging zich ont
wikkelen, een stemming van: we hebben ’t al zoo heerlijk vér gebracht. 
En dit acht ik een groot gevaar voor den verderen groei van het 
werk, waar ’t toch duidelijk is, dat, al is er in de eerste tien jaar 
heel aardig werk gedaan, er nog niet een tiende van den vcreischtcn 
weg is afgelegd. En tevens geloof ik, dat de V. U.-beweging geen 
negentig jaar den tijd heeft om tot de gewenschtc en noodzakclijk< 
ontwikkeling te komen. Op straffe dus van dood te loopen in een 
onvruchtbaar dilletantisme ~ in de geschiedenis der vereenigingen zijn 
hiervoor vele voorbeelden te vinden — zal er moeten worden aange-

“ beeft in hei afgcloopcn jaar de Roller- 
n.t.«r 10-jarig beslaan gevierd. Wij hebben de 
 deze V.U. steeds met waardccring gade ge- 

koestcren voor haar energieke leiding (om niet te zeggen 
groote bewondering. Daarom stellen wij het dubbel op prijs 
zijn gesteld de rede te publiceeren, welke Mejuffrouw van 

gieren in de laatste jaarvergadering van bestuur en docenten van 
decennium heeft gehouden. Het is weldadig en opwekkend iemand 
10 jaar van harden arbeid en groot uiterlijk succes zoo te hooren 

reken over de tekorten en wat er nü gedaan moet worden. Waarlijk, 
tijd van zelfgenoegzaamheid is bier nog verre en zoolang deze geest 

erscht in het Rottcrdamsch instituut, zal het een levend lichaam blij- 
n, dat niet alleen Rotterdam, maar door zijn voorbeeld ons geheele 

land ten goede komt. J. H. G.
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en hirder moeten worden aangepakt dan tot dusver, ter berei- 
>g van het doel.

Welnu, de voorzitter kon er zich mee vereenigen, dat deze verga
dering zou zijn gewijd aan de bespreking van het eigen werk, en droeg 
mij op, ter inleiding der gedachtenwisseling hier het een en ander te 
zeggen, waarbij ik dan tevens in de gelegenheid zou zijn om iets te 
vertellen van een vergadering van de World Association of Adult 
Education, die ik in Juni in Engeland heb bijgewoond, en waar ik 
zooveel belangrijks heb kunnen waarnemen — niet zoozeer op de ver
gadering zelf, als in gesprekken met afgevaardigden daarna — dat 
ik voor mijn gevoel met een duidelijker begrip omtrent bepaalde vraag
stukken ben teruggekomen. Want veel meer dan uit toegezonden jaar
verslagen en programma's, of zelfs korte bezoeken aan buit< 
instellingen in de vacantietijden, wanneer het werk stil ligt en 
weg is, heeft men aan gesprekken met de werkers zelve.

Dat kwam al, als een overrompeling in de express, die ons naar 
Gantham bracht. TerStond in ’t gangetje van den D-trein, kwam ik 
met een Duitsche collega, leider van de Volkshochschule Leipzig, in 
zoo'n interessant gesprek, dat we twee uur lang geklemd aan een 
raampje en een portier zijn blijven redeneeren, totdat een nuchtere 
Engelschman ons kwam vertellen, dat we er ook bij konden gaan 
zitten. Waarom was dat gesprek voor mij zoo belangrijk? Omdat 
ik daar hoorde van nieuwe, nog niet gepubliceerde en met succes be
kroonde pogingen op ’t gebied van arbeidersontwikkeling, volgens een 
plan, dat reeds geruimen tijd in m’n hoofd had rondgespookt, maar 
waarvoor me de tijd nog niet rijp leek, om ermee voor den dag te 
komen. Welnu, dat succes te Leipzig — ik kom er later op terug — 
en nog vele andere interessante mededeelingen, hebben me den moed 
gegeven om hier voor u met een verlanglijstje voor de Rotterdamsche 
Volks-Universiteit aan te komen.

Maar voordat ik met u kan spreken over den stand van zaken hier 
en in het buitenland, dien ik u eerst te zeggen, wat ik onder volks
ontwikkeling versta.

Men geeft met het woord „ontwikkeling" wel een bepaalden toestand 
aan: een maat, een afgelegden weg, diploma's. Dat is niet de ont
wikkeling die de V.-U. bedoelt, die er in het algemeen de beteckenis 
aan geeft van het Duitsche „ Bildung", waaronder niet wordt verstaan 
lecrcn, aanleeren, kennis, naar de kracht die kennis geeft tot eigen 
opvatting.

Dus ook niet ontwikkeling opv< 
ontwikkeld mensch is een rechtse
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en Heeren, ik heb eens door een Duitschen vriend een groet 
i van dezen Otto Wilhelm, en die luidde ongeveer zoo: .De 

groeten van Otto Wilhelm. Hij heeft het programma 
terdamsebe V.-U. gezien, en hij hoopt voor je, dat je ’t 

nog eens tot een Volkshochschule zult brengen.” Vol- 
ilhelm zijn de Nederlandsche Volks-Universiteiten geen 

Ikshochschulen in den waren zin, maar instellingen ter verspreiding 
populair wetenschappelijke kennis.
dit juist? ’t Was in ieder geval juist, maar wie tusschcn de re

gels lezen kan, bemerkt den laatsten tijd toch we), dat langd
en nergens duidelijk uitgesproken, wel een zwenking pla. 
Ontkend kani echter niet worden, dat officieel, volgens de 
toespraken bij de oprichtingen, de inhoud der statuten, de 
indeeling der programma's in afdeelingcn, de Nederlandsche 
Universiteit toch nog op het standpunt staat dat Prof. Bolzano in 
1811 (niet 1911!) voor zijn Oostenrijksche studenten ontwikkelde, 
toen hij als eerste in de rij van velen betoogde, dat de wetenden aan 
de onwetenden hunne kennis moesten meededen: de plicht van het 
intellect om van hun bezit af te geven. En vandaar de gevolgde methode: 
was het intellect den weg gegaan langs lagere, middelbare en hoogere 
school, ook bij de ontwikkeling van het volk moest een soortgelijke 
indeeling gekozen worden, dus afdeelingen A, B en AB. Wc kregen 
een onderwijs, uitgaande van een bepaalde schoolontwikkeling.

van klassevorming : ontwikkeld is de klasse die boven is,... . of on
der is. Hij die meent ontwikkeld te zijn, omdat hij niet met zijn handen 
werkt, niet met zijn handen eet en in gezelschap mee kan praten, is 
er evenzeer naast als de jongelui van bepaalde jeugdorganisaties, die 
in een eigen en eigenaardige kleedij uittrekken en zingen van: „Wij 
zijn de brengers van een nieuwe cultuur.”

Ik gevoel het meest voor het standpunt van Otto Wilhelm, die 
in 1920 in het programma van de Volkshochschule in Stuttgart schreef 
(verkorte vertaling):

„Wc zijn ontwikkeld, wanneer we met de beste geestelijke goe
deren van ons volk en de mcnschhcid in contact zijn en daaruit onze 
innerlijke en uiterlijke omstandigheden trachten te begrijpen, ons oor
deel over de stroomingen van dezen tijd trachten te vermeerderen, 
pogen geestelijk zelfstandig te worden en het verantwoordelijkheids
gevoel tegenover onszelf en anderen te versterken. Dit is de leidster der 
Volkshochschule. Daarmee onderscheidt zij zich van die instellingen, die 
vak- of vervolgonderwijs geven, evenals van de pogingen op populaire 
wijze de resultaten van wetenschappelijk onderzoek mede te deelen."
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Dit is de methode, die aanvankelijk, behalve in de 
den, in Engeland, Frankrijk, Duitschland en Italië pret 
Nederland werd toegepast, en die Frankrijk en Italië 
staan op een doodloopen van de beweging en 
land tot een krachtig omgooien van ’t roer.

Wat zal Holland doen? Dutten, zich op sleeptouw laten nemen, 
of zich naar eigen aard ontwikkelen?

Overal, waar deze methode — door Dr. Bonebakker geestig die 
van sproeier en bouquet genoemd — wordt toegepast, ziet men de
zelfde verschijnselen van mislukking. Uitgaande van een bepaalde 
schoolsche ontwikkeling van het gehoor en volgens schoolsche methode 
kennis verspreidend, vindt men alleen aansluiting bij die bevolkings
groepen, die schoolkennis bezitten: den middenstand,

De arbeider, die jarenlang van school af, in den levensstrijd z'n 
schoolkennis reeds lang vergat, veel meer z’n oogen dan z'n ooren 
oefende, zit als een doove op de cursusbanken,

De luister-cursus heeft voor 
en kan er niets voor doen.

oogen dan z'n
i, blijft weg, komt niet

Hoe werkt nu de beweging in Engeland en Duitschland?
Eerst een kort overzicht van de Engelsche „neutrale" beweging: 

+ 1860 zet Prof. James Stuart de University Extension-beweging in. 
Verspreiding van populair wetenschappelijke kennis uitgaande van 
de Univcrsiteiten. Komt vooral den middenstand ten goede,

1875 stichten de Barnett's Toynbee Hall en ontstaat de Settlement- 
bewéging, Intellectueelen, meestal studenten, wonen te midden der 
bevolking en deelen hun kennis mee.

In 1903 sticht Mansbridge d.e W. E. A. (Workers’ Educational 
Association.) Hij stelt met zijn aanhangers den eisch, dat de aalmoes
methode zal worden opgeheven en zal worden vervangen door een 
methode van wederkeerigheid. Geen intellectualisme, maar vorming 
der persoonlijkheid. In 1909 ontstaat daaruit de University Tutorial 
class-movement. Een Tutorial class heeft een leider, aangewezen door 
de Universiteit, telt + 30 deelnemers, die zich verbinden gedurende 
3 jaar een bepaald vak samen te bestudceren. Eén avond per week 
wordt één uur voordracht gegeven en één uur gediscussiëerd.

De Staat heeft een zeker oppertoezicht: Stelt eischen voor de 
bekwaamheid der docenten, den omvang der clubs, den duur van de 
voordracht en de reeks, de discussies. Wat politiek en religieus 
tendentieus getint is, wordt niet gesubsidiëerd. Iedere club, die aan 
de algemcene bepalingen voldoet, krijgt een bepaald percentage van 
zijn kosten in den vorm van subsidie.

10
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Groote beteekenis hebben voorts in Engeland de week-cnd cur
sussen en de vacantie-cursussen (summer-schools), waardoor de gelegen
heid wordt gegeven aan kleinere groepen cursisten om met hun leider 
samen te werken en samen te leven. Op dit laatste wordt zeer den 
nadruk gelegd.

De nieuwste v<>rm is die van het College (b.v. Beachkroft Settlc- 
ment), waar begaafde arbeiders gedurende meerdere maanden wonen 
om zich geheel aan de studie te wijden.

In Duitschland eerst als in Engeland: Volkstlimliche Kursen uit
gaande van Hochschullehrer. Kennisverspreiding naar de methode 
sproeier en bouquet, Na de revolutie scherpe criticlc op de oude 
methode, afkeer van het intellectualisme. De leuze is: „Er zijn geen 
persoonlijkheden en ’t ontbreekt aan gem<

Zoo zien we dan dezelfde ontwikkeling 
land — waarbij natuurlijk typische lande..,..

Ie periode: de luistercursus.
2e periode: de Arbeitsgemeinschaft.

: periode: de Lebensgemeinschaft.
i Duitschland woedt op het oogenblik de strijd tusschen de aan- 
rfrs van de z.g. universeele volksontwikkeling cn de aanhangers 
net richtingen-onderwijs. Dat de Duitschc Volkshochschule een 
van de revolutie is, is hier sterk merkbaar.

i Engeland daarentegen staat dit onderwijs niet in dienst van 
bepaalde richting. Als vanzelf sprekend wordt aangenomen, dat 

onderwijs voor subsidie in aanmerking komt, dat vrij is 
propagandistische strekking. Propagandistische voorlichting 

tuurlijk, en zelfs in ruime mate, maar wordt nergens met ’t 
voor algemeene volksontwikkeling verward. Ook niet door de 

nartijen. Men is in Engeland, zeer nuchter, niet, zooals in Duitsch
land, sentimenteel bang voor het conflict, de moeite cn zorg die een 
zwakonderlegde voorstander ondervindt bij het kennismaken met de 
tegen-argumenten.

Het typische verschil in volkskarakter blijkt ook in de wijze van 
discussie bij de Tutorial-class en de Arbeitsgemeinschaft. Bij de 
Tutorial-class kan bij de discussie elk onderwerp ter sprake worden 
gebracht; wie wat op z’n hart heeft spreekt. Bij de Arbeitsgemein
schaft is de discussie niet alléén een kameraadschappelijk gesprek, 
waarbij iedere gemaakte opmerking zorgvuldig wordt onderzocht, 
maar ’t is met de voorafgaande voordracht tot een eenheid gemaakt 
naar een te voren ontworpen plan van den leeraar. De docent treedt 
bij de discussies op als voorzitter. Als ’t waar is, dat door deze
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Op groep 4: de menschen met de echte belangstelling, moet het 
V.U.-onderwijs worden ingericht. Men zal goed doen omtrent hun 
aantal een niet te hoog gespannen verwachting te hebben.

In Duitschland en Engeland is men de meening toegedaan, dat 
alleen de wcrkcursus waarde voor hen heeft. Ik ben ’t daar niet 
mee cens. Van een luistcrcursus, mits de docent niet alleen als geleerde, 
maar ook als mcnsch, met sijn cursisten spreekt, kan een buitengewoon 

wekkende kracht uitgaan. Ook is 't aantal cursisten niet gering 
t diep in zich opneemt, maar geen behoefte heeft om zich te uiten.

>elen alle docenten die vervolgcursussen geven. Een schare oude 
deel nooit iets in ’t midden brengt 
aandacht een sfeer van sympathie

methode het niet ter zake vragen stellen van altijd weer dezelfde 
menschen, die nooit te pas, maar altijd te onpas een bepaalde hobby 
naar voren brengen, zou worden uitgesloten, lijkt me dat een 
achtige stap vooruit. Want we weten allen hoe onzakelijke vragen
stellers de dood in den pot zijn voor een vruchtdragende gedachten
wisseling.

4 typen:
de ongeïnteresseerde meelooper, 
altijd weer door nieuwe wordt a 
de man, die altijd in de oppositie is;
de cursist, die materieel voordeel zoekt voor bedrijf of be
trekking ;
degene, die 
streeft.

Groep I bezorgt ons groote getallen, geldelijke inkomsten. Op de 
luister-cursussen hinderen ze niet. Groep 11 vertegenwoordigt de 
zorgenkinderen. Groep III wordt óf teleur®'*®**!'! 'd ■»;; Lomf ;» 
groep 4 terecht.

dat diep in zich opneemt, maar 
Dat voelen alle docenten die verve 
getrouwen, die voor een groot o 
vormen door hun toegenegen 
saamhoorigheid, zoo noodig op iederen cursus.

Dan heeft m.i. de wcrkcursus alleen waarde, wanneer deze door 
„Auslese” ontstaat, dat wil zeggen, wanneer een docent, die eerst 
met een groote groep cursisten gewerkt heeft, met de cursisten van 
de genoemde groep 4, en voor zoover dat actief aangelegde menschen 
zijn, in een studiegroep doorgaat. Daarnaast staan natuurlijk de werk- 
cursussen, die uit practischc oefeningen bestaan en die vaak niet 
door Auslese kunnen worden samengesteld. Laat men het geheelc
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Een volgend punt, waarvan het gewenscht zal zijn, dat het aan
dachtig worde bekeken, is: De Volks-Universiteit moet niet te hoog 
grijpen, het is niet te min voor haar om heel heel eenvoudig te zijn. 
Het gebodene moet in overeenstemming zijn met den aanleg en het sociale 
milieu van den cursist. En zoo kom ik dan tot het zoo belangrijke 
onderwerp: arbeidersontwikkeling.

V7aar het onderscheid in schoolsche ontwikkeling in Nederland tus- 
schen de verschillende klassen zoo groot is, zal, speciaal voor arbeiders 
volgens een eigen methode, en geheel anders dan tot dusver aan de 
V.-U.’en werd onderwezen, moeten worden gewerkt.

In dit opzicht is in Nederland veel minder bereikt dan in Dene
marken, Zweden en Noorwegen, waar al sinds 100 jaar een inten
sieve verhooging der volkscultuur mogelijk geweest is, door het werk 
in studiegroepen, ook van hen, die weinig schoolonderwijs genoten 
hebben.

Mijn ervaring met arbeiders is: Al dat schuklgeven aan het ont
breken van een zevende leerjaar baat niet. Dat wat de V.-U. op 
het oogenblik biedt, deugt niet voor arbeiders. De schuld ligt in 
hoofdzaak bij de V.-U. en niet bij de lagere school alleen. Zoolang 
wij aan den arbeider een ontwikkeling blijven opdringen die hij niet

programma uit werkcursussen, dus kleine groepen, bestaan, dan komen 
cursisten van alle vier groepen daarin en mislukt de cursus.

Waar het aantal actief belangstellenden niet overwegend groot is, 
kan ~ zeer in ’t belang van den financieelen toestand der V.-U'en — 
met een beperkt aantal werkcursussen worden volstaan. Zij moeten 
alleen meer systematisch dan tot dusver gebruikelijk was in het pro
gramma worden ingevoegd. In ieder geval zou het gewenscht zijn, 
dat er gelden en lokalen beschikbaar waren, om luistercursusscn, 
waarin een groep actief belangstellenden blijkt aanwezig te zijn, ter
stond door een werkcursus te laten volgen, ’t Komt me voor dat de 
te Rotterdam gevolgde methode van luistercursussen met daarop ge
bouwde werkcursussen — maar dan wat meer systhcmatisch door
gevoerd — voor den middenstand wel voldoet, mits een derde schakel 
daaraan zou kunnen worden "toegevoegd: de Zomerschool. De behoefte 
bestaat bij een kleine schare van goed gehalte aan een nauwer contact 
met den docent, nauwer dan op een enkelen avond in de week is te 
verkrijgen. Rustig een bepaald onderwerp gedurende eenige dagen te 
kunnen bespreken is mogelijk in een week-end-cursus of een vacantie- 
cursus. De stichting van een Buiten-Volks-Universiteit is een eisch 
van den tijd en zou wellicht door de gezamelijkc V.-U.’en tot stand 
gebracht kunnen worden.
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verlangt, zal hij niet bij ons komen. En zoolang we niet een onder
wijsmethode gevonden hebben, waarbij dc arbeider zich niet dom en 
onervaren voelt ~ dommer en onervarener dan zijn mcde-cursistcn 
— moeten we van hem afblijven, want we doen hem meer kwaad 
dan goed.

Als er iets treurigs door onze cursussen 
de onderlinge vervreemding en afstand in 
intellectueel in het algemeen van 't leven

En omgekeerd.
Ervaring is er noodig, jarenlange ervaring. Bestuurders, die nooit 

op de cursussen komen of met de cursisten spreken; docenten, die 
in hun studeerkamer leven, zij dienen bun onmacht te erkennen en 
dit werk aan meer bevoegden over te laten, op straffe van een 
mislukking der beweging.

Want er zijn wegen om den arbeider in het ontwikkeling 
betrekken. Ik meen dat die te vinden zijn bij het beroep c 
hebberij. En ik vind 't b.v. heelemaal niet te min 
Universitcit om een cursus voor duivenfokkers te 
steenkool-Engelsch te laten doceeren, en 't lijkt 
niet ónmogelijk voor een heel bekwamen docent, 
en na verloop van enkele jaren, met een groep 
tot een diepgaande natuurstudie.

Ik kan me ook voorstellen, dat de cursussen, die nu over hun vak 
aan metaalbewerkers worden gegeven, op den duur zullen leiden tot 
het samenkomen van een kern van deze cursisten, die de vraagstukken 
van arbeid en bedrijf zullen bestudeeren.

De dan te volgen ondcrwijs-inethode zal m.i. aldus moeten zijn: 
men zal voorloopig de menschen meer moeten laten doen met hun oogen, 
dan met hun ooren.

Ik herinner me in dit verband een frappant voorbeeld. Voor eenige 
jaren gaf de Volks-Universiteit een paar maal in de week een po
pulaire wetenschappelijke voordracht voor werkloozen. De bijeenkom
sten die ’s middags in „Ons Huis” plaats hadden, werden door een 
500-tal werkloozen bezocht. Op een keer zou de mijnbouw-film, samen
gesteld onder leiding van Prof. Van Iterson, vertoond worden. De 
docent, die de explicatie zou geven, bleef plotseling uit, en we waren 
genoodzaakt de film zonder meer te draaien. Mijn verwachting was: 
’t wordt een fiasco. Maai- juist ’t tegendeel bleek waar te zijn. De 
aanwezigen behoefden bij ontstentenis van een spreker niet stil te 
zijn en bespraken ongedwongen hetgeen vertoond werd. Al wandelende 
tusschen de stoelenrijen kon ik toen constateeren, dat die menschen 
op de film ~ die zij voor den eersten keer zagen, en ik voor den
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Maar er is meer noodij 
de Volks-Universiteit 
Maar een 
waarloosd

En nu kom ik terug op d_- D  
Wat ik daar hoordc betrof proefnemingen 
Leipzig en omgeving. Ofschoon de meeningen 
de toe te passen methode, was men op één ] 

dat was, dat voor arbeidersontwikkeling 
dat,

vijfden maal — veel meer waarnamen dan ik. Maar kwamen de teksten, 
dan ging stuntelig en langzaam een luid oplezen beginnen, dat nooit 
verder kwam dan 't halve blad, want dan was de tekst weer weg. 
Maar dat hinderde niet, want deze menschen lazen het beeld met 
een duidelijkheid, die een tekst overbodig maakte.

En ’t slot van den middag was, dat eenstcmming verklaard werd, 
dat ze nog nooit zoon fijnen middag gehad hadden. En voor mij was 
de les: dwing ze niet te luisteren zonder meer, geef veel lichtbeelden, 
veel films; iaat langzaam aan het gesproken woord daarbij aansluiten. 
Ik meen dat langs dezen weg een gehoor zonder schoolsche kennis, 
vrij spoedig tot het volgen van het regelmatig betoog van een popu- 
lairen cursus kan komen.

dat gesprek in den D-trein naar Grantham. 
van de Volks-Hochschule

i omgeving. Ofschoon de meeningen zeer uiteenloopen over 
passen methode, was men op één punt 't eens geworden, 

en dat was, dat voor arbeidersontwikkeling een eigen weg moest 
worden gevolgd, en dat, wanneer men te doen heeft met een niet- 
einheitliche Arbeidersbevolking — die Leipzig wél heeft, daar wordt 
het onderwijs ingericht op den onvakkundigen industriearbeider — 
dat men dan de vakgroepen afzonderlijk moet aanpakken. Speciaal 
voor metaalbewerkers heeft men eigen groepen opgericht en in Dllr- 
renberg is door het Metallarbeiterverband een lieimschule opgericht 
waar de begaafde arbeider vrij van zijn dagelijksche werk, voor een 
jaar en langer ontwikkeling zoekt op basis van Soc.-dem. theorieën. 
Daartegenover geeft de Hochschule Leipzig de voorkeur aan een Heim
schule in de stad, waardoor de begaafde arbeider niet uit zijn kring

<uvdig. Wat ik hiervoor aangaf is het werk dat 
moet doen voor de breede lagen van arbeiders.

groote taak, die de V. U. in Nederland nog volkomen ver
heeft is haar taak van de uitzonderlijk begaafden, die finan

cieel niet draagkrachtig zijn. Dat iedere begaafde zijn weg wel vindt, 
wie durft het volhouden?

Indien het de V. U. zou gelukkken voor deze enkele dozijnen een 
milieu te scheppen van rustig leven, gedurende een jaar of langer, 
waar men na bet dagelijksche werk was, at, werkte, een leider vond 
die voorthielp! Niet ontrukken aan den eigen stand of het beroep, 
alleen maar krachten vrijmaken, menschen die wat kunnen zijn in 
hun eigen kring, in de gelegenheid stellen zich te ontplooien. Dit kan 
niet door voordrachten of cursussen, of vacantieclubs, daarvoor is 
noodig een clubhuis, een college, een Heim.
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'eliaald behoeft te worden. Leipzig heeft o.a. een Volks- 
eim Leipzig-Connewitz onder leiding van Frau Hermes.

Ervaringen met het Onderwijs voor de Rijpere 
Jeugd en Volwassenen in de gemeente Lonneker') 

door T. VAN DEN BLINK.

en werk geh 
hochschulhein

op den goeden 
al aan lijn.

■ docenten, die

voor ons 
Lonneker 

organisator van dit 
wat in Lonneker 

niet veel verder 
daargelaten. — 
' *’ ans in zijn

(ReJ).

Mijn conclusie is: voor den middenstand zijn wij < 
weg, voor de arbeiders ontbreekt het nog gansch en t

Hiervoor is noodig meer studie, meer geld en meer 
zich aan dit werk willen geven.

I V Redactie vindt het gcwcnscht, thans weer eens iets mede te 
' deelcn over onze ervaringen met het Onderwijs voor de Rijpere 

Jeugd in Lonneker, na wat daarover in het Juninummer 1926 van 
dit tijdschrift verscheen. Gezien de talrijke aanvragen om inlichtingen 
over dat onderwijs, welke er ten onzent inkomen, is het inderdaad 
niet onwaarschijnlijk, dat voor deze ervaringen belangstelling bestaat. 
En in aanmerking genomen den aard van vele dier vragen, is het 
niet buitengesloten, dat 'er nog wel wat misverstand weggenomen 
kan worden.

Van dat onderwijs loopt thans het vierde cursusjaar. Terug ziende 
op deze bijna vier jaren is de ervaring, welke allereerst de aandacht 
verdient, zeker wel deze : De belangstelling, die onmiddellijk reeds 
bijzonder bevredigend was, is gebleven, ja beweegt zich zelfs nog steeds 
in stijgende lijn. De getallen wijzen dit direct uit. Begon het tweede 
cursusjaar met 913 personen van zeer uiteenloopende leeftijden, die 
aan één of meer cursussen deelnamen, het derde cursusjaar, namelijk 
1926—"27, ving aan met 1020 en het vierde, dus het thans loopende, 
met 124.1 deelnemers. Daar is dus een absolute stijging in deze ge
tallen, die op zich zelf reeds zeer verblijdend is. Indien wij echter 
in aanmerking nemen, dat deze deelnemers gerecruteerd moeten worden 
uit een totale bevolking van 23 i 24 duizend zielen, dan blijkt niet

■) Dc organisatie van het onderwijs aan de Rijpere Jeugd blijft 
land een onopgeloste brandende vraag. Toen het welslagcnde werk te 
twee jaar ervaring achter den rug had. verzochten wij den 
werk, den Heer T. v. d. Blink, een uiteenzetting te geven van 
gedaan werd. Dit v/as in 1926. Thans is men in ons land nog 
gekomen — een heel enkele poging tot navolging van Lonneker 
Wij meenden dat hel goed zou zijn inmiddels over dit werk, dal thans 
vierde jaar staat, andermaal te berichten en vonden gelukkig den Heer 
Blink bereid opnieuw aan ons desbetreffend verzoek te voldoen.
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;re personen, voor 
onderwijs te winnen. Deze theoretische conclusie strookt 

practijk, welke leert, dat een groot u 
één jaar het onderwijs volgen, zooals het 

•volgonderwijs geschiedde, doch meerdere jaren 
gedeelte heeft 

ïlgenomcn, wat 
i genoemd mag

alleen dat een hoog procent van die totale bevolking 
wijs deelneemt, maar ook, dat het vrijwel onmogelijk 
opnieuw een dergelijk aantal, telkens weer andei 
dat • -  . . .

met de ervaring van de 
cursisten niet zoo maar 
meestal bij het ven 
achtereen daarvan profiteeren. Een niet onbelangrijk 
zelfs alle vier de cursusjaren aan dat onderwijs deel 
op zich zelf een pleidooi voor dezen onderwijsvorm 
worden.

Opmerkelijk is ook, dat zulk een 
dit onderwijs deelnemen :

Van de 1020 cursisten, waarmede het cursusjaar 1926—-’27 begon, 
waren 290 volwassenen, (dus 18 jaar of ouder), dat is niet minder 
dan 28,5%. En van de 1241 deelnemers dit vierde cursusjaar zijn 
371 volwassen, dus 29,8%.

In al de hier boven vermelde getallen zijn de deelnemers 
zoogenaamde „korte cursussen", waarover beneden iets meer, 
begrepen.

Het is ons herhaaldelijk gebleken, ook uit de vragen om inlich
tingen, dat er blijkbaar nog al wat misvattingen bestaan over de 
wijze, waarop het aantal deelnemers tot zulk een hoogte wordt op
gevoerd. Wie mocht meenen, dat de onderwijsvorm zóó aantrekkelijk 
is, dat de liefhebbers onmiddellijk bij de eerste de beste officiëele 
oproeping bij honderdtallen toestroomen, vergist zich natuurlijk en in 
niet geringe mate. Daartoe is de algemeene belangstelling voor 
onderwijszaken bij de groote massa nog steeds veel te gering. Er 
moet . veel en energiek gewerkt worden om de belanghebbenden 
schriftelijk en mondeling, in massa en individueel, voor te lichten en 
op te wekken. Dat op deze wijze al te veel deelnemers geworven 
worden, wien het aan de rechte belangstelling ontbreekt en die dus 
toch ontijdig de lessen verlaten of deze maar al te gemakkelijk zullen 
verzuimen, zooals menigeen vreest, blijkt ten onzent in strijd met de 
feiten. Alles hangt hier af van de manier, waarop dat voorlichten 
en opwekken geschiedt. Wordt daarbij met kracht en klem gewezen 
op den plicht om de lessen trouw en tot het einde te volgen, dan is er 
naar onze ervaring niets tegen en alles vóór, om door een krachtige 
propaganda het leerlingenaantal zoo hoog op te voeren als mogelijk 
is. Het verloop en het verzuim ten onzent wijzen trouwens duidelijk 
aan, dat er geen sprake is van een kunstmatige opvoering van het 
aantal deelnemers, zooals hieronder zal blijken.
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tot een of ander vak, dan wel verbetering der 
positie mogelijk te 'maken, al zal dat misschien. 

Lelijk, wel eens een enkelen keer het gevolg van het 
kunnen zijn. Hoogstens echter geeft het wat nuttige 

trdigheid aan de huismoeder en de dochter des huizes, 
van een maatknip- en een verstelcursus iets van 

de voordeelen geenszins onder- 
naaldvakcursusscn 

ongetwijfeld overal 
ngen der lagere school . 
jrofiteeren, dat in de 
,e wordt voorzien, 
voor boekhouden en

Intusschen is een tweede ervaring van beteekenis, dat een steeds 
grooter gedeelte der cursisten zich uit eigen beweging aanmcldt, wat 
als een belangrijk resultaat van het in vorige jaren gegeven onder
wijs aangemerkt kan worden.

Immers als het onderwijs werkelijk is ingcslagen, bestaat 
kans, dat de leerlingen, die daarvan pre " 
dat zij zelf of hun verwanten, meestal 
of bekenden propaganda maken.

Een andere belangrijke factor in dezen is het tentoonstellen van 
het werk aan het einde van het cursusjaar. Dit geldt speciaal voor 
de naaldvakken en den handenarbeid, maar ook voor andere cursus
sen blijkt daarvan de invloed.

Zoo hadden wij gedurende het derde cursusjaar aan één der scholen 
een cursus voor illustratief teekenen, die zeer goed is geslaagd. Wij 
hebben de aardige werkstukken ter bezichtiging gesteld, met het ge
volg dat dit vierde cursusjaar is aangevangen met een dergelijken 
teekcncursus aan drie scholen.

Het totaal aantal belangstellenden, dat het door de deelnemers 
vervaardigde werk kwam bezichtigen, bedroeg aan het einde van het 
tweede cursusjaar 1222 en bij het sluiten van het derde 1908.

Een andere belangrijke kwestie, waarop wij hier de aandacht vestigen, 
is de totaal verkeerde opvatting, dat dit soort onderwijs voor de 
steden niet noodig zou zijn, omdat daar allerlei gelegenheden zijn om 
zich te ontwikkelen ook voor hen, die uitsluitend op avondonderwijs 
zijn aangewezen, bijv, ambachts- en handelsavondscholen enz.

Wie zoo redeneeren, hebben zich geen voldoende rekenschap 
geven van het doel, dat met dit onderwijs beoogd wordt cn 
personen, die bereikt moeten worden. Dit doel is volstrekt niet, 
bereiding te geven 
maatschappelijke r»n 
meestal onopzettelijk, wel eens een 
genoten onderwijs kunnen zijn. Hoogstens echter geeft 
kennis cn vaardigheid aan de huismoeder en d< 
die door het volgen van een 
het onderwijs meeneemt, waarvan 
schat moeten worden. Vandaar zeker ook, dat die 
steeds groote belangstelling blijven trekken en 
slagen zullen, misschien te meer omdat de lecrlin< 
niet rijp zijn om van dat onderwijs zóó te pr< 
behoeften, welke het huisgezin schept, voldoende

Ook enkele andere cursussen, speciaal die voor boekhouden 
bedrijfscontróle, hebben een uitgesproken practisch doel.
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De hoofdbedoeling van het Onderwijs voor de Rijpere Jeugd is 
echter, kennis en vaardigheid bij te brengen, welke met maatschap-, 
pelijke vooruitzichten niets van doen hebben noch practischc toepas
sing beoogen, doch alleen opvoeding van den enkeling bedoelen. Het 
geleerde moet hem of haar tot een bron van levensvreugde worden, 
om het maar eens heel idealistisch te zeggen. Reeds het aangenaam 
bezig zijn op zich zelf is een resultaat van dit onderwijs, waarmede 
wij alleszins tevreden zijn en ook mogen zijn. Want welke inenschen 
zijn het, die wij in hoofdzaak bereiken ? Kort gezegd: de maatschap
pelijk minst gesitueerde werkers, die in fabrieken en werkplaatsen 
of als loop- en besteljongens meestal een eentonig niet zelden zwoegerig 
bestaan hebben met weinig of geen poëzie en vrijwel zonder voor
uitzichten om met wat schoolsche kennis hun positie te verbeteren, 
ja die gewoonlijk hun werk even goed zonder als met eenigc school
sche ontwikkeling kunnen verrichten. Op deze situatie kan niet genoeg 
nadruk gelegd worden. En dat wel om meer dan één reden.

In de eerste plaats dient het besef door te dringen, dat wij hier 
staan voor een vrij breede laag van personen, tegenover wie de ge
meenschap een ernstige taak van ontwikkeling en opvoeding heeft, 
welke tot heden vrijwel werd verwaarloosd. Dit behoeft niet uitvoerig 
aangetoond. De bloote herinnering aan het feit, dat maar al te veel 
leidende personen tot zelfs in regeeringskringen toe —• men denke aan 
de instelling der Staatscommissie van het Onderwijs aan de Rijpere 
Jeugd — inhalingsonderwijs overbodig achten, zegt reeds alles, immers 
daardoor wordt de geestelijke ontwikkeling van hen, die daaraan het 
meest behoefte hebben, geheel uitgcschakc' ' ~ 
dat wij hun aantal heusch niet gerir

Nu is onze ervaring in Lonneker, 
onderwijs buitengewoon hard noodig is, 
geven, bijzonder op prijs wordt gesteld 
aanmerking genomen, zeer goede resulf

Wij geven hier de getal 
betrekking hebben:

Het tweede cursusjaar begon met 163, het derde met 244 en dit 
vierde met niet minder dan 305 deelnemers aan dat onderwijs, ge
tallen die op zich zelf in hun stijging bewijzen, dat de behoefte bestaat 
en de belangstelling groeit.

Het verloop van het inhalingsonderwijs is, weer alle factoren in acht 
genomen, stellig zeer gering: Het vorige cursusjaar van 244 op 229, 
dit is dus slechts 6°/0. Nu moet volledigheidshalve hierbij wel vermeld 
worden, dat enkele inhalingscursussen volstrekt niet uitsluitend bestaan 
uit leerlingen, die de lagere school niet geheel of met niet voldoende
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eelnemers niet groot genoeg om tot splitsing over 

it gevat voegen wij alles bijeen tot een inhalingscursus 
'bij toch steeds hoofdelijk werken op den voorgrond 

jgen de leerlingen, wat vrij precies voor hun krachten past 
sl mogelijk ook wat bij hun wenschen aansluit.
> gaat dat uitstekend, doch slechts onder deze voorwaarden: 
:rkracht dient bekwaam en ambitieus te zijn, want het werk 

en 2e. hij of zij dient een groote mate van vrijheid te 
genieten, waaraan het naar onze meening den leerkrachten bij dit 
Onderwijs in Lonneker niet ontbreekt. Trouwens die groote vrijheid 
is een onafwijsbare eisch voor den bloei en een gezond uitgroeien 
van het geheele Onderwijs voor de Rijpere Jeugd. Dit meen ik hier 
nog wel eens nadrukkelijk te moeten constateeren, gezien de ons ge
vraagde inlichtingen, waarbij herhaaldelijk het verzoek voorkomt om 
afschriften van lesroosters en leerplannen, en opgaven van gebruikte 
boeken te moge ontvangen. Ondanks de stellig wel goede bedoelingen, 
lezen wij voor ons in dergelijke vragen toch ook wel eens iets van 
de veel verbreide meening: Als de zaak maar goed sluitend op papier 
staat, is of komt alles in orde! Welnu, wij hebben geen vooraf officieel 
vastgestclde leerplannen en zelfs voor het inhalingsonderwijs geen 
lesroosters, omdat wij meenen, dat wij daarmee het karakter van 
dit onderwijs zouden verloochenen. Wellicht tot sommiger gerust
stelling voeg ik echter hier even aan toe, dat er natuurlijk geen sprake 
van is, dat .iedere leerkracht zoo lukraak en op eigen gelegenheid 
wat gaat doen. Volstrekt niet! Maar knellende banden, hetzij van 
bovenaf, hetzij door de leerkrachten zich zelf aangelegd, achten wij 
uit den booze. En nu is dit een verblijdende ervaring na bijna 4 
cursusjaren, dat die vrijheid zoo ongeveer niet anders dan goeds uitwerkt 
en naar onze meening één van de verklaringen inhoudt voor de bij
zondere ambitie, waarmede de leerkrachten in doorsnee dit onderwijs 
geven.

De maatschappelijke positie der deelnemers en het voor velen hunner 
ontbreken van een stimulans tot het bereiken van materieël voordeel 
maken dit Onderwijs zoowel voor leerkrachten als leerlingen extra- 
moeilijk. De eersten behoeven dan ook een geestdrift, die slechts 
geboren kan worden uit het besef, dat hier, als boven is geschetst, 
een opvoedingstaak behoort verricht te worden aan hen, tegenover 
wie de gemeenschap nog wel wat goed te maken heeft. En de prestatie 
der deelnemers zal slechts dan naar billijkheid beoordeeld worden, wan
neer met de beide boven aangegeven factoren wordt rekening gehouden. 
Wij wenschen dat . ditmaal niet in bijzonderheden na te gaan, maar
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meenen met volle overtuiging te mogen constateercn, dat een aantal 
deelnemers van thans, ruim vijf procent der totale bevolking, wel 
afdoendc bewijst, dat in de hier bedoelde maatschappelijke kringen toch 
nog wel wat meer belangstelling is voor eenigc geestelijke ontwikkeling, 
dan velen onzer, gewoonlijk maar klakkeloos, aannemen of napraten. 
Verder dat het verloop gering genoemd mag worden als wij in aan
merking nemen, hoe talrijk de omstandigheden zijn, welke het ontijdig 
eindigen der lessen onvermijdelijk of althans alleszins verklaarbaar 
maken. Voorts dat het verzuim geenszins onbevredigend kan heeten, 
wanneer ook daarbij rekening gehouden wordt met de vele en velerlei 
gevallen, waarbij verzuim niet te voorkomen of tenminste zeer wel 
verschoonbaar is. Het verloop bedroeg het tweede cursusjaar, ge
rekend naar het totaal aantal deelnemers ll,9°/0 (van 913 op 804) en 
het derde 12,l°/0 (van 1020 op 896).

Uit dat alles mag natuurlijk niet afgeleid worden dat wij niet 
anders zouden kennen dan absoluut onvermijdelijk verloop. Wel echter 
zijn de gevallen, waarbij de deelnemers zonder noodzaak of zonder 
voldoend motief de lessen ontijdig verlaten, betrekkelijk gering en is 
dat in de vier jaren stellig minder geworden, wat voor een deel te 
verklaren is uit het feit, dat de deelnemers zich beter leeren oriöntceren 
en minder een cursus kiezen, waarvoor zij niet rijp zijn, of waarvoor 
zij ten slotte toch te weinig gevoelen. Ook mag uit het bovenstaande 
niet gelezen worden, dat er zoo ongeveer heelcmaal geen verzuim is. 
Wij wenschen de zaken niet mooier voor te stellen, dan zij zijn. Wij 
zouden gaarne, speciaal aan enkele scholen, het verzuim minder wen
schen en moeten tot onzen spijt verklaren, dat de medewerking van 
werkgevers in dezen ook nog lang niet altijd bevredigend is, terwijl 
voorts van goede samenwerking met allerlei vereenigingen, die beslag 
leggen op de avonden van jongeren en ouderen, nog wel wat te ver
wachten is. Aan den anderen kant kan echter gewezen worden op 
meerdere scholen en verschillende cursussen, waar het verzuim op
vallend gering is. En voor vrijwel alle scholen en cursussen geldt, 
dat willekeurig verzuim slechts sporadisch voorkomt, een feit, dat 
toch zeker met blijdschap en voldoening geconstateerd mag worden.

Hoe staat het nu met de resultaten van dit onderwijs? Deze vraag 
is niet zoo gemakkelijk te beantwoorden, immers om het resultaat 
te kunnen beoordeeien, dienen wij allereerst ons het doel voor oogen 
te stellen en uit wat wij daarover hierboven reeds zeiden, is direct 
af te leiden dat het ons slechts bij uitzondering in de eerste plaats 
om parate kennis of zichtbaar succes te doen is. Wel zijn er natuur
lijk cursussen, waarbij wij ook dat toonbaar resultaat op het oog 
hebben. Zoo zal bij de naaldvakken niet uit het oog verloren mogen
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worden, dat bepaalde kundigheden van 
toepassing daarvan in het huisgezin, al willen wij 
al te nuchter zijn en een open oog houden voor de 
van een bij meisjes en vrouwen aan te kweekcn b< 
liefde, om zoo noodig met eenvoudige middelen een 
de woning te scheppen, waarvan de zegenrijke opvo» 
op het huisgezin niet overschat kan worden.

Blijkens een door deskundigen ingesteld onderzoek en gezien de 
buitengewoon groote en blijvende belangstelling van de deelneemsters, 
mag stellig geconstateerd worden, dat de resultaten van de naald
vakcursussen over het geheel zeer bevredigend zijn. Toch mag hierbij 
niet verheeld worden, dat onze ervaring ons maar al te duidelijk 
heeft overtuigd van de groote moeilijkheden bij het organisceren van 
deze naaldvakcursussen. Allereerst het vinden van een zoo groot aan
tal geschikte leerkrachten, die in hoofdzaak aan twee uiteenloopende 
eischen moeten voldoen, ze behooren n.l. practisch uitnemend onder
legd te zijn vooral om cursussen te leiden van meisjes en vrouwen, 
die nu al voor het -le jaar het onderwijs in maatknippen enz. volgen 
en tegelijk moeten zij in staat zijn een klasse van niet zelden nog 
al roerige en luidruchtige jonge mcnschen te beheerschcn. Daarnaast 
komt dan het bezwaar, dat hier, veel meer dan bijv, bij het inhalings- 
onderwijs, als belemmering optreedt, n.l. dat deelneemsters, die voor 
de eerste maal den cursus volgen, soms moeten samengaan met haar, 
die reeds jaren achtereen dit onderwijs meemaakten, terwijl eindelijk 
de inrichting van een gewoon schoollokaal zich voor het geven van 
deze naaldvakcursussen weinig leent. Intusschcn blijkt hier weer 
eens voor de zooveelstc maal, hoeveel moeilijker de organisatie van 
dergelijk onderwijs is op het platteland met groote afstanden en minder 
gelegenheid tot centraliseeren, dan in dichter bevolkte centra. Maar 
wij meenen aan het voorbeeld in onze gemeente de gevolgtrekking 
te mogen ontleenen, dat de bezwarende omstandigheden van het platte
land volstrekt niet bij voorbaat als onoverkomelijk beschouwd be
hoeven te worden.

De resultaten van verschillende ontwikkelingscursussen, als Duitsch, 
Engelsch, Ned. taal, rekenen, wiskunde, boekhouden zijn ondanks de 
moeilijkheid, dat de vooropleiding meestal beslist onvoldoende is, 
volstrekt niet onbevredigend. Maar wij snakken voor dit werk naar 
een verplicht zevende leerjaar: hoe kan iemand nu toch in ernst 
meenen, dat óf het 7e leerjaar óf het vervolgonderwijs overbodig is?

Het maken van huiswerk «— voor verschillende ontwikkelingscur
sussen onontbeerlijk — burgert langzamerhand wel wat in, maar de 
huiselijke omstandigheden, de dikwijls lange, vermoeiende dagtaak

practisch belang zijn om de 
ook daarbij niet 
■ groote waarde 
>e)angstclling en 

i prettige sfeer in 
ledkundige invloed
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en de belang

den op de cursussen illustratief 
gezegd, het vorige cursusjaar 

prake van vakteekenen. Dat 
t en daarvoor staat in onze onmiddellijkc omgeving 
ioutilecrde ambachtsschool. Wij geve n „licfhebberij"- 

een lust om te zien met welk een animo jongens, 
i fabriek staan of op een bestelfiets de klanten 

en dergelijken, tenminste één avond in de 
'en en met potlood of pastel of waterverf 
i kunstgewrochten op het papier tooveren, 

een lijstje geplaatst, de 
waarde hebben, al

en allerlei afleiding blijken wel zulke bezwaren, dat hier met tact 
opgetreden moet worden om geen zelfs belangstellende deelnemers 
te verliezen.

Een groot succes leverden de cursussen handenarbeid op. Het 
tweede cursusjaar begon met 117. het derde met 166 en dit vierde 
met 174, terwijl nog een groot aantal wegens plaatsgebrek niet toe
gelaten kon worden. Er wordt met buitengewone ambitie gewerkt, 
ook door meerdere huisvaders. Een dier cursisten slaagde zelfs voor 
het B-diploma.

Ten slotte willen wij ook nog wijze 
teekenen, waarmede, als boven werd 
is begonnen. Hier is natuurlijk geen sp 
is ons doel niet 
een uitnemend ge< 
teekenen. En het is ■ 
die overdag in een 
van hun baas afsjouwen 
week zich aan dit werk gev< 
of Oostindische inkt allerlei 
die zij niet zelden waardig keuren, achter 
huiskamer te versieren. Zou zulk onderwijs geen 
is het dan ook niet juist .practisch"?

Ten slotte wenschen wij nog iets mede te declen over een nieuwe 
poging, die wij het vorige cursusjaar hebben gewaagd en met vol
doend succes om die dit jaar voort te zetten. Het leek ons n.1. toe, 
dat er nog al wat personen zijn, die, om welke reden dan ook, be
zwaren hebben tegen het volgen van een cursus, die bijna het halve 
kalenderjaar duurt, doch die wel ambitie zouden hebben om over 
een bepaald onderwerp in één of eenige avonden te worden ingelicht. 
Dit had de stichting van zoogenaamde „korte cursussen' ten gevolge. 
Daarvan zijn er het vorige jaar twee gegeven. De eerste hebben 
wij genoemd: „De electriciteit en haar toepassing”. Zij duurde drie 
avonden en werd met groote belangstelling door 39 personen gevolgd, 
waarvan de jongste 13 en de oudste 42 jaar was. Op de meest 
populaire wijze en met zeer eenvoudige hulpmiddelen werden be
handeld : de wrijvings-electriciteit, de eerste elementen, verbetering 
van deze, de electro-magneet en de daarvan afgeleide werktuigen, 
opwekking van den electrischen stroom door inductie, de telefoon, 
de dynamo en haar toepassing, de gevaren der electriciteit en hoe 
die zooveel mogelijk te voorkomen, het meten van de electriciteit en 
iets over de hedendaagsche centrale.

Dank zij de toewijding van den betrokken leider
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stelling van de cursisten, achten wij dezen cursus zeer g
Den tweeden „korten cursus” betitelden wij: „Lezen 

Doel was : de smaak voor goede lectuur te ontwikkelen en 
wegwijs te maken bij de keuze daarvan, mede om op 
contact te leggen tusschen dezen cursus eenerzijds en d< 
leeszaal andererzijds. Om ccnigen indruk te geven van de 
cursus behandelde stof, noemen wij: Over het lezen zeil 
invloed daarvan, inleiding over kunst, voorbeelden van echte en 
onechte poëzie, inleiding over Multatuli, idem over Nico laas Beets, 
idem over De Gencstet, idem over De Vlamingen, idem over Adama 
van Scheltema, iden over Sagen en Legenden, enz. enz. Wij doen 
natuurlijk bij deze opsomming maar enkele grepen. Alle beschou
wingen werden door tal van voorbeelden verduidelijkt en steeds 
kregen de cursisten ook gelegenheid om uit een niet al te gemakke
lijke bloemlezing hun leeskunst te toonen en te beoefenen.

Deze cursus werd met groote belangstelling gevolgd door 29 per
sonen van 14 tot 38 jaar, allen zonder andere schoolsche ontwikkeling 
dan die het lager onderwijs der gewone volksschool bijbrengt en 
allen uit den arbeidersstand. Zoo was o.a. de oudste een weduwe 
die in haar eigen onderhoud en dat harer kinderen voorziet door het 
werk in de textielfabriek. Toch verzuimde zij maar zelden.

Over het nut van zulk een cursus behoeven wij zeker niet uit te 
weiden. En over de eischen die aan den leider gesteld worden, even
min. Deze zoogenaamde „Korte cursus” heeft niet enkele avonden 
geduurd, doch is met het oog op de belangstelling der deelnemers 
en de onuitputtelijke stof telkens voortgezet, tot hij gelijk met de 
andere cursussen, tegen April, werd stopgezet.

Bij den aanvang van het thans loopende cursusjaar zijn aan twee 
scholen dergelijke leescursussen gesticht, terwijl weer een Korte 

over een natuurkundig onderwerp in bewerking is. Zelfs zijn 
op dit oogenblik de plannen gereed voor een cursus van 6 avonden 
over de Pluimveeteelt, die, voorbereid door een afzonderlijke com
missie, mede onder de auspiciën van het instituut „Onderwijs voor 
de Rijpere Jeugd en Volwassenen" gegeven zal worden en waar
mede nu eens een bij uitstek practisch doel wordt beoogd.

Van alle ervaringen, welke wij door dit Onderwijs Rijpere Jeugd 
rijker zijn geworden, is er wel geen zoo overheerschend als deze, 
dat wij daarmede vóór alles niet praclische maar idiëele doeleinden 
moeten nastreven, door de volksopvoeding in den ruimsten zin van 
dit woord te dienen. Bovendien blijkt, dat er op dit terrein nog 
zóóveel en zulk nuttig, neen noodzakelijk, maar bijzonder moeilijk 
werk te doen is, dat het toeval hierbij geen rol mag spelen, n.1. of
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het Al dan niet door het particulier initiatief tér hand genomen zal 
worden. En eindelijk is het duidelijk, dat bij het gchccle ontwikke
lingswerk ten behoeve van de bovenbedoelde rijpere jeugd en vol
wassenen een zekere eenheid van leiding niet mag ontbreken. Dat 
hierbij de steun en medewerking van particulieren niet afgewezen 
doch dankbaar aanvaard behoort te worden, behoeft zeker niet gezegd.

Die overtuiging heeft aanleiding gegeven tot de stichting van een 
„Gemeentelijke Commissie voor Volksontwikkeling in Lonncker", welke 
geflankeerd door de Volksuniversiteit, het Departement Boekelo van 
het Nut en mogelijk in de toekomst nog andere dergelijkc instellingen 
het Onderwijs voor de Rijpere Jeugd en Volwassenen wil voortzet
ten en aanvullen- door het houden van voordrachten, lezingen enz. 
Deze Commissie is nog slechts enkele weken oud, doch is reeds haar 
werk begonnen. Zij gaf n.1. een voordracht met lichtbeelden over 
„De Geschiedenis van Glanerbrug”, waar de in Twente algemeen 
bekende en geëerde folklorist J. J. van Deinse de Commissie een 
buitengewoon succes bezorgde, blijkende onder meer hieruit, dat het 
aantal bezoekers, uit alle klassen der bevolking, ongeveer dubbel zoo 
groot was als het aantal beschikbare zitplaatsen.

Dezer dagen ging de tweede voordracht met lichtbeelden, over 
van planten en dieren, zooals dat in onze onmiddcllijke 

waar te nemen. De volgende maand hoopt de Commis- 
op geheel ander terrein haar doel : „Volksontwikkeling” te 

n. Zij heeft ee n kwartet van bekende musici uit de omgeving 
gevonden eenige eenvoudige composities van grootmeesters 

>nkunst uit te voeren en wel met korte toelichtingen, om zoo de 
: op te voeren van amusement tot ontwikkelings- en opvoe- 
•iddel.

het leven 
omgeving is 
sie weer < 
benaderen 
bereid

muziek 
dingsmi

W^ij geven al het bovenstaande niet — en dit zij hier, wij hopen 
ten overvloede, opgemerkt — omdat wij meenen, dat wij de zaak in 
Lonneker thans volledig en feilloos voor elkaar hebben. Dat zij 
verre. Wij weten maar al te goed, dat het slechts de eerste tastende 
schreden zijn op het pad, dat leiden zal naar een ietwat voldoende 
belangstelling en ontwikkeling van de breede massa, welke wij op het 
oog hebben en waarvan ieder individu als lid der gemeenschap en 
meer nog als mensch moreel recht heeft op een grootere aandacht voor 
zijn geestelijke ontwikkeling, dan daaraan tot heden werd gewijd. Maar 
krachtens onze ervaring meenen wij ook, dat het dan toch enkele 
schreden zijn, die wij vorderden. En omdat dit ging langs een weinig 
gebaand pad, achten wij het niet geheel onmogelijk, dat onze erva
ringen anderen, die van goeden wille zijn om iets op dit terrein te 
bereiken, misschien een weinig van dienst kunnen zijn.
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’chiatrisch geschoold is — 
een interessant stelsel van

Consultatiebureaux voor moeilijke kinderen 
door Mr. E. C. LEKKERKERKER.

Tlelangrijk is de invloed welke deze consultatiebureaux zich meer 
en meer in het maatschappelijk leven verwerven. In de eerste 

plaats denken wij aan:
De consultatiebureaux in verhouding tot de school. Aanvankelijk op

gericht voor jeugdige delinquenten, zijn de consultatiebureaux meer 
en meer op preventief terrein getreden, en zich bezig gaan houden 
met kinderen die nog niet de wet hebben geschonden, doch blijk geven 
die richting uit te gaan. Het ligt voor de hand dat de beweging 
voor geestelijke preventie hier contact kreeg met de school: In de 
eerste plaats toch is het de school waar gebrek aan sociale aan
passing van een kind zich gewoonlijk het eerst openbaart door spijbelen, 
slecht leeren, zenuwachtigheid, moeilijkheden in den omgang met andere 
kinderen, en zoo vele andere aanwijzingen welke den deskundige doen 
weten dat er aan de geestelijke groei van een kind iets hapert. En 
in de tweede plaats is de school de eenige instelling door welke alle 
burgers van de Staat heen moeten gaan op een leeftijd, dat verandering 
van hun persoonlijkheid nog makkelijk is. Het is dus begrijpelijk dat 
men meer en meer de school maakte tot het medium van geestelijke 
en sociale voorzorg. Op dit terrein nu kreeg het consultatiebureau 
steun van een instituut, dat langs anderen weg in het Amerikaansche 
leven was opgegroeid, n.1. de „visiting teacher". De visiting teacbers 
zijn maatschappelijke werksters aan de scholen verbonden, die bij 
ongeoorloofd schoolverzuim of andere moeilijkheden in schoolkinderen 
de oorzaken ervan trachten op te sporen en de zaken in het reine 
trachten te brengen. Uit de samenwerking nu tusscben de visiting 
teacher — die vooral in de laatste jaren meer en meer psychologisch 
en psychiatrisch geschoold is — en het consultatiebureau is in enkele 
steden een interessant stelsel van psychische preventie op de scholen
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ontstaan: de visiting teacher werkt op de scholen, ontdekt er, dank 
zij haar psychologische deskundigheid, eerder dan anderen de symp
tomen van geestelijke moeilijkheden in kinderen, en behandelt zelve 
de eenvoudige gevallen; achter haar staat hef consultatiebureau voor 
de behandeling van de moeilijke gevallen, waarbij het weer voor de 
uitvoering ervan van de diensten van de vistiting teacher gebruik 
kan maken. Vangroot belang is in dit verband het feit dat in Amerika hoe 
langer hoe meer het streven baan breekt om aan de scholen een grootere 
rol toe te bedeelen in de behandeling en de preventie van jeugd
criminaliteit, waardoor zij meer en meer werk voor de kinderrecht- 
banken voorkomen. Wij kunnen op al deze interessante verschijnselen 
niet verder ingaan, doch dit teekent voldoende welke een hoogst 
belangrijke rol consultatiebureau en visting teacher langzamerhand gaan 
spelen: verbonden aan de scholen, en op vele andere wijsen, helpen zij 
meer en meer mede om krachtige organen te scheppen voor de bestrijding 
en voorkoming van jeugd-criminaliteit, welke spoedig in het geheel der 
maatregelen ter bestrijding van den misdaad een belangrijke rol zullen 
vervullen.

Het consultatiebureau als centrum voor wetenschappelijk onderzoek. M et 
dat al weten wij nog heel weinig van psychologie en psychiatrie, en 
de practische toepassing ervan bij de oplossing van onze sociale pro
blemen staat nog geheel en al in de kinderschoenen. Wijde perspec
tieven zijn geopend, doch wij hebben nog slechts den eersten stap 
gedaan. En veel kennis en ervaring zal nog moeten worden vei gaard, 
eer wij ook nog maar bij benadering toe zijn aan een behoorlijke 
maatschappelijke preventie. De beste consultatiebureaux in de Veree- 
nigde Staten hebben dan ook steeds voorop gesteld dat wetenschap
pelijk onderzoek hun eerste object moet zijn. In 1917 reeds sprak deze 
gedachte uit een wet van de Staat Illinois, welke een psychiater tot 
State criminologist aanstelde en hem machtigde een bekend consul
tatiebureau te Chicago, grootendeels voor Staatsrekening, over te 
nemen, „ten einde wetenschappelijk onderzoek te kunnen verrichten 
naar de oorzaken van misdadigheid en de middelen ter voorkoming 
daarvan." Het behoeft geen betoog dat de consultatiebureaux bijzon
der goede gelegenheid bieden voor studies van dezen aard: zij beschik
ken over een overvloed van ongezocht „materiaal", en over deskundigen 
die het verwerken kunnen — vaak worden „research workers", d.i.: 
wetenschappelijke onderzoekers, opzettelijk daartoe aan de staf van 
het bureau verbonden —; en in enkele der beste consultatiebureaux 

meer belangrijke studies ondernomen, welker 
belangstelling tegemoet zien.

nu voor ons land ?
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In de eerste plaats is het wel duidelijk dat de fundamenteele ge

dachten, welke hieraan ten grondslag liggen, voor ons niet nieuw zijn. 

Sinds jaren kennen wij onze psychiatrische adviseurs bij de kinder

politie en onze Observatiehuizcn, waar jeugdige delinquc 

opgenomen ter observatie. Wij kennen ook eenige kleine 

sultaticbureaux: o.a. werden er in het afgeloopcn jaar twee opgei 

te Utrecht en te Rotterdam, terwijl twee andere reeds eerder 

stonden in Den Haag en Zeist. De consultatiebureaux van de Centrale 

Vereeniging ter Behartiging van de Maatschappelijke Belangt 

zenuw- en zielszieken gaan eenigszins in dezelfde richting — al I 

zij zich meer bezig met uitgesproken pathologische gevallet 

eenige andere consultatiebureaus zijn in voorbereiding. ')

In het afgeloopcn jaar werd opgericht de Ncderlandsche Vereeni

ging ter Bevordering van Consultatiebureaus voor Moeilijke Kinderen. 2) 

eenigszins overstelpende — belangstelling bij 

gedachte in vele kringen rijp was. De 

Vereeniging inmiddels ontving, 

van de belangste 

’, anderdeels als aanwijzing waar en hoe 

itiebureaux wordt gevoeld. Daar is de weten- 

ingstclling v 

de belang

') Daarnaast zijn er vele particuliere opvoedingsbureaux verrezen, d.w.z. 
burcaux gevormd door een paedagoog of psychiater, die voor een bepaald hono
rarium, gevallen in behandeling nemen, en niet, zooals bovenvermelde bureaux, 
met een sociaal doel geheel of gedeeltelijk kostelooze hulp bieden. Voor de ont
wikkeling van onze sociale voorzorg zijn echter, zooals begrijpelijk is, de sociale 
bureaux van hel meeste belang, zoodat wij de particuliere burcaux dan ook 

verder verwaarloozcn.
3) Secretariaat: Linnaeusparkweg 37, Amsterdam O.

van Consultat 

De — aanvankelijk wel 

de oprichting bewees dat de 

vele brieven, welke deze ’ 

interessant materiaal, eensdeels als maatstaf 

verschillende kringen, 

hoefte aan consulttati 
schappelijke belangstelling van hoogleeraren in strafrecht, sociologie 

en paedagogiek; de belangstelling van menschen uit de practijk: 

kinderrechters, jeugdleiders, kinderpolitie, schoolartsen, hoofden van 

opvoedingsgestichten. Directeuren van strafinrichtingen schrijven hoe

zeer zij van oordeel zijn dat velen van hun delinquenten nooit hun 

inrichting betreden zouden hebben, indien in hun jeugd hun moeilijk

heden beter begrepen waren geweest.

Van allerlei aard zijn ook de opmerkingen en voorstellen die worden 

geopperd: Vereenigingen „Pro Juventute”, consultatiebureaux voor 

zenuw- en zielszieken, bureaux voor beroepskeuze, vereenigingen op 

opvoedkundig terrein vragen samenwerking. Een vereeniging tot uitzen

ding van kinderen naar buiten wil haar werk van lichamelijke voorzorg 

aanvullen met de psychische verzorging welke de consultatiebureaux 

der Vereeniging in gevallen van moeilijke kinderen zouden kunnen 

verschaffen. Uit verschillende steden komen vragen hoe te komen
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gegroeid uit de behoefte aan gelegenheden, 
iddellijk uit hun milieu moeten worden ver

en hieraan heeft

tot oprichting van een consultatiebureau. Er worden vier, vijf plannen 
geopperd inzake de opleiding van het personeel voor consultatiebureaux, 
er zijn voorstellen betreffende de oprichting van een studie-centrum. 
Allerlei verzoeken om inlichtingen zijn er bij, wat de mogelijkheden 
zijn in deze of gene richting, en ~ meest dringend van al ■— zijn er 
de brieven van ouders, die weten willen, waar zij met hun moeilijke 
kinderen — die zij den weg dcr mislukking op zien gaan — heen 
moeten. Inderdaad, beschikte de Vereeniging over een millioen, zij 
zou er dadelijk raad mee weten.

Uit alle wirwar van gedachten rijst allereerst de behoefte aan een 
centraal inlichtingenbureau, een rustige observatiepost, waar inlich- 

en verstrekt, en verstandige plannen gemaakt kunnen 
vormen zich langzamerhand andere plannen inzake 

van consultatiebureaux, opleiding van werkkrachten, voor
in de behoeften van het platteland op dit gebied — doch 

les ten slotte af zal hangen van de middelen waarover de 
ing te beschikken zal krijgen, 
begonnen is — is het wat vooi 

over te doen. Slechts dit eene zij nog 
It niet andere organisatie's die reeds in

tingen verzameld en verstrekt, en verstandige plannen 
worden. Daarnaast vormen zich langzamerhand ander< 
oprichting van consultatiebureaux, opleiding van weel 
ziening in de behoeften van het platteland op c 
daar alles ten slotte af zal hangen van de midd< 
Vereeniging te beschikken zal krijgen, en de financiëele acte feitelijk 
nog niet begonnen is —- is het wat voorbarig hier nadere mededee- 
lingen over te doen. Slechts dit eene zij nog gezegd: De Vereeniging 
bedoelt niet andere organisatie's die reeds in dezelfde richting werken 
voorbij te gaan, doch zoekt welbewust gebruik te maken van hetgeen 
reeds bestaat. Geen organisatie dus van bovenaf, doch stimuleering 
van plaatselijk initiatief en va n reeds bestaande organen.

Wellicht mag ik hier tot besluit nog enkele persoonlijke opmer
kingen toevoegen.

Ik denk bij dit alles s 
eerste plaats de Observat 

Observatiehuizen zijn 
kinderen, die onmic 

, voorloopig kunnen worden ondergebracht; 
sgevoegd de gedachte deze detentie tevens dienstbaar te 
i de observatie. Alleen zóó is te verklaren de anders onbe

grijpelijke omslachtigheid van ons observatiestelsel, volgens hetwelk 
kinderen zes weken, drie maanden, als het kon, nog langer, worden 
vastgehouden uitsluitend om hen te leeren kennen. De moderne psy
chologie begint echter hoe langer hoe meer er aan te twijfelen of 
men de kinderen wel goed leert kennen door hen te observeeren in 
een onnatuurlijke omgeving, of het niet veel beter is door een des
kundig maatschappelijk onderzoek naar het vroeger leven en het 
gewone milieu van het kind na te sporen, niet alleen hoe de kinderen 
zijn, doch ook hoe ze zoo geworden zijn. En practijk zoowel als weten
schap hebben ook herhaaldelijk aangetoond, dat de met opsluiting
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zeggei 
heeft

. Wellicht is er wat voor te 
ling over een consultatiebureau 
>ch er niet zijn naam en zijn

Of ook organisatorisch het consultatiebureau in het middelpunt 
ïntute zou moeten staan, is een tweede vraag.
:n dat Pro Juventutc wel de fcitclijkc beschikkir 

en meehelpt aan do instandhouding ervan, doel 
stempel op drukt.

gepaard gaande observatie vele bezwaren meebrengt, niet alleen wat 
betreft de z.g. moreele besmetting en alle andere aan het gcstichtsleven 
min of meer inherente gevaren, doch ook omdat deze, vaak zoo ruw 
ingrijpende, maatregel, niet zelden veel voor de latere behandeling 
bederven kan, doordat het vertrouwen, de reputatie, de goede wil, 
van het kind en zijn ouders er door worden geknakt. Gelukkig dat, 
ook in Obscrvatiehuiskringen zelve, meer en meer het inzicht baan- 
breekt: alléén opname in een Observatiehuis, wanneer vastzetting 
onvermijdelijk is, doch in beginsel zooveel mogelijk onderzoek langs 
maatschappelijken weg, waarbij het kind in een normale, vrije om
geving kan blijven. En dan rijst bij mij de practische vraag: kan de 
staf van de tegenwoordige Observatiehuizen — voorzoover zij bestaat 
uit paedagogen, psychiaters, psychotechnisch geschoolden of maat
schappelijke werkers — misschien niet fungeeren als of deel uitmaken 
van een consultatiebureau, — een consultatiebureau dat min of meer 
zijn zal als een voorpost, waar eerst de gevallen in behandeling 
worden genomen, vóórdat men tot de zoo ingrijpende en dure maat
regel van observatie in een Observatiehuis besluit ?

In de tweede plaats denk ik aan de vereenigingen „Pro Juventute". 
Is eigenlijk het werk der consultatiebureaux niet voor een deel de 
historische taak van „Pro Juventute” ? Doch Pro Juventute, zooals 
het nu is, is niet voor deze taak uitgerust, omdat zij, die er het 
werk doen, niet voldoende deskundig zijn. In gedachten zie jk echter 
het moderne Pro Juventute, waar een consultatiebureau het middel
punt vormt ’), waar de ambtenaren voor de kinderwetten geworden 
zijn tot de psychologisch geschoolde maatschappelijke werkers van 
het bureau, dat, met hen, richting en leiding geeft aan het werk des 
patroons, en een bron zal zijn van voortdurende inspiratie en studie 
ter verbetering van de methoden in de bestrijding der jeugdcrimina
liteit. Zóó alleen kan ik mij denken, dat voor Pro Juventute, dat in 
de laatste jaren hier en daar terrein verliest, zich nieuwe perspec
tieven zullen openen en nieuwe bloei voor haar zal aanbreken. Zal 
Pro Juventute met den nieuwen tijd meegaan, of zal het ~ toegevend 
aan de knusse zelfgenoegzaamheid van vele patroons die eigen werk 
zoo mooi vinden — toelaten dat andere weer deskundige organen 
Pro Juventute overvleugelen? Het is hoopvol dat verschillende af- 
deelingen van „Pro Juventutc” blijk hebben gegeven den nieuwen



F

166

Paedagogische zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

aan inrichtingen

koers te willen en doen wat wij kunnen om, met behoud van de 
groote toewijding der vrijwillige patroons, dilettantisme in het werk 
te verdrijven.

De grootste 
van het cons uitat 
zijn pre, 
school waar • 
terrein wordt 
rijk stuk pre, 
dc schoolarts

stemmen zijn opgegaan

perspectieven liggen echter o.i. in de samenwerking 
Uitbureau en de school. Op geen ander terrein toch 

sventieve maatregelen zoo wel door te voeren als in de 
de jeugd zoo gemakkelijk te bereiken is. Op medisch 
er — door de schoolartsendienst — reeds een belang- 

sventief werk verricht; en het is geen toeval dat onder 
tsen en schoolverpleegsters in de laatste jaren meer en 

meer stemmen zijn opgegaan voor een ruimere opvatting van 
taak dan de zorg voor het lichamelijk welzijn 
haaldelijk dringen zich psychische en 

op, en de moderne schoolarts vraagt 
:hiatrische scholen, om ook voor
Zouden hier voor consultaticbureaux g 
weggelegd ? Hoeveel noodeloos leed wc 
n, hoeveel talent verkeerd geleid, hoeveel levensgeluk

: laatste jaren 
opvatting van hun 
der kinderen. Her- 

maatschappelijkc problemen aan 
hem op, en de moderne schoolarts vraagt om bijzondere sociale en 
psychiatrische scholen, om ook voor die ruimere taak berekend te 
zijn. Zouden hier voor consultaticbureaux geen groote mogelijkheden 
zijn weggelegd ? Hoeveel noodeloos leed wordt er door kinderen ge
leden, hoeveel talent verkeerd geleid, hoeveel levensgeluk geknot ? 
Hoeveel menschen bereiken werkelijk het maximum van levensbe- 
kwaamheid, de volle ontplooïing van hun persoonlijkheid ? Het is, 
zooals Prof. Kohnstamm op een der voorbereidende vergaderingen 
tot oprichting van bovengenoemde vereeniging zeide : Hier is een 
groot stuk volkswelvaart en volksgeluk te bevorderen. Zullen wij 
het werk aanpakken, of zullen wij ons nageslacht de dubbele lasten 
laten dragen ?

VT u, °P het oogenblik, dat ik schrijven ga hetgeen volgt, ligt mijn 
' arbeid in de school voor het aller-, allergrootste deel achter 

mij. Vanzelf dus kom ik tot vergelijken, overwegen, lessen trekken 
uit ervaringen, vooral ook, omdat het mij is of ik den laatsten tijd 
reizen maakte op het gebied van opvoeding en onderwijs. In mijn 
lectuur vertoefde ik in Amerika en Engeland, Rusland en Afrika, 
Duitschland en Frankrijk. Nog meer landen en streken zou ik kunnen 
opnoemen, indien ik niet enkel dc hoofdroutes wilde aangeven van 
mijn reizen en trekken in de wereld der geschriften.

Maar ik vertoefde ook elders. Ik bracht bezoeken
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i

socht 
ij in

nu beginnen met de uurtjes, doorgebracht bij de zwak-

en scholen om 
idealen van

die in de 
mevr. R. 

Joosten-Chotzen. In Amersfoort zag ik de gedaltoniseerde school van 
den hecr Bolt, met de kleuterklassen, eraan verbonden; in den Haag 
werd ik toegclaten tot de vrije school, de stichting der Antroposofische 
Vereeniging.

Er kan dus door mij van de overtuigii 
materiaal heb verzameld, hetwelk aan ar 
gegeven worden, omdat ik putte uit 
onderzoekingstochten in mijn omgeving 
reiken, en de ervaringen, opgedaan in

met eigen oogen te zien hoe hier en daar opvoedings- 
dczen tijd in toepassing worden gebracht.

Ik begon met toegang te vragen in scholen voor misdeelde kinderen, 
omdat ik reeds door de ervaring wist, dat voor hen er altijd gezo 
en geworsteld is moeten worden door den onderwijzer, daar hij 
het levende materiaal voor hem tegenstand moet overwinnen, in veel 
geringer kracht aanwezig in het normale kind.

Zoo was ik dus bij achterlijken en lichamelijk gebrekkigen, doof
stommen en blinden, maar ook later in de nieuwe kleuterscholen, 
door Rotterdam en Amsterdam voor de kleintjes gesticht, in 
meentelijke Montessori lagere school te Amsterdam en 
Lairessestraat daar beheerd door mej. C. W. Tromp en

ing worden uitgegaan, dat ik 
inderen ter beoordeeling mag 
een wereldreis in de boeken, 
of plaatsen, makkelijk te be- 
eigen arbeid.

Laat mij 
zinnigen.

In 1904 ben ik ook. bij hen geweest en bracht mijn indrukken toen 
onder woorden in De Vrouw. Sedert dien tijd tot nu heb ik mijn be
zoek niet herhaald, omdat het leven steeds minder tijd liet. Toen had 
Rotterdam slechts twee klassen ingericht voor zijn achterlijke kinderen 
en was daarmee nog de meeste Hollandsche steden vooruit. Nu zijn 
er verschillende scholen voor hen, zoowel openbare als bijzondere. 
Er is betrekkelijk geen reden tot vreugde om dezen groei gade te 
slaan, want het groote aantal achterlijke kinderen is hoofdzakelijk 
natuurlijk een degeneratieverschijnsel, gevolg van ziekten en alcoholisme 
der ouders en oeconomische verwaarloozing.

Doch als dit geconstateerd is, blijft er niets anders over in den 
bezoeker dan ontroerende vreugde over het feit, dat het achterlijke 
kind met zooveel zorg behandeld wordt en met zoo algeheele toe
wijding van de onderwijzers en onderwijzeressen, die dat kind helpen 
opvoeden.

Ik was slechts in één school, omdat het mij niet om een vergelijkende 
studie te doen was, doch om den indruk en koos daartoe de inrichting,
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was het

voortgei'
er, als

een klasse van groote meisjes 
blijder werkvreugdc gezien dan bij die 

gevonden: een- 
: de naald. Die 

naaiden en breiden, babbelden geen oogenblik, al werd er 
haar gelet, zij werkten, werkten, legden hun arm, klein zieltje 

hun handen met algeheelen ijver. Die arbeid nam 
er een „festijn” was, omdat er één 

echt thee mocht schenken, echt tracteeren, 
voor het werkelijke leven.

de tractatie waren bijzaak. Hoofdzaak 
arbeid, berekend

welke voortgekomen was uit die, welke ik in 1904 bezocht. Toen 
waren er, als ik reeds zeide, slechts twee klassen onder het hoofd, 
den heer D. Köhler. Nu kwam ik in een groot gebouw en vond er den 
heer de Haan, onderwijzer voor de achterlijken in 1904, als hoofd 
terug.

Verschillende keeren ben ik er nu geweest, omdat er voor mij iets 
fascineerends lag in het misdeelde van die kinderen en de wijze waarop 
wie over hen waken, ze trachten op te heffen uit het moeras der 
stompzinnigheid. Want die kinderen zijn beklagenswaardiger dan, vind 
ik, bijv, de blinden eri de doofstommen. Soms zijn zij afzichtelijk leelijk, 
maar in de meeste gevallen maken zij op den oppcrvlakkigcn beschou
wer den indruk van normaal te zijn, zoodat zij maar al te dikwijls 
weerloos staan tegenover verleiding, misbruik door den sterkere, en 
plaagzucht van eigen omgeving.

Wie echter hoort hoe groote jongens en meisjes vechten met moeielijk- 
heden, welke het kleine normale kind in een oogcnblik onder de knie 
heeft, voelt zich het hart overloopen van deernis met die misdcclden, 
welke soms zoo zwaar boeten voor de zonden, door het voorgeslacht 
begaan, verwaarloozing, wreedheid en de gevolgen moeten dragen van 
allerlei zonden.

Doch die deernis wordt omgezet in bewondering voor het kunnen 
der leerkrachten. Ik zag o.a. vernuftige leermiddelen, door een der 
onderwijzers bedacht, om a an die kinde ren rekenbegrippen aan te 
brengen zoo, dat de traag werkende hersenen beeld en getal leerden 
verbinden. Onhandige vingers werden door allerlei kleurigs en fleurigs 
ertoe gebracht om uit te voeren wat de misdeelde hoofden hun bevalen.

Maar als het eindelijk begon te dagen in het minieme verstand, 
de samenhang begrepen tusschen oorzaak en gevolg, dan was het 
weer ontroerend na te gaan hoe die kinderen zich omhoog werkten 
aan den arbeid, voor hen geschikt.

Ik ben o. a. verschillende keeren in 
geweest en heb bijna nergens 
misdeelde kinderen. Zij en het werk hadden elkander i 
voudige huishoudelijke arbeid, allerlei oefeningen met 
meisjes naaiden 
niet op l o- • 
in de steken van 
ze geheel in beslag, zelfs toen 
verjaarde en die jarige 
ook als oefening bedoeld

Het kopje thee en 
heerlijke werken, het genotrijke zich oefenen in
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'oeding
hebben, die

heel aanhankelijk zijn sommigen en 
steunende 

: een enkelen

In de ordening 
ik er vanzelf toe t 
de Adrianastichting 
met Rotterdam één

De zwakzinnigen t<

keet

velen van die kinderen. 
Argeloos komen zij 

:r ze slechts zag en

i nagegaan worden in hoeverre 
lijken nog oni oplossing vraagt; 
de volwassenen, welke eens

! werkplaatsen vragen om er 
er werd reeds op 

ge
vlei

van het materiaal, ditmaal uitgewerkt, kwam 
om op mijn bezoek aan de zwakzinnigen dat aan 
; te Hillegersberg, het dorp, dat zoo langzamerhand 
i geheel aan het worden is, te laten volgen.

toch hebben soms een lichaam, dat geheel normaal

hun krachten. Die achterlijke, ijverig, geconcentreerd werkende meisjes 
waren voor mij weer bewijsmateriaal voor de stelling, dat die kinderen 
opstandig worden, welke ontkomen willen en moeten aan het dwang
buis, hun aangelegd door averechtsche paedagogische opvattingen.

Ook zag ik de jongens met noesten vlijt timmeren; in de werk
plaatsen waren anderen, die te oud of „te ver gevorderd" waren voor 
de lagere school, aan het binden van boeken of het vermaken van 
schoenen. De wijze, waarop dit laatste geregeld was, leek mij een 
welsprekend symbool. De school vraagt en krijgt schoenen, die kapot 
zijn en toch nog waarde hebben. De achterlijke leerjongens leeren ze 
maken en wat weer gelapt is, gaat naar allerlei vereenigingen, die 
ze voor beschermelingen gebruiken kunnen. Zoo wordt alles benut, ook 
het „kapotte" in mensch en inenschheid.

Het spreekt vanzelf, dat er hier niet kan n 
het vraagstuk der opvoeding van achterlij! 
in welke mate zij gelijk hebben, die voor 
achterlijke kinderen waren, afzonderlijke

n nog om 
volwassenen,

irkplaatscn vragen 
altijd hun levensonderhoud te verdienen. Want 
gewezen, zij loopen groote gevaren, omdat zij niet altijd in hun , 
brekkigheid gekend worden en een makkelijke prooi zijn voor allet 
uitbuiting.

Want zoo
zoo gevoelig voor helpende en : 
zelfs hem of haar tegemoet, die 
wat vriéndelijks zeidc of deed.

Ook is er in ander opzicht veel te doen nog, want meer dan andere 
kinderen nog hebben de achterlijke lichamelijke verzorging noodig, 
omdat zoo dikwijls ziekelijke afwijkingen aan hun physieken en psy- 
chischen toestand ten grondslag liggen. Reeds wordt er veel voor hen 
gedaan, doordat er gul extra melk aan sommigen gegeven wordt en 
verschillende kinderen voor wat weekjes naar buiten gezonden worden. 
Doch de bezoeker, die het uiterlijk van veel kinderen ziet, zou bijv, 
aan elke school voor zwakzinnigen een badgelegenheid verbonden 
willen zien, opdat zij voor alles gaan begrijpen wat lichamelijke reinheid 
is en er den zegenrijken invloed van ondervinden.
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>cn en andere
-Itc er alleen 

dien tijd geen onder-

i gebruiken moeten, alles als gesneden koek 
de Adrianasticbting was ik op een dag, toen de 

ramen en deuren op het zuiden open 
zwerven kon over het prachtige piassenla

en uitgegroeid lijkt, de verpleegden der Adriana-stichting zijn voor 
het mccrendeel geestelijk normaal, maar zijn voor altijd of soms tijdelijk 
gebrekkig; zij zijn misvormd of missen ledematen; soms zijn er onder 
hen stumpers, die èn achterlijk en droevig gebrekkig zijn.

Er is in deze inrichting een gansche andere bevolking dan in die 
van andere scholen, want de stichting moet over een eigen school 
beschikken, daar sommige kinderen door hun gebrekkigheid 
door de wet voorgeschreven schooljaren moeten doorbrengc 
er tijdelijk soms zijn, omdat zij er in het zickcnhuisgedeell 
komen voor kortere of langdurige behandeling en 
wijs kunnen en willen verzuimen.

Door het vlottende der eigenaardige schoolbevolking, waardoor van 
het strenge ouderwetsche klassensysteem mociclijk sprake kon zijn, 
is de heer Boom, de leider der school, in zijn onderwijsstelsel altijd 
heel soepel moeten zijn. Daarom is hij, indien ik mij niet vergis, de 
eerste geweest in het terrein, waarvan Rotterdam het middenpunt is, 
om zijn stelsel, dat de individueele vorming der leerlingen als een 
noodzakelijk iets, door de omstandigheden voorgeschreven, toch reeds 
nastreefde, door het Dalton-systeem geheel te richten naar de be
hoeften van de kinderen, hem toevertrouwd. Ik heb een tijdje, vol 
machtige indrukken bij de leerlingen van den heer Boom doorgebracht. 
Sommigen zijn aan hun stoel door hun gebrekkigheid gekluisterd; 
anderen kunnen zich slechts heel moeielijk bewegen; er zijn er die 
nauwelijks of niet over het gebruik van handen beschikken kunnen. 
Voor allen en allen heeft met fijn inzicht en onuitputtelijk geduld de 
heer Boom een indeeling der leerstof, een kaartensysteem en aan- 
schouwingsmatcriaal ingevoerd, waarbij elk kind zichzelf helpen kan, 
de klasse opgelost is in individu's, welke zelf denken en doen en alleen 
dan geholpen worden, wanneer het niet anders kan. Een type som 
bijv, staat er voorgerekend op de kaart; de leerling kan nu aan het 
werk gaan zelf voor andere, soortgelijke problemen. De kleintjes, de 
mismaakte of hulpbehoevende kleine menschjes, krijgen materiaal, 
waarbij zij zichzelven lezen leeren.

Alles wat ik zag, getuigde van groote vindingrijkheid. Ook deze 
leider had moeten vechten met de moeielijkheden, hem in zijn leer
lingen door het leven zelf ter oplossing gegeven; ook in hem heeft 
het de zelfwerkzaamheid ontwikkeld, die zooveel onderwijzers missen, 
omdat zij in het voorgeschrevene, de boekjes, welke zij met hun leer
lingen gebruiken moeten, alles als gesneden koek voor zich krijgen.

In de Adrianasticbting was ik op een dag, toen de zon scheen, 
alle ramen en deuren op het zuiden open stonden, zoodat de blik 

landschap met den wijden.
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I

voor mij

, waarmee 
gebrekkig .

het I

evenmin los, toen ik de gast was van de doofstommen- 
j in mijn stad. Het was niet de eerste keer, dat ik er het 
Igde. Er moesten echter jaren verloopen, voor ik weer vragen 

kon om toegelaten te worden.
Eerst zag ik nu de klasse, die te vergelijken is bij de kleuterschool 

voor de normalen. Kindertjes vanaf drie jaar zaten er, die langzamerhand 
gebracht werden uit de wereld der eenzaamheid van de dooven, kinderen 
nog zonder de mogelijkheid om zich door woorden verstaanbaar te 
maken. Ik kon weer bewonderend nagaan hoe in hoogere klassen de 
mond geoefend wordt tot het formuleeren van letters en woorden, 
de mond in het lezen der klanken van de lippen der onderwijzers. 
Ook nu e en vechten met de moeielijkheden in de leerlingen; een onop
houdelijk zoeken naar aanschouwingsmateriaal om beeld en woord te 
verbinden. Ook hier de overwinning, en de belooning in de ontroerende

verren horizon. Uitzicht was er binnen en buiten. Binnen was er dat 
van liefde en verstand, waarmee het leven aanvaard werd, zooals 
het is en elk kind, hoe gebrekkig ook, werd geprikkeld tot denken, 
vinden, doen. Buiten was er het Hollandsche landschap op zijn liellijkst, 
waar hemel en aarde als één oneindigheid in elkander vloeien. Om 
er van het eeuwige te droomen, ook van het eeuwige in de menschenziel, 
waar de krachten gewekt kunnen worden, ook in den zwakzinnige 
en den hulpbehoevend-gebrckkige.

De mogelijkheid van dat werken werd ook werkelijkheid 
bij de misdcelden met de vier zintuigen. De uitdrukking neem 
uit een mooi boekje; De Doofstommen in de Maatschappij, van den heer 
C. van Mcurs, den directeur der doofstommeninrichting te Rotterdam. 
Want blinden en doofstommen missen toch één zintuig.

Bij de blinden in Rotterdam was ik ook. Daar in de inrichting 
voor hen was echter geen gelegenheid het eigenlijke onderwijs aan 
kinderen te bestudeeren, omdat die bijna allen naar Amsterdam gaan. 
Wat ik zag, was echter voor den indruk voldoende. Ik ben in de 
zalen geweest, waar de blind geborenen of de blind gewordenen allerlei 
arbeid leerden en vervaardigden, heb de merkwaardige stalen van 
bekwaamheid gezien, door hen geleverd; ik zag de vrouwen breien, 
haken; de mannen matten vlechten, borstels maken enz. Zienden 
zouden alles niet beter gemaakt hebben. Zelfs was er een handig aan 
den arbeid en hij was èn blind, én doofstom.

Het is met een gevoel van beschaming, dat de normale mensch, 
die met normale leerlingen werkt, ziet wat al deze misdeelden kunnen

Het liet mij 
inrichting 
werk volt
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en cursus

> arbeid, betrekkelijk

van al die 
i de doof-

na hun 
aan die misdeclden, 

door eigen aan- 
r wordt, die zelf 
voor de opvoeding 

nagaan 
-kt kan

gewerkt kan 
:he ontwikke-

c personen, 
zerbrugd, in

Het inzicht, dat er met de normale kinderen anders ( 
en moet worden, er velden van lichamelijke en psychiscl 
ling braak liggen, wint echter steeds meer veld.

: is van hun misdeelde 
lad eerst 

woordje, het zi 
weest, toen het 
had gezien hoe 
klasse er j 
met de leidster, den directeur 
voeren en van de lippen 
ooren erbij geworden.

En zij vertelden van allerlei, 
De opvoeding had voor 
de lange jaren van 
liefdevolle 
welke eiger

over verschillende bekende 
hen de kloof der doofstomheid ove 

jaren van strijd tegen de moeielijkheid, van voortdurende 
: leiding, die kinderen met vier zintuigen gevormd tot menschen, 
:n gemis niet voelden en het de normalen vergeten deden.

Wie, al is het slechts kort, vertoefd heeft in de wereld ’ 
misdeelden: de zwakzinnigen, de gebrekkigen, de blinden en 
stommen, volgt er een nooit te vergeten cursus in barmhartigheid, 
toegewijden arbeid, in onderwijs, dat iedereen iets te overdenken en 
overwegen geeft, wordt ingewijd in een arbeid, betrekkelijk weinig 
gekend door wie er niet onmiddellijk mee te maken heeft, weinig be- 
bestudeerd ook in de onderwijskringen voor de normalen.

De vraag mag gesteld worden of alle onderwijzers in of 
opleiding niet wat hospiteeren moesten in de lessen a 
waar zoo ontzaglijk veel te lecren is, omdat er 
schouwing te zien is hoe vindingrijk de opvoeder 
bedenken moet, omdat geen theorie hem helpen kan \ 
van zijn misdeelde leerlingen. De jonge onderwijzer zou nagaan kunnen, 
dat de harde bodem van die leerlingen toch bewerkt kan worden, 
indien liefde, geduld en kennis den ploeg door den akker trekken en 
hij zou zich wellicht meer dan nu gaan afvragen wat hij bereiken kan 
en moet met zijn normale leerlingen, als zwakzinnigen en gebrekkigen, 
blinden en doofstommen ontwikkeld kunnen worden, gelijk het gebeurt.

aanhankelijkheid der kinderen en de ontwikkeling der leerlingen. Als 
slot van mijn bezoek mocht ik verwijlen in de hoogste klasse van 
groote jongens en meisjes. De school houdt ze zoo lang mogelijk vast 
en de ouders voegen zich natuurlijk, omdat zij weten, dat alles in het 
belang is van hun misdeelde zoons en dochters.

Ik had eerst gehoord bij de kleintjes het met moeite uitgesproken 
zinnetje met één gedachte; ik was met hen blijde ge- 

gelezen woord tot hoorbare klankenreeks werd; ik 
de moeilijkheden klommen en ervoer, dat in de hoogste 

jongeren zaten, op den drempel van het volwassen-zijn, die 
en mjj een gewoon gesprek konden 

lazen zoo makkelijk, als waren hun oogen
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Wie er aan twijfelt, hij moet ook de stoute schoenen aantrekken 
en binnen treden in Hollandsche scholen met nieuwe of eeuwig oude 
opvoedings- en onderwijsidealen.

Verschillende kleuterscholen heb ik gezien en wie als ik den tocht er 
naar toe heeft ondernomen, kan slechts erkennen welk een zegenrijken 
invloed Maria Montessori had en nog heeft. Men hoeft het niet met 
haar in alles cens te zijn, ook ik ben het niet. Er kan twijfel bestaan 
aan het effect van al haar leermiddelen; de vraag is te stellen of zij 
niet al te veel het spel als opvoedingsfactor verwaarloost, of zij niet 
te didactisch is in haar opvattingen en soms het kind niet te veel 
isoleert. Deze vragen kunnen opkomen bij den bezoeker, die scholen 
voor kleintjes, geheel naar haar geest ingericht, bezoekt en bestudeert. 
Dadelijk zij er toegegeven, dat de antwoorden erop ook met geest
drift zullen worden beantwoord door haar volgelingen, die zich geheel 
naar haar voegen. Doch wat ook de pacdagogische overtuiging moge 

van dengeen, die de nieuwe kleuterscholen van dezen tijd ziet, 
hem slechts hulde gebracht worden aan de vrouw, door 

.ropaganda en inzicht zulk een ingrijpende verandering is gebracht 
uiterlijk en de outillage der scholen.

men nu komt in de nieuwe scholen te Rotterdam, of Amersfoort, 
—- die van den heer Bolt, — of men als ik onbescheiden genoeg is 
om te gluren door de ramen van de een of andere nieuwe kerkelijke 
bizondere school in stad of dorp, overal voelt men zich het hart 
opspringen van vreugde over de veranderingen. De banken hebben 
plaats gemaakt voor kleine stoeltjes en tafeltjes; bloemen staan er 
overal en leuke, kleine dingen, die de groote liefde en bewondering 
hebben van het kleine kind.

En het fijnste paedagogische wonder zag ik in Amsterdam in zijn 
school voor kleintjes in de buurt v an het Stadion. School en inrichting 
zijn er een tot werkelijkheid geworden schoone droom. Licht en lucht 
en vroolijke kleuren overal; groote ramen, waar het kind tot op de 
hoogste verdieping als in de natuur zich voelt; overal veranda’s, toe
gankelijk voor de kleuters; bloemen buiten en binnen, en duiven, welke 
in vrijheid nestelen; trappen berekend naar de kleine beentjes, die ze 
moeten beklimmen tot de bovenste verdieping toe; een gebouw in 
elke bizonderheid en zijn algeheele opvatting, welk een gedicht in steen 
en kleuren en lieflijk materiaal is en dat, als men het leest, zich af- 

*n doet hoe ter wereld het ooit mogclijk was, dat we in een 
:efden, waarin 'elke school een kinderpakhuis was zonder eenige 

schoonheid en waar het kille uiterlijk volkomen in overeenstemming 
met de dressuur van ziel en lichaam was.

Dat alles, dat nieuwe is terug te brengen tot Montessori’s invloed.

wezen 
er kan door 
wier proj 
in het 
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Het is waar, dat haar te geestdriftige volgelingen wat gezondigd 
hebben. Er is een poos gedacht, dat maar iedereen in haar naam het 
kind leiden kon en alle paedagogie bij haar begon en eindigde. De 
oorzaak hiervan is te vinden in het feit, dat zij tot de verbeelding 
van ouders en leeken sprak, die zonder eenige studie of waarneming 
van het verleden en het bestaande, Montessori als een soort natuur
verschijnsel, geheel op zichzelf staande, aanvaardden.

Doch elk stelsel wordt soms in discrediet gebracht door zijn volge
lingen, ook dat van Montessori, door wat domme of onervaren, of 
wat al te enthousiaste adepten, of niet begrepen, of wat al te zonderling 
uitgevoerd.

Door haar is er echter een vernieuwing tot stand gekomen en een 
belangsteling gewekt, misschien zonder eenig voorbeeld in de geschiedenis. 
Dit kan geconstateerd worden zonder de verdiensten van welke pae- 
dagogen van beteekenis in onzen tijd tekort te doen. Zij heeft volgelingen 
over heel de wereld gekregen; al de strijd tegen het schoolsche, al 
de haat in het „onderbewuste" van kind en volwassene tegen ver
minking en dressuur in de ouderwetsche school werd als symbool in 
de bewondering voor haar idealen.

Rousseau, Pestalozzi en Fröbel, om slechts enkele namen te noemen, 
hebben vóór haar gepredikt en gewerkt; ook hun stelsels zijn door 
hun volgelingen maar al te dikwijls tot carlcatuur gemaakt in de 
school voor het kind.

Montessori heeft door een gelukkigen samenloop van omstandig
heden, omdat echter vooral de bodem van den tijd geschikt was om 
de zaden te ontvangen, door haar uitgestrooid, de vruchten kunnen 
plukken van den boom, door het werk van velen geplant. Zij is als 
de Luther der opvoedingshervorming; hem ook zijn anderen vooraf
gegaan, als bijv. Johannes Hus en Savonarola; Luther echter kon 
samentrekken.

En zoo is er door Montessori individueele vrijheid in de school 
gekomen, voor elk kind. In welke mate dit is geschied, het werd door 
mij als tastbaar ervaren in een der Rotterdamsche kleuterscholen, 
die een overgang vormen tusschen het oude stelsel, waar Fröbel 
teruggebracht werd tot bewaarschool-afmetingen en het andere stelsel, 
waar elk kind naar eigen krachten zich ontwikkelen kan. Ik zag zoo
genaamde Fröbellesjes geven, waar het kleine kindje, het menschenstekje, 
in de klasse moest wezen als elk ander kind. De onderwijzeres, die 
toch werkelijk meende, dat zij handelde in den geest van Fröbel, liet 
op bevel teekenen. Vooraan zaten kindertjes, die het klappen van de 
zweep reeds kenden, al wat gefatsoeneerd waren naar bewaarschool- 
modcl, maar achterin waren er kleintjes, nog pas onder de handen
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Het was natuu 
soms zag ik een 
dan de lei2Z_.- 
doen. Een enkelen keer zag 
die mij tegen de bedoeling 
ook wel eens wat lang

gegeven en onmiddellijk alle aan- 
er een vreemde bezoekster was, en in dezelfde 

in andere lokalen de kinderen naar eigen lust en 
aan den arbeid waren, keken de kleintjes nauwelijks 

maar bleven verdiept in eigen 
naar de bezoekster toe om 

prachtige pruducten zij 
ingsscholen, in de lokalen, waar de kinderen 

speelgoed en leermateriaal gelijk gebruiken, 
verdiept een paar kindertjes met een winkeltje 

nden zich met allerlei vaardig-

waar de Montessori-geest meer was doorge- 
speelgoed en leermateriaal; 

mocht er door de kindertjes

van de „juffrouw’’. Zij oreerde, teckende voor, liet 
uitvoeren, maar de kleintjes achteraan lieten alles ovei 
als een soort donderbui, luisterden naar 
manier huisjes en dieren, terwijl er een 
hun papier had moeten komen te staan.

Ik ben klassen binnen gekomen in die ovcrgangsscholen, waar een 
klassikale les aan de kleintjes werd gegeven en onmiddellijk 
dacht weg was, omdat er een vreemde bezoekster was, en in 
school, waar er in andere lokalen de kinderen naar eigen lust 
kunnen individueel 
op bij het binnenkomen der vreemde, 
arbeid of kwamen argeloos-vertrouwclijk 
haar te laten zien wat zij maakten, welke 
wrochtten. In die overgai 
vrijheid hadden, zag ik 
In een hoekje waren er v< 
aan den gang; 
heidsproeven.

In een paar scholen, 
drongen, werd geen keuze gelaten tusschen 

tot bijv, half elf; daarna 
espeekl worden.

was natuurlijk niet alles „boter tot den boöm" wat ik zag; 
ik een paar kinderen, die veel meer tucht noodig hadden 

leidsters in staat waren te geven of het vermeenden te mogen
5 ik ook leermateriaal gebruikt op een wijze, - 
ig ervan geheel scheen in te gaan; er hingen 

eens wat lang kinderen om, die niet wisten wat zij doen 
moesten. Doch overal, in elke school, onder elk systeem, zijn er leiders 
en leidsters, die geen paedagogen bij de gratie Gods zijn of wat veel 
tijd noodig hebben o>m ervaring en inzicht te krijgen. Niet altijd 
daardoor zag ik ingrijpen daar, waar typische verwaarloosde kindertjes r 
de werkstilte stoorden, overal noodig en zeker in een omgeving, waar 
de opvoedende kracht schuilt in het vermogen tot concentratie.

Indien dit echter gezegd is, moet ik vertellen over het andere, dat 
ik mocht waarnemen. Ik ben in een Montessori-school geweest, waar 
zeker een veertig kinderen in hetzelfde lokaal aan den arbeid waren 
en er de werkstilte was, noodig voor werk en rustig samenzijn. Ze 
waren allen met iets anders bezig; sommigen lagen op den grond met 
de rekenblokken; anderen teekenden; zelfs waren er een paar, die de 
klokjes bespeelden om het oor zich te oefenen. En allen gingen door, 
letten niet op de bezoeksters, want ik was toen niet alleen.
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Toen klapte de onderwijzeres in de handen; allen zetten het leer
materiaal weer op de daarvoor bestemde plaats; op een teeken gingen 
allen op de maat van muziek loopen op lijnen, daarvoor op den grond 
getrokken. En ik kon slechts geboeid kijken naar de afwisseling van 
vrijheid en het samen zich oefenen. Toch luisterde ook daarin elk 
kind naar zichzelf. Het kleine lichaampje voegde zich naar de maat, 
maar bewoog toch kopje en handjes naar het eigen rythme.

Waarlijk elk kind wais zichzelf. Ik heb het gezien in al de ver
schillende kleuterscholen, die ik zag, in Rotterdam, Amsterdam, 
Amersfoort.

In sommige was ik zoo vroeg, dat ik ze bij het binnentreden gadeslaan 
kon; ze gingen naar de kastjes, maakten hun eigen tafeltjes schoon; 
sommigen, vooral de allerkleinsten, gingen zoo op in het poetsgenot, 
dat zij wrijven en wasschen bleven al den tijd, dat ik er was. Er 
ging voor hen een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit van de 
gootsteentjes en fonteintjes binnen hun bereik. Zoo smakelijk handig 
waren heel veel kleuters, zóó opgaand in hun werk, ook dat van den 
schoonen droom.

Weer zie ik dat ventje in Amsterdam, rustig op den grond liggend 
en kijkend naar het spel van zonneplekken op de zoldering; weer 
kijk ik naar het heel kleine meisje verloren in den aanblik van een 
aquarium en eindelijk vragend om het gordijn te laten zakken, omdat 
de goudvischjes het anders te warm kregen.

Ik heb in al de scholen, waar ik was, het kind in al zijn uitingen 
gezien, in zijn grillige nukken, maar ook in zijn spontane naïeviteit, 
in het mensch-zijn, wanneer het werk of spel heeft naar zijn kennen 
en kunnen en dan niet lastig is. Het kan niet anders of uit kinderen, 
zoo geleid, moeten anderen menschen opgroeien. Reeds vond ik die 
belofte in vervulling gaan in lagere scholen, die ik bezocht.

Bij het gadeslaan en overdenken van hetgeen ik waarnam 
kleuterscholen, waar ik was, stelde ik weer de vraag, 
steeds meer nadrukkelijk: waarom toch brengt men alle 
meisjes, de moeders en vrouwen der toekomst, niet tot 
van het kind?

De aanstaande onderwijzers en onderwijzeressen komen in aanraking 
met het kind, al wees ik er reeds op, dat het nog in andere mate 
geschieden kan. Zij, die kinderjuffrouw willen worden, oefenen zich 
eveneens met kinderen. Ik zag indertijd hoe het in Haarlem geschiedde 
op de Huishoud- en Industrieschool. Ook heeft de 's-Gravenhaagsche 
Vakschool een alleraardigst kinderklasje en een kleine crèche voor 
haar aanstaande kinderjuffrouwen. De Rotterdamsche scholen voor 
Vrouwenarbeid hebben kinderkamers, waar alle leerlingen der hoogste
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') Kortheidshalve gebruik ik deze term, om zowel het onderwijs op het 
Gymnasium als dal op hel Lyceum en de H. B. S. aan te duiden.

klassen met kinderen leeren omgaan, omdat men daar er rekening 
mee houdt, dat alle meisjes broertjes en zusjes kunnen hebben, in 
het gezin dus met het kind te maken hebben en later weer zelven 
moeder zullen zijn.

Maar de leerlingen van al onze inrichtingen voor U. L. O., van al 
onze middelbare scholen, H.B. S., gymnasium en lyceum, worden nog 
steeds opgeleid, als waren er geen kinderen en moeders, geen gezinnen 
op de wereld. In den leeftijd, waarin zij het meest vatbaar zijn voor 
indrukken, worden zij nog steeds volgepropt met allerlei wijsheid, 
waarvan zoo heel veel vervliegt als kaf voor den wind, maar het 
kind leeren zij niet waarnemen.

Toen ik in die kleuterscholen was, waar het kind in al zijn onge
reptheid waar te nemen is, droomde ik van een tijd, waarin al onze 
jonge meisjes, hoe arm of hoe rijk ook, hoe dom of hoe knap, maar 
vooral de cenzijdig-intellectueelen, één schooltijd, één enkel uurtje, 
gebracht zullen worden naar de honderden scholen en inrichtingen, 
vlak in haar nabijheid, om daar, óók als een studievak, te leeren 
kijken naar kinderen, normale en abnormale, om later de goede moeders 
te worden, o.a. door Scgantini in beeld gebracht.

Wat dorre, doode kennis uit alle scholen voor al onze jonge i 
en wat kinderwaarneming erin met al de duizenden opgroeiende kl

T7 igenlik had dit artikel, om in de stijl van de tijd te blijven, moeten 
heten: de aansluiting tussen Lager- en Middelbaar Onderwijs. 

Wanneer ik dit woord liever vermeden heb, dan is dit omdat het 
min of meer suggereert, dat het M. O. ’) de natuurlike voortzetting 
is van het L. O. Deze opvatting is inderdaad zeer verbreid; zij kan 
niet krachtig genoeg bestreden worden. Dat jongens uit de gegoede 
klassen óf naar het Gymnasium óf, sinds de wet op het M. O. van 
1863, naar de R. B. S. gingen, was van ouds her vanzelfsprekend. 
Hoe langer hoe meer zijn wij er aan gewoon geraakt, dat vrijwel 
alle meisjes daar eveneens werden ondergebracht. En de afschaffing 
van het toelatingsexamen voor deze scholen, -nu enkele jaren geleden, 
is maar al te vaak zo opgevat dat de middelbare school heeft te

Op de grenzen van Lager- en Middelbaar h2.7- 
Onderwijs 

door K. J. RIEMENS.



178

Kui-

linie de kinderen mindet 
lager beginnen en in 1<

aanvaarden al wat de lagere school g< 
uit de minder gegoede klassen, en heeft te zorgen 
ook meekomen. Welnu, de vroegere toestand deuj 
dreigt nog slechter te worden.

De vroegere toestand deugde niet. Wij kennen de statistieken van 
Buys, Vaes, Bolkestein, Revèsz voor de H. B. S., nu ook van 
per voor de Gymnasia (Paed. Stml. Junie 1927): alle geven ze 
dan S0°/o mislukkingen. En het publiek, dat deze cijfers leest, slaat 
de handen' ineen en roept uit: die barbaarse school, die zoveel slacht
offers maakt ! Persoonlik neemt men het de leraren niet kwalik: het 
ligt aan het stelsel, zegt men. Inderdaad, het ligt aan het stelsel, 
maar anders dan men meent. Het ligt, in het algemeen gesproken, 
niet daaraan, dat de leraren te hoge eisen stellen, maar hieraan, dat 
zij teveel ongeschikt leerlingen-materiaal krijgen toegevoerd. Met 
privaatlessen werden de kinderen van de L. S. bijgewerkt, om aan 
de — niet geringe eisen van het toelatingsexamen tc voldoen, en 
bepaalde onderwijzers hadden er biezonder slag van, de candidatcn 
daarvoor klaar te maken. Zo gelukte het, een groot aantal „er door" 
te krijgen, die voor het moeilike onderwijs der M. S. niet geschikt 
waren, met de bekende rampzalige gevolgen daarvan.

De nieuwe toestand is waarschijnlik nog slechter, moet haast wel 
slechter zijn. Vroeger had men tenminste de drang van het toelatings
examen, die tot hard werken op de L. S. dreef. Die is weggevallen, 
en er is niets voor in de plaats gekomen. Cijfers 'drukken de ver
slechtering zeer onvolkomen uit. Wel zeggen ze iets: dat het peil op 
de H.B. S. (te Utrecht, in tegenstelling met het Gymnasium aldaar) 
gedaald is, is op grond van de rapportcijfers aangetoond, en ook 
toegegeven van zo onverdachte zijde als Ds. A. van der Hoeve, ge- 
meentelik inspecteur van het onderwijs (zie Weekblad voor Gymnasi
aal en Middelbaar Onderwijs, 24 November 1926). Maar, Dr. Gerrits 
heeft het terecht opgemerkt, de lager gestelde eisen, lager om het 
niet al te bont te maken, komen daarin niet tot uitdrukking. En als 
men nu becijfert, dat het procent leerlingen dat blijft ziften niet 
hoger is dan vroeger, dan bewijst dit zonder meer ook al weer niets, 
omdat hierin weer de lagere eisen ongemerkt zijn verdisconteerd. 
Dat inderdaad de eisen lager gesteld moeten worden, wordt door 
de leraren algemeen gevoeld, en dit verklaart hun klachten over het 
zakkende peil van het onderwijs. Zij schrijven dit in het algemeen 
niet toe aan de storende invloed, die de, betrekkelik weinige, minder 
gegoede leerlingen zouden uitoefenen, maar wel hieraan, dat over de 
hele linie de kinderen minder goed voorbereid zijn; daardoor moet 
men lager beginnen en in langzamer tempo gaan. Want men moge

'dieft haar te zenden, nu ook 
i dat deze leerlingen 
igdc niet, de nieuwe
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altijd genoodzaakt zijn geweest een zeker aantal los te laten, die 
men niet mee kon krijgen, dit aantal kan toch niet onbekommerd 
worden uitgebreid, al zou dit ook het enige middel zijn om de wer- 
kelike toestand bloot te leggen.

Men heeft wel eens'de vraag gesteld : is het zo erg, dat de kinderen 
wat meer moeten leren op dc M.S.? Inderdaad is dit erg, omdat ook 
vroeger dc M. S. de handen reeds meer dan vol had, maar het zou 
niet onoverkomelik zijn, als het materiaal, waarmee zij werken moet, 
slechts meer dan vroeger geschikt was. Het omgekeerde is eerder 
het geval ; ook vroeger slipten er 
de mazen van het toelatingsexamen, 
absoluut ongcschikten onderliepen 
zonden worden. Dat hier geen ki 
enkel onbekendheid met de eisen i 
nemen wij onvoorwaardelik aan, 
beter door.

Het is geen opwekkend beeld, dat wij hier geschetst hebben; en 
misschien is deze of gene geneigd de schouders op te halen en te 
zeggen: het zal wel altijd zo blijven! Welnu, het mAg niet zo blijven. 
Er moet verbetering komen, om het kinderleed te verzachten, dat 
onder al deze mislukkingen zit, om dc ouderzorg te verminderen, die 
er mee samengaat, om de maatschappij te bewaren voor het verspillen 
van een massa energie en geld. Dit is door velen gevoeld, en 
allerlei richting zoekt men verbetering.

Daar zijn er in de eerste plaats, die bij dc L. S. beginnen. De 
heer J. H. Pluvier b.v. verdedigde op de onderwijsconferentie in 
Octobcr 1927 te Alkmaar een differentiatie na vier jaar, die zou be
palen of het kind het volgende deel van de (lagere-school) leertijd 
in 2, 5 of 4 jaar zou doorlopen. Ongetwijfeld zal zodanige splitsing 
er toe bijdragen, dat een groter aantal leerlingen een hogere eindnorm 
bereikt. Het gevaar is echter groot, dat men dan ook zal menen dat 
al die leerlingen geschikt zijn voor het M. O„ en men zal evenzeer 
bedrogen uitkomen als vroeger met het toelatingsexamen.

Dr. M. J. Pattist wil, blijkens zijn rede in September 1927 voor 
het Genootschap van Leraren aan Ned. GymnasiBn gehouden, na 5 
jaar L. S. een scheiding maken, waardoor de kinderen, die voor voort
gezet onderwijs bestemd zijn, in een 2-jarige .voorbereidende cursus 
worden samengebracht, echter met dien verstande, dat de besten 
reeds na 1 jaar naar het M. O. kunnen overgaan. Deze klassen 
denkt hij zich ingedeeld bij het L. O. Een brugklasse dus, maar dan, 
als regel, een 2-jarige. Dat een brugklasse



I

1

I

180

dat in

FJ
I

leerjaar, en 
Amsterdam 
niet verder 
die anderen te

dc L. S. 
maar zij 

■’ehouden 
ooi voor 

voorvechter 
e grond 
:n daar

'utnent dat ons als belangrijk voor 
f die op het leervermogen een

daarvan ben ik sinds jaren overtuigd; het denkbeeld heeft op ver
schillende plaatsen reeds toepassing gevonden, en de praktijk schijnt 
niet teleur te stellen. Alleen een 2-jarige cursus daarvoor is mij nog 
niet bekend, en Dr. Pattist mag zich bij de verdediging daarvan ~ 
hij heeft het zelf blijkbaar ook al begrepen — op veel tegenstand 
voorbereiden van de zijde der voorstanders van dc ccnhcidschool. 
Die staan reeds afwijzend tegenover dc brugklasse na het zesde 

wellicht is het aan hun invloed toe te schrijven, dat te 
en te ’s Gravenhage 6a-klassen zijn gevormd, die vooral 
mogen gaan dan de gewone zesde klas : anders komen 

veel voor, schreef indertijd het orgaan der afdeling 
’s Gravenhage van de Bond van Ned. Onderwijzers. Nivellering dus 
naar beneden, een streven dat nu eenmaal, ik weet niet door welk 
noodlot, inherent schijnt te zijn aan demokratie. Nog on verholener 
komt dit naar voren in het nieuwste parool, dat de Bond op zijn 
pas gehouden algemene vergadering heeft gekozen: dc 7-jarige, ver
plichte grondschool, als eerste étape naar een 8-jarige 1 Terecht 
hebben verschillende leraren zich hiertegen te weer gesteld op een 
vergadering te Amsterdam, waar het ideaal reeds werd verdedigd, 
en terecht neemt een redacteur van het Weekblad v. G. en M. O. 
direkt stelling er tegen. Want al werd ons te Alkmaar en te Am
sterdam deze school voorgesteld als ook in het belang van het M. O. 
—• de overgang zou verlegd worden naar dc pubcrtcitsleeftijd — de 
leraren beseffen dat daardoor voor hun toekomstige leerlingen veel 
kostbare tijd verloren gaat. Zij gunnen het kind, dat op 
eindonderwijs krijgt, daar' graag een 7- of 8-jarige leertijd, 
vinden het onbillik, dat in datzelfde verband zullen worden ge 
allen, die andere behoeften hebben, omdat zij naar een schot 
voortgezet onderwijs zullen overgaan. „De volkschool kan de 
koppen niet missen!” riep de heer Bymolt, de grote 
voor de 7- of 8-jarige grondschool, uit, daarmee de diepste 
van zijn propaganda blootleggend. Wij mogen niet ophouden 
tegenover te stellen: Gij hebt niet het recht op die goede koppen 
beslag te leggen als gangmakers! leder kind op de plaats, waarop 
het recht heeft door zijn natuurlike aanleg, zeker! Maar dan ook 
ieder kind, het weinig met aardse goederen bedeelde, maar ook het 
rijk met geestelike gaven gezegende ! In naam van de kinderen, die 
het onderwijs moeten hebben, waarvoor zij rijp zijn, in naam van de 
ouders ook, die nu al vaak met de grootste moeite de jarenlange 
studie van hun kroost bekostigen.

En de puberteit dan, het enige argi 
het M. O. wordt voorgehouden? Of
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8-jarige. 
wordt v< 
centen der ges 
gelijk — ook 
zijn 6-jarige L 
blz. 101). En 
instelde aan < 
hij tot de con< 
(blz. 321) : „Van een ingrijpende verandering in verstandelik kennen 
en kunnen gedurende de Gymnasiale loopbaan was nauwliks ooit 
sprake : wie zwak was in de eerste klasse bleef het gewoonlik in de 
volgende ja ren of verliet de school met alle ellende daaraan verbonden."

Ik heb bij deze zaak wat lang moeten stilstaan, niette lang echter 
als men bedenkt welk nieuw gevaar hier ons M. O. komt bedreigen.

Wanneer ik lans vraag welke andere pogingen tot verbetering 
oog zijn gedaan, dan valt allereerst te releveren de aandrang van 
de zijde van het U. L. O., orn dit, in zijn geheel of enkel in het eerste 
jaar, als schakel tussen het lager en het middelbaar onderwijs te 
laten dienen. De laatste maatregel levert te Hilversum, naar de voor
zitter der U. L. O.-vereniging, de heer Lobstein, mij meedeelde, goede 
resultaten op, de eerste toestand heeft te Hengelo bestaan, waar 
gedurende enige jaren de H. B. S. alleen de klassen IV en V had, 
die bevolkt werden met de beste leerlingen van de U. L. O.-school, 
wat een hoog procent geslaagden opleverde. Men mag bij de beoor
deling dezer cijfers echter niet vergeten, dat aldus de U. L. O.-school 
niet alleen als voorbcrcidingschool, maar ook en vooral als schifting- 
school werkt. Op zich zelf vind ik dit geen bezwaar — een strenge 
schifting wil ook ik, zoals men aanstonds zal zien —- maar eerlik- 
heidshalvc moet er op gewezen worden, dat deze inlassing van de 
U. L. O.-school allerminst een waarborg is, dat meer leerlingen het 
einddiploma der M. S. halen. Een bezwaar van de 1-jarige 
rciding op de U. L. O.-school is zeker, dat deze niet zond< 
wezen haar beste leerlingen aan de M. S. zal afstaan en 
king komt er meer vast te houden dan voor de leerlingen nodig is 
een bezwaar van de 3-jarige voorbereiding, dat het gehalte van hc

grote invloed heeft, en zo ja, op welke leeftijd, dat is een vraag, 
waarover wetenschappelik nog zeer weinig vaststaat. Praktics echter 
is de zaak in negatieve zin beslist, èn door de ervaring der leraren, 
die van een grote verandering in leervermogen haast nooit iets merken, 
fen door de sprekende cijfers, die door Dr. T. Kuiper zijn gepubli
ceerd uit Ztlrich en uit ons land. In Zlirich bouwt het Gymnasium 
voort op een 6-jarige volkschool, de Oberrealschule echter op een

. Voor de laatste is dus het ideaal verwezenlikt, dat ons hier 
'oorgchouden. En wat blijkt ? De resultaten zijn, wat de pro- 

eslaagden betreft, op beide middelbare scholen nagenoeg 
k gelijk aan die in Nederland — op het Gymnasium met 
L. S. echter iets gunstiger! (Zie Paed. Stud., Junie 1927, 
i op grond van een nauwkeurig onderzoek, dat Kuiper 
de Gymnasia te Amsterdam en te ’s Gravenhagc, komt 
iclusie, die hij aldus samenvat in het Decembernummer
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Blijven nog 
hervormen, da 
recht kan komen. Een bc 
Regering gedaan 
ling der H. B. S. Niet lant 
kunde alleen-zaligmakend v<

volle, neen, nog 
aan die school 
lingen der wetenschap, waarvoor 
ekonomiese geografie.

Met te meer 
splitsing wordt dooi 
Handelsblad-artikelen van 17 en 
in het laatste September-nummer

i op de 4-jarige 
Paed. Stud. De- 

daarvoor uitgetrokken beter aan de 
1 genomen heeft het dit aantrek- 

jelegenheid geeft een einddiploma te behalen, van 
in dat van de tegenwoordige H. B. S. met 3-j. c., 
iraktijk blijkens zijn geleidelike verdwijning 

ik het niet eens met Dr. Tjeenk Willink, i

voor de

5 de voorstellen, die bedoelen de M. S. zelf zodanig te 
lat de uiteenlopende aanleg der leerlingen beter tot zijn 

>elangrijkc stap in deze richting is door de 
door de invoering van de literair-ckonomiese afde- 

mger worden óf de oude talen, óf de wis- 
verklaard, ook het derde element der mo

derne beschaving, de kennis der maatschappij wedervaart hier ten 
volle recht (men leze hierover het mooie artikel van Inspecteur 
Bolkestein in het October-nummer 1925 van Volksontwikkeling). Ten 

niet ten volle; dit zal eerst het geval zijn, als ook 
het jus promovendi wordt verleend voor die afde- 

zij uitnemend voorbereidt, zoals de

onderwijs daar niet gelijk kan staan met dat op de M. S., waarom 
deze — een onlangs door De Telegraaf ingesteldc enquête bewees 
het —- er dan ook beslist afwijzend tegenover staat.

recht zal dit kunnen worden gevraagd, indien de 
orgevoerd, die Dr. Z. P. Bouman bepleitte in zijn 
:len van 17 en 18 Maart 1927, en in zijn opstel 

van Paed. Stud. Hij gaf zich reken
dat de tegenwoordige H. B. S. met 5-j. c. een dualistics ka- 
draagt: enerzijds is zij nog steeds en in toenemende mate de 

school voor, zoals Thorbecke het 65 jaar geleden uitdrukte, „de vor
ming van die talrijke burgerij, welke, het lager onderwijs te boven, 
naar algemeene kennis, beschaving en voorbereiding voor de onder
scheidene bedrijven der nijvere maatschappij tracht," anderzijds is 
zij meer en meer voorbereidingschool voor de Universiteit geworden. 
Voor het eerste doel kunnen de eisen minder hoog gesteld worden 
dan voor het tweede. Daarom wil Dr. Bouman een algemene 4-jarige 
school, die de taak zal overnemen, welke Thorbecke voor de 3- of 
5-jarige H. B. S. weglegde, en daarop geplaatst een 2-jarig semi
narium, dat óf mathematies-Fysies, óf literair-ekonomies zal zijn en 

a.s. academici bestemd is. Al zijn zeker tegen onderdelen 
het plan bezwaren aan te voeren — het Latijn 

school lijkt mij evenals aan Dr. Tjeenk Willink (zie .
cember 1927) misplaatst, de uren 
moderne talen besteed — in zijn geheel 
kelike, dat het gelegenheid geeft ■ 
meer betekenis dan dat van de 
(daar deze in de pi 
heeft voldaan, ben
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deze beschouwingen wil ik mij niet ont
zeggen hoe ik meen dat ieder kind zoveel 

>p de school, waar het krachtens zijn 
uk is dit oordeel gegrond op veel, wat

Als laatste onderdeel van 
trekken aan de taak, zelf te 
mogelik kan terecht komen op 
capaciteiten behoort. Natuurlik

meer prakties resultaat te 
f zonder schade voor het 
rof. Dr. J. W. Langelaan

hij die weer algemeen wil maken), zonder dat hiervoor de hoge eisen 
behoeven te worden gesteld, die alleen de Univcrsiteit nodig heeft.

Aan deze eisen kan echter blijkens de praktijk door de knappen 
in een 3-jarige cursus worden voldaan; het lijkt daarom logies voor 
hen de cursus 5-jarig te laten, en de splitsing na 3, niet na 4 jaar 
tc plaatsen.

Het komt mij voor, dat op deze weg 
bereiken valt in de richting der verlichting z 
onderwijs dan langs de Richtlijnen, die Prol 
getrokken heeft. Ik zeg niet dat door zijn desiderata: beperking, dif
ferentiatie, zelfactic, geen verlichting kan worden verkregen, en ver
heel niet dat het derde punt als onderwijsmetode — en niet enkel 
voor het onderwijs in de kennis der natuur — mijn volle instemming 
heeft, maar ik meen, dat de sterke beperking van het huiswerk (want 
deze wordt fcitelik met de beperking bedoeld; ze is ook bepleit door 
Ir. W. van Dorp in Zelfwerkzaamheid, Losse Paed. Stud.) de resul
taten zeer zal verminderen, en dat het ook niet nodig is hierin verder 
te gaan dan op verschillende mij bekende scholen reeds geschiedt, 
terwijl het compensatic-systeem, onder de naam differentiatie aauge- 
diend, reeds tans, het werd al elders opgemerkt, algemeen wordt 
toegepast, zij het dan ook niet als uitgewerkt systeem.

Waar over zelfwerkzaamheid wordt gesproken, mag niet onvermeld 
blijven de proef met het Dalton-systeem, die, behalve hier en daar 
partieel, als geheel op een Middelbare Meisjesschool te 's Graven- 
hage wordt genomen, en waarover bericht werd in de Handelingen 
van het Elfde Nederl. Philologen-congres (1925) en onlangs in het 
Weekblad v. G. en M. O.

Op volledigheid maakt dit overzicht overigens geen aanspraak, 
slechts datgene vermeldde ik, wat mij voorkwam van enig blijvend 
belang te kunnen zijn. Laat ik echter, ten bewijze dat ook in gym
nasiale kringen wel verandering wordt overwogen, er aan herinneren 
dat reeds 30 jaar geleden Dr. J. H. Smit, gesteund door vele col
lega's, voorstelde een afdeling zonder Grieks te scheppen, waar de 
moderne talen geheel tot hun recht zouden kunnen komen, en dat 
een overeenkomstig plan het vorig jaar is uitgewerkt door een com
missie (van Classici) uit het Genootschap van Leraren aan Ned. 
Gymnasten; helaas is het toen door de leraren afgestemd.
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toelatingsexamen gaf, zelfs onder betere omstan- 
scholen) dan de tegenwoordige, geen voldoende
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jgen; 
worden 

het karak-

:ing van
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les geven, plegen 
nemen 

jen een 
deze weg hun leer- 
n zij dus samen met

'punt van algemene schoolorganisatie behoren deze 
maar een beperkt systeem van vakonder-

i. door kennis te 
>porten, die hun oud-leerlingen krijgen, en ontvangt 

te leren ook langs deze weg hut 
werken

leerlingen van de laatste categorie zullen zijn blijkt 
Ir. Vaes, door hem toegelicht in het Weekblad

de M.S. moet, als regel, een 1-jarige 
een tweeledig doel hebben:

digheden (
waarborg

2. Het 
voldoet zei

3. Tussen de 6-jarige I,. S. en 
brugklas worden geplaatst. Deze zal

Als voorbereidingsklas zal zij die kennis geven, die de M. S. 
heeft —• Nederlandse grammatica, Frans, vaardig 

en schriftelik •— maar waaraan de L. S. minder

van toelating enkel op verklaring

als basis nodig 
rekenen uit het hoofd en schriftelik ■— 
of geen aandacht kan besteden.

b. Als proefklas zal zij uitmaken, in welke richtit 
onderwijs: Gymnasium, H. B. S. of U. L. O.-school, 
best gaan.

4. De onderwijzers, die aan deze brugkk 
geregeld overleg met de leraren der M. S-, o.a. 
van de rapj 
"=ycho-techniese scholing, om 
migen waar te nemen : in de grote steden 

psycho-techniesc bureau's. 
>. Uit een oog[

klassen tuis bij het L. O-, 
wijs worde er toegep; 

N.B. Zeker heeft l
M. O. onder te brengen, 
de voornaamste zijn :

elke M. S. zou een vrij groot aantal van deze klassen krijt 
reeds vooraf zou de keuze H. B. S. of Gymnasium moeten 
gedaan; de plaatsing, achteraf, op de U. L. O.-school zou 
ter van een degradatie'krijgen.

6. De leerlingen, die naar het oordeel van hun ouders op een andere 
soort school moeten geplaatst worden dan de onderwijzers hebben 
uitgemaakt, kunnen voor die school een examen afleggen, waaraan 
ook diegenen deelnemen, die reeds na een 6-jarige L. S. daarvoor 
rijp worden geacht.

N.B. Dat er 
uit de tabellen van 
van 23 Mei 1923.

ik al of niet met instemming gelezen heb, maar hier niet altijd aanhaal, 
om niet al te uitvoerig te worden. Ik zal mijn mening kort samen
vatten in de volgende'punten, die reeds gedeeltelik in het voorgaande 
zijn toegelicht:

1. Het vroegere 
(opleidingsei , 
voor geschiktheid, 
tegenwoordige stelsel 

ïker niet beter.

het iets zeer aantrekkeliks, deze klassen bij het 
maar de bezwaren lijken mij onoverkomélik;
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Het examen behoort niet uitsluitend een onderzoek te zijn 
de parate kennis, maar moet ook trachten het leervermogen van 
candidaten te bepalen.

Het zij niet overdreven moeilik, maar geve slechts voorwaardelike 
toelating tot de M. S., die dan op grond van het Kerstrapport over 
de definitieve plaatsing zal beslissen.

T ~ï~ et is wel altoos een aangename gewaarwording, als men aan 
het strijden is voor een zaak, te ontdekken dat er anderen zijn, 

die voor dat doel ook warmloopen. Het artikel van den heer A. 
Haagenbeek was daardoor een buitenkansje. Er zijn niet zooveel 
menschcn, die men warm kan krijgen voor een idee, maar heel weinig, 
dat leerde me de ervaring, voor dit denkbeeld, dat er móét komen 
een nieuw, groot, doelmatig Schoolmuseum. Met die zekerheid in zich 
omtrent de noodzakelijkheid der oprichting of hervorming en met de 
kennis van de lauwheid die in het algemeen voor dit groot onderwijs- 
bclang heerscht, geniet men van elke opmerking, maar zeker van een 
bestrijding als van een zoo ernstige voorstander der grondgedachte 
als hij. Een bestrijding, die niet de gedachte, maar de uitvoering 
alleen raakt.

paedagogisc
. . op één doel zijn 
de ernstig studeerende onder- 
wat hij behoeft.

Naar een nieuw Schoolmuseum 
STRAATMAN.

Het spreekt naar mijn meening vanzelf, dat de heer Haagenbeek 
een groot en goed gehuisvest Schoolmuseum graag zou zien worden 
met of zonder les-aanhang als het Haagsche en als ik wil,.............en
voor mij is het zeker, dat ik een inrichting ook graag zag groeien 
zonder die en als ’t niet anders kon mét een paedagogische bibliotheek. 
Er zijn verschillen in onze verlangens op één doel zijn ze gericht: 
geef ons een centrale inrichting, waar 
wijzer kan vinden, wat hij begeert en

Als ik met hem en naar mij natuurlijk wel bekend was ook met 
den heer P. L. van Eek Jr. en met Prof. Dr. J. H. Gunning Wz. 
van meening verschil, dan komt dat vooral door mijn ervaring, die 
me leidde naar een meen ik voor de onderwijzers en het onderwijs 
praktische vereeniging naar de eene en een doelmatige scheiding naar 
de andere zijde.

Een onderwijsmuseum vereenigd met het Schoolmuseum, omdat dit, 
meen ik, minder kostbaar zal zijn. Het schoolmuseum moet veel hebben
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laten vaststellen, waaraan 
de mogelijkheid maar eens

Het is waar, dat zulk een inrichting van meet af aan moet worden 
tot stand gebracht, maar het ontgaat me, waarom dót ook niet kan 
door het Schoolmuseum daar hebben ze tenminste al heel wat 
ervaring van verzamelen en schikken en etaleeren. Oók hebben ze 
als ik aangaf al wat bruikbaars en zouden ze met de epidiaskoop of 
het filmapparaat, dat het nieuwe Museum tóch moet hebben, al een 
paar heel dure en zeer bruikbare middelen voor het Museum ten bate 
v. h. Ond. hebben.

Maar, en dan volgt de hoofdzaak van het betoog, „er bestaan 'n 
paar andere instellingen, door den heer S. bij z’n schets van ’n toe
komstig Schoolmuseum niet genoemd, maar die, wat hun beginsel 
betreft, volkomen met dat van ’t tegenwoordig Schoolmuseum over
eenkomen; en dan ook, met dit verenigd, daarvan 'n iedeaal „centraal- 
waarnemingshuis" voor ons schoolwezen zouden maken."

Ik moet dadelijk opmerken, dat ik zeer stellig aan de door den 
heer Haagenbeek bedoelde instellingen heb gedacht. Be Paedagogische 
Bibliotheek heb ik gedurende 22 jaar helpen beheeren, als vertegen
woordiger en zaakgelastigde van het Hoofdbestuur van het N. O. G. 
en later als secretaris van de vereeniging, die hoofdzakelijk op mijn

dat het onderwijsmuseum ook kan gebruiken, het laatste zal veel 
bezitten, dat aan tal van onderwijzers onbekend is als hulpmiddel ter 
verduidelijking van schoolwerk. De beide groepen hoop ik nog 
bij elkaar te vinden in één gebouw niet alleen, maar ook zóó gesel 
in naast elkander geplaatste afdeelingen, dat de bezoeker ze gemakke 
groepsgewijze overziet.

Ik ben het dus oneens met mijn tegenstander-strijdgenoot, dat 
dit (het Haagsche Schoolmuseum) „in beginsel 'n geheel andere in
stelling dan het Schoolmuseum daarom moeilijk onder een-en-’t- 
zclfde beheer (zou) kunnen komen. „HetórXtrfristoch een niet principieele 
zaak en ik heb de overtuiging, dat er wel en gemakkelijk menschen 
te vinden zouden zijn, die met elkaar (het is toch niet noodig één mensch 
er voor te nemen?) dat beheer zouden aandurven en tot een goed 
einde brengen. "Wij, we zitten met onze geringe middelen; wij, we 
kunnen moeilijk klassen ontvangen en de te aanschouwen voorwerpen 
gereed leggen. Maar als we wat meer geld hadden, namen we voor 
dat onderdeel wat menschen om de lichtere en zwaardere diensten 
te verrichten; op aanwijzing van de 'leiding de voorwerpen bij elkaar 

te bergen. Dat is niet het zwaarste. Ook is 
tgelijk door directie of speciale commissie voor bepaalde vraag- 

over eenigen-tijd-durende lessenreeksenlijnen te 
de uitvoerders zich te houden hebben. Als 
komt.

een inrichting 
het ontgaat me, • 

daar hebben 
schikken en i 

en zouden
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(punt ben ik dus vóór vereeniging ■
t Onderwijs met het Schoolmuseum

i de Paedagogischc Bibliotheek
veel ernstiger, immers met geld niet te

gewoon

aandringen 
sa men werk
Gunning
iets goeds

van het

uit alle oorden van Nederland 
die dan door de 

was heel erg ge- 
van een stedelijke in- 

zeest de boeken in eigen 
de aanvragen 

geld

zeer goed, dat deze 
aan de onderwijzers 

land gaf. Ik heb jaren gehad, dat bij de 1000 uitgaande stukken

niet voltooid, 
nog dan een Museum doen kan, 

tijn lang geweest menschen van 
tegd, want ze stonden lang zóó ver 
iu .. . naar de meening van enkelen 

geen goed aan deed . .. dat die buitenwereld ze 
i kring opnam; in veel gevallen inderdaad vergeeflijk, 

aan, of er is reeds eenigen tijd verandering 
we zijn niet meer een afzonderlijke kaste, we worden er niet 
aangezien, als men van ons ontdekt, dat wc schoolmeesters 
zijn meer aan gewone menschen gelijk geworden. Daarvoor 

zijn veel oorzaken; één er van acht ik stellig te zijn de betere ont
wikkeling, die in de latere jaren het eigendom der onderwijzers is

en door het Ncderlandsch Onderw.-Gen. is opgericht in 
rking niet enkele zeer belangstellende personen, waarbij Prof, 
vooraan stond, als gewoonlijk wanneer er iets belangrijks en 

voor de studie te doen is ... en met enkele onderwijzers- 
vereenigingen.

Door mijn arbeid aan de bibliotheek weet ik 
(ik spreek van een jaar of 10 geleden) heel veel 
in ons 1 1 • •
in mijn register stonden, ik ontving 
en een enkele maal uit het buitenland aanvragen, 
Universiteits-Bibliotheek werden uitgevoerd. Het 
lukkig, dat de bibliotheek een onderdeel was 
richting. Als wc zoo ongelukkig waren gew< 
beheer te hebben, hadden we aan zoo goed als geen van de aanvrage" 
kunnen voldoen. Voor dergelijk werk moet men menschen en geld 
hebben en heel wat ook. Ik heb meermalen de verzekering gehoord: 
.. U geeft ons heel wat te doen”. Misschien meent een lezer, dat in den 
nood meerdere toelagen voor het Museum te krijgen zouden zijn! Die 
toelagen zouden dan alleen voor de bibliotheek nog al hoog moeten 
geweest zijn, tenzij men het gebruik er van zou willen beperken tot 
Amsterdam, en men er geen verzend-bibliotheek, geen uitleen-inrichting 
van zou willen maken. Oók een gedachte, maar niet met mijn in
stemming uit te voeren.

Uit een praktisch oogp 
Museum ten bate van het 
ik ook tegen vereeniging van 
Er is daarnaast echter een i 
vergoeden ideëele zijde.

Het valt niet te betwijfelen of in de laatste 25 jaar is er een ver
andering groeiende bij de onderwijzers, die in de verte nog 
door een krachtige bevordering meer nog dan een Mus 
het onderwijs dient. Schoolmeesters zi 
een apart „ras” had ik haast gezegd, 
buiten de gewone menschenwereld . . 
er boven, wat er geen goed aan 
ook niet graag in zijn kring opnam; in veel i

Er is geen twijfel aan, of er is re< 
gaande, wc zijn niet meer een afzonderlijke kaste, 
meer op aangezien, als men van ons ontdekt, dat 
zijn, we
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tot de besten onder 
onderwijzer schaadt de 
dat we van onze collega’s 
is, daardoor ben ik tot 
van de Paedagogische 
gische Adviezen én als 
het Schoolmuseum. Er was tot nu toe niet veel 
den Heer Haagen 
uitgesproken heb il 
gesprokc 
bev< 
Er was toch 5 
de Paedagogis 
had kunnen b« 
het weten kan <

geworden, ongerekend nog die van de moderne kweekschool-opleiding.
Dat we op hooger peil zijn gekomen, zien we zeer duidelijk als we 

kennis nemen van de inhoud onzer vakbladen. Bijna zonder uitzondering 
bevatten ze artikelen waarvan verschillende in de 't best geredigeerde 

-tijdschriften niet zouden misstaan. En niet van enkele kopstukken, 
maar telkens weer van jonge, opkomende schrijvers, die over vraag
stukken van velerlei aard gefundeerde meeningen op goeden toon 
zeggen kunnen. Dat moeten we ook hebben, de vormers der jeugd 
moeten behooren, voortkomen als ’t kan, opgevoerd worden tenminste 

ons. Een slecht ontwikkelde, een bekrompen 
: geheele school. En door de sterke overtuiging, 
’s het beste moeten maken dat er van te maken 

nu toe altoos geweest een krachtig tegenstander 
s Bibliotheek en van het Bureau voor Paedago- 

als zelfstandige instellingen én als onderdeden van 
il reden het denkbeeld van 

■nbeek te bestrijden: toen het jaren geleden werd 
ik er kennis van genomen, er met voorstanders over 

een, maar er niet tegen gestreden; men moet geen windmolens 
'echten. Er is beter, veel beter werk te doen! Windmolens, toen.

geen denken aan, dat Het Nederlandschc Schoolmuseum 
'ische Bibliotheek had kunnen huisvesten en verzorgen, 
oedienen, hedemaal niet. Dat weet ik zoo goed als iemand 
1 en zou misschien met uitleencijfers over jaren 1897-—1918 

uit de Universiteits-Bibliotheek bewezen kunnen worden. Voor het 
Bureau van Paedagogische Adviezen, dat niets anders te doen had 
dan dat, was de toestand wellicht anders, .... toch ook, als ik nader 
betoogen zal, naar mijn meening ongewenscht.

Als wij de onderwijzers in hun geestelijke groei willen dienen, zullen 
we allermeest er aan moeten denken, dat iemand in eens anders 
tuintje wel aardig wat kan opdoen. Je moet niet binnen de muren 
van je eigen hof blijven, kijk er eens over, buurman heeft ook wat 
aardigs, dat belangstelling waard is. Vooral moet dat, omdat we een 
vakopleiding genoten hebben, waardoor we toch al wat tot eenzijdigheid 
gepredestineerd werden. Ga er uit, om er beter in te komen. Die 
overweging heeft me altoos geleid bij de keuze van boeken voor aan
vragers buiten,.... met die in de stad bemoeide ik me maar in zoo 
ver, dat ik nog al eens een introductie voor de Universiteits-Bibliotheek 
gaf. Er werden wat pakken verzonden! Op mijn vriendelijk verzoek 
ook romans, als ik kon verklaren, dat de vrager op een of ander 
onmogelijk, afgelegen gehuchtje wonende, die voor zijn hoofdacte-studie 
noodig had.

dat belangstelling 
iding gene

'ing heeft r 
rs buiten,.. . 
it ik nog

romans, «
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de 1

meen ik, hoe belat 
van groot belang • 

> de tweede of dei

wegÉ 
een of ander 1 

gevolgen van 1 
veel oud-Ieerlingen. 

bijna altoos óók kweekelinge 
maar men moet om het

Wie de onderwijzers een goede dienst wil doen, moet hen de weg 
er heen leeren, zooals er bijna geen kweekeling van de Amstcrdamsche 
Gem. kweekschool weggaat die niet van een onzer een aanwijzing 
gehad heeft een of ander boek uit de U. B. te gaan halen, werk waar 
men de gevolgen van kan merken bij een bezoek, dan ontmoet men 
er heel veel oud-Ieerlingen. Wie in het Schoolmuseum komt, vindt er 

ogen. Daar is eveneens als vaklui hun terrein, 
een het ander niet geringschatten.

ingrijk ook deze kwestie is, en volgens 
voor het onderwijs, op het oogenblik komt

:rde plaats.

Ten slotte 
mij is ze v 
ze pas op

De eerste is:
Hoe komen we aan een nieuw en groot Schoolmuseum en 

middelen dat te exploiteeren.
Weet iemand raad daarop?

II. Door de Paedagogische Bibliotheek te laten aandeüniversi- 
teits-Bibliothcck wordt ze in haar tekorten op wetenschappelijk gebied 

igcvuld onder leiding van hen, die daartoe het best in staat zijn, 
hoogleeraren in de opvoedkunde, zoonoodig gesteund en aangevuld 

door de aanvragers van studie-materiaal.

opvoedkundige lektuur in een universi- 
de onderwijzers op, (brengen we ze in 

immers) tot het kennis nemen van allerlei weten
hun enge kringetje; voeren we ze op.

1. Door de plaatsing van 
teits-bibliotheek wekken we 
aanraking er mee 
schap buiten

En datzelfde voordeel bestaat nog. Wie thuis raakt in de Universi- 
teits-Bibliotheek, die staat voor een schatkamer, waarin de bronnen 
te vinden zijn tot de meest veelzijdige ontwikkeling. En nu meer dan 
ooit. Door het feit, dat aan bijna alle Hoogescholen in ons land 
professoren verbonden zijn, die paedagogiek doceeren, is daar een 
ernstige verandering ook in de bibliotheken gekomen: elke Univcrsiteit 
heeft nu een speciaal opvoedkundig deel, hier beter, daar minder, 
maar in Amsterdam al heel goed. Dat komt ook, doordat er nu weten
schappelijk gevormden voor dat onderdeel, met de belangstelling van 
ingewijden en vragenden, er voor zorgen.

Ik heb tweecrlei grond dus waarom ik mij sterk zal verzetten tegen 
verbinding van Schoolmuseum en Paedagogische Bibliotheek.
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jeering zijn in die richting wel 
t* niet is ingegaan.

650
1087
248

Rijkskweekscholen .
Gem. Kweekscholen
Bijz. (nietconf.) Kweeksch.
Rijks normaallessen
Totaal

Prot. Kweekscholen 
R.K.
Bijz. normaallessen .
Totaal..........................

4e kl.
682
172
75

161

voorstellen ingediend,

Totaal
2095
599
231
402

3327

3e kl.
641
187
66
105
999

849
1207
573
2629

le kl.
277
87
37
53
454
419
800
34

1253

590
1024
77

1691

2508
4118
932

7558

Een grillige bezuinigings-commissie 
en een zonderling plan 

door L. C. T. BIGOT.

aan onderwijzers en

helder overzicht geeft 
onderwijzer(es) opleiden. 

2e kl.
495 
153 
53 
83

784

en wie op beperking
> of over drie, vier 
zal. Dat heeft Min.

1 op het Voorloopig 
jde hij het volgende 
e bezetting van de

TT r is een teveel
z deze jaren.
De oorzaken daarvan zijn niet ver te zoeken: in de eerste plaats 

liggen zij in de maatregelen van de regeering (vergrooting aantal 
leerlingen per onderwijzer en afschaffing 7e leerjaar), en in de tweede 
plaats aan de economische omstandigheden, waardoor op admini
straties, bankinstellingen enz-, het personeel werd ingekrompen en 
de jonge menschen, meenend bij het onderwijs meer kans te hebben, 
plaatsing vroegen en kregen op de kweekscholen. Zoo zijn er in de 
jaren '25, 26, en ’27 meer leerkrachten opgeleid, dan — gezien het 
aantal wachtgelders (vrij gekomen tengevolge der bovengenoemde 
regeeringsbepalingen) — er plaatsen beschikbaar waren.

Hef is dan ook wel eenigszins te begrijpen, dat zij, die bezuinigen 
willen op het onderwijs, zich wenden tot de opleiding en het heeft 
ook niet ontbroken aan voorstellen, om de opleiding stop te zetten 
of te beperken.

Ook bij de rege 
waarop zij echter

Zeer terecht. Want opleiden is vooruitzien 
van de opleiding aandringt, moet zich afvragen 
jaar dat teveel aan leerkrachten er nog wel zijn > 
Waszink gedaan; bij de Memorie van Antwoord 
Verslag van de Onderwijs-Begrooting 1926 voegd 
staatje, dat een helder overzicht geeft van de 
scholen, die voor
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V

en Volks-

»ezig h<

bij de be-

zoo logisch als maar iets logisch is, 
i voor een ernstig tekort aan leer-

nu in acht nemen:
in de „slijtage” van het onderwijzerscorps in Neder 

per jaar plm. 2500 leerkrachten noodig zijn;
pCt. van dc leerlingen uit de 2e klassen het eind-

Tot hen, die zich met deze materie bezig houden, behoort ook de 
Centrale Commissie voor Bezuiniging van de Nederlandsche Maat
schappij voor Nijverheid en Handel.

In Februari 1927 verscheen van de hand van den (onbekenden) 
deskundigen medewerker dier Commissie een artikel in het Tijdschrift 
dier Maatschappij, waarin een opleiding tot onderwijzer(es) werd 
aanbevolen, die in 't kort hierop ncerkwam: opheffing van alle 
Kweekscholen en vervanging door de 5-jarige H. B. S. + I jaar 
stoomcursus of M.U.L.O.-B. (ev. eindexamen H.B.S. 3-j.c.) + 2 
jaar stoomcursus. Verdediging heeft dit plan, voor zoover wij weten, 
nergens gevonden, wel ernstige bestrijding.1) Dit plan werd aange- 
kondigd als te geven een opleiding, die korter, beter en goedkooper 
was; nauwkeurig bezien, ’ bleek ze niet korter, slechter en duurder 
dan de tegenwoordige opleiding (zie Volksontwikkeling Jaargang 9 
bid. 93 en v.v.).

Een studie-commissie uit de drie Kweekschoolbonden heeft de 
absolute onuitvoerbaarheid van dit plan aangetoond.

We mogen aannemen, dat deze critiek de bovengenoemde commissie 
heeft bereikt. Uit het Januari-nummer van 1928 van het Tijdschrift 
der Maatschappij van Nijverheid en Handel blijkt echter, dat de 
Bezuinigingscommissie haar pogingen om op dit gebied te hervormen, 
nog niet heeft opgegeven. Ze noemt in het algemeen de critiek „niet 
zeer overtuigend" en — we mogen hier met recht van grilligheid 
spreken — komt nu met een gansch ander plan; ze beweert wel, 
dat dit plan een uitwerking is van haar eerste project, maar dat is 
onjuist: het is heel wat anders.

Als wij daarbij
a. dat om 

land te voorzien
b. dat plm. 5 

doel niet bereiken;
dan volgt uit deze getallen ■ 

dat wij over twee, drie jaren 
krachten staan.

Deze overweging dient men terdege in acht te nemen 
oordecling van verschillende plannen tot reorganisatie van 
leiding.

’) Zie Volksontwikkeling 8e Jaargang 1927. Mei afl. blz. 236 en 
ontwikkeling 9c Jaargang 1927. Dcc. afl. blz. 93 en v.v.

Verder in „de Kweekschool", orgaan van den Kweekschoolbond Jaargang V 
Juli-afl.
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6
2
2
2

3
3
2
2
2

2
2
3

5
2
2
2

4
4
2
2

2
2
3

0
0
6 
0
3
3
0
2
0
2
3
2

3
4 
0
6
0
2
3
0
2
0
2
3
2

3
3
3
3
0
6
0
2
2

0
2
3
2

er b.v. aldus uitzien:

Nederlandsch ....
Fransch 
Duitsch
Engelsch
Schrijven
Rekenen en Wiskunde
Opvoedkunde.
Geschiedenis ....
Aardrijkskunde .
Natuurkunde ....
Natuurlijke historie
Zang
Teekenen 
Lichamelijke Oefeningen
Nuttige Handwerken .

de opleiding 
;aat de hcele 
mul genoemd

van die afdeeling zal

geen inrichting meer, die 
onderwijzers, waar men 

leerkrachten, ook door de sfeer.

De lezer oordeele.
In het kort komt het nieuwe plan hierop neer:
1. Aan de H.B.S. wordt een afdeeling onderwijzersopleiding ge

vormd: de afd. C. geheeten. (Afd. A. is de gewone H.B.S., afd. B. 
de lit. econ.) Na drie jaar H.B.S. worden in die afdeeling, welke 
twee jaar vraagt, zij geplaatst, die onderwijzer of onderwijzeres 
willen worden.

2. De urentabel

jgt een schooleindexamen met uniform door het 
Rijksschooltoezicht vervaardigde opgaven voor

digs van 
ie plan gaat 

dezes het in De Kweekschool

Zonder schade voor het on< 
afd. A. en B. mogclijk.

3. Die afd. C. krijj 
Departement of het 
het schriftelijk werk.

Zooals men ziet, is er groot verschil.
Bleef er bij het eerste plan nog iets zelfstandig 

over — n.1. de stoomcursus — bij het tweede 
opleiding, zooals schrijve ' -----
heeft, in den bijwagen.

Volgens dit plan bestaat er geen school, 
ingesteld is op de behoeften van de 
bewust zich richt op de vorming van
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r opv< 
tucht

’ehaald.
.< onder 

den band 
i de oplei-

M.O.?

geen vraag 
belangrijke I 

behouden 
. van nu 1

men op 3/s van den weg af en gaat

waar men zoowel door bespre- 
praktijk voor de klasse hun 

t op de moeilijkheden van het onderwijzerswerk. De 
alleen een beetje ander onderwijs; een paar vakken 

paar vakken anders en meer niet.
in werd althans één inrichting volledig afgeloopen; 

i gegeven.
plan breekt

den geest, den toon van de school, 
kingen met de leerlingen als door eigen 
aandacht vestigt 
opleiding wordt i 
erbij, een

Bij het eerste plat 
er werd een geheel

Bij het nieuwe f. 
dan een zijpad in.

In de Kweekschool schreef ik over dit plan: „AVij zullen ons niet 
begeven in detailcritiek; we vermelden daarom alleen, dat de handen
arbeid hcelemaal wordt vergeten — dat het spreken, ingedeeld bij 
het zingen 1 uur per week en per week en per klas, niet tot zijn 
recht kan komen ~ dat in het leerplan voor opvoedkunde niet 
gedacht is aan zedelijke opvoeding, orde en tucht en dergelijke 
kleinigheden meer.

Onze bezwaren gelden het plan in zijn geheel.
Zij zijn :

a. Om het plan te verwezenlijken, moet zoowel de wet n 
M.O. als die op het L.O. grondig onderste boven worden ge 
De opleiding tot onderwijzer staat zeer terecht en begrijpelijk 
het toezicht van de hoofdinspecteurs van het L.O., voor ■ 
met het lager onderwijs wordt dit noodig geacht. Moet nu 
ding geheel gebracht onder het toezicht van de inspecteurs 
Zijn zij genoeg op de hoogte van de eischen, die de lagere school 
aan haar leerkrachten stelt en kunnen zij dus beoordeelen of de 
opleiding goed is? Of moet de afdeeling C. onder toezicht staan 
van de inspecteurs L.O.? Hoe moet het dan op de gecombineerde 
lessen ? Men kan wel zoo zeggen, de onderwijzersopleiding moet in 
een afd. C., maar men moet toch even nadenken over de verwerke
lijking van zoo'n denkbeeld. Of een school staat onder toezicht van 
de inspectie M.O. of L.O. mag b.v. voor een Nijverheidsschool 
misschien geen vraag van gewicht zijn, voor een kweekschool is dat 
éen zeer belangrijke kwestie. Als die kweekschool het verband met 
de L.S. wil behouden en dat moet zij, dan is toezicht van inspecteurs, 
die het L.O. van nu kennen, noodzakelijk.

b. Als 't een beetje vlot loopt, kan bij dit plan een kind van 17 
jaar de akte van onderwijzer(es) behalen.

c. Thans kan een leerling, die drie klassen H.B.S. heeft afge
loopen, in oinze 2e klasse geplaatst worden. Hij moet dus thans na
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er jaarlijks 2500 leerkrachten 
van het corps; 1500 voor het

en 1000 voor het openbaar.
land + 50 confessioneele H.B.S. en + 90 neutrale, 

nu per jaar 2500 geslaagden in de afd. C. 
nemen eens aan dat bij het eindexamen 90 pCt- 

dat in de 5 jaar */□ der leerlingen afvalt •— wat voor 
een buitengewoon klein percentage is.

~ 3 de 140 scholen tezamen 
jgen: in de 5e klassen 

 ■ + 3450, in de 2e +
in de le + 4140. Samen + 17250. Zeg 17000 leerlingen.

■—i-™——t en de leerkrachten” daarvoor „aanwezig” zijn, 
ons hier

de 3 jaar H.B.S. nog 3 jaar kweekschoolonderwijs volgen. In die 
„verbeterde" opleiding volgens dit plan is men na 2 jaar gereed.

d. Bij dit plan is de opleiding voor de Hoofdakte geheel vergeten.

e. De ontwerper heeft zich ongetwijfeld niet ingedacht in de 
werkelijkheid. Hoe is deze?

Zooals wij zooeven schreven, zijn 
noodig om te voorzien in de slijtage 
bijzonder confessioneel onderwijs

Er zijn in ons
Deze 140 scholen moeten 
afleveren; we 
slaagt en
de H.B.S. een buitengewoon klein percentaj

Hoe is de stand der klassen dan? Op 
moeten dan alleen in de afd. C. onderwijs krij;
+ 2760, in de 4e klassen + 3105, in de 3c
3795, en i  " ' "

Of de „gebouwen 
weten we niet. 'Wel kunnen we zeggen, dat de bezuiniging 
heel erg problematisch lijkt.

Gaan we de zaak na alleen voor het bijzonder onderwijs, dan 
blijkt de absolute onmogelijkheid.

Hoe zullen 50 H.B.S.en 1500 geslaagden voor onderwijzer afle
veren? En hoe moet dat bij het R.K. onderwijs, waar slechts 6 
H.B.S. voor meisjes zijn en 32 Kweekscholen voor onderwijzeressen.

Wie een plan ontwerpt, moet o.i. toch met zulke zaken en met 
de aanwezige toestanden rekening houden, — en een eerbiedwaardig 
lichaam als de Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel 
moest zich toch even bedacht hebben voor ze een dergelijk plan 
overnam.

Bovenstaand plan is van de hand van den heer Dr. H. de Noo 
Bzn., vroeger gemeentelijk-inspecteur L.O. in den Haag, thans directeur 
H.B.S. 5-j. cursus te Zierikzee.

In de toelichting, die de heer de Noo bij zijn plan geeft, wordt 
ook terloops gesproken over de hoofdzaak. De schrijver knoopt zijn 
opmerking daarover vast aan een uitspraak van den inspecteur 
Bolkestein: „Kennis, die slechts onderwezen wordt, om door de leer
lingen weer opnieuw onderwezen te worden, is daardoor alleen reeds 
veroordeeld”. Met deze uitspraak is men het in onzen tijd ook op 
de Kweekscholen vrij wel algemeen eens. Afzonderlijk onderwijzers-
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den jongen onderwijzer. Terecht heeten 
van leerkrachten: Kweekscholen.
dat in de eerste plaats daarmede geen 
eigen bedoeling; terecht mogen we van

'ndien

.oude” 
lijnen «■< 
dan

; tot onderwijzer. Hetzij
e L.O. wet 1920: 3 jaat 
men die regelt: 5 jaar H.l

• er moet tijd zijn

taalonderwijs is al even dwaas als afzonderlijke Aardrijkskunde, 
Geschiedenis of Wiskunde voor onderwijzers. Tenminste als men 

op de kennis. Bij de opleiding moet men echter ook het 
ibrengen, hoe die kennis samenhangt, welke de grondslagen 

zijn, hoe die kennis voor de school geschikt gemaakt kan worden 
een bepaald vak gekozen wordt.

ig gevoelt de heer De Noo dit voor het 
hij daarvan zegt, geldt in zekere mate ook

onze onderwijs verbeteraars (waaronder wij ons zelven overigens 
willen scharen) eens ophielden met van de zoogenaamde 

school een caricatuur te maken, waarnaast hun in „groote 
-n geschetst beeld van de nieuwe school gunstig pleegt uit te komen, 
n zouden zij een proeve van zelfbeheersching en werkelijkheidszin 
'en, die aan hun denkbeelden een betere introductie zou verleenen 
ii de maar al te dikwijls gevolgde methode van bespottelijk maken.

J. H. Gr.

van de school, in het belang van de volksontwik- 
iderwijzersopleiding worden verzorgd aan daarvoor 
; ze mag niet zijn en mag nooit worden een bijzaak.

alleen let
inzicht aanbrengen, hoe die kennis
ervan zijn, hoe die kennis voor 
en waarom juist die kennis uit

Blijkens zijn toelichting 
taalonderwijs, maar wat 
voor andere vakken.

Zonder twijfel kan de H.B.S. — of welke andere algemeene 
middelbare school — een uitstekende voorbereiding zijn voor de op
leiding tot onderwijzer. Hetzij men die regelt als de nog niet uitge
voerde L.O. wet 1920: 3 jaar H.B.S. + 5 jaar Kweekschool; 
hetzij men die regelt: 5 jaar H.B.S. + 3 jaar Kweekschool.

Maar er moet tijd zijn voor de vorming tot onderwijzer. Wij 
kunnen ons niet tevreden stellen met de opvatting: dat komt in de 
praktijk wel.

Een zorgvuldige bespreking van paedagogische kwesties in verband 
met practischc oefeningen; het verblijf op een school, waar men de 
praktijk demonstratief in overeenstemming brengt met de theorie, is 
een zeer krachtige steun voor 
onze scholen voor opleiding

Een plan van opleiding 
rekening houdt, miskent de 
zonderling spreken.

In het belang i 
keling moet de on< 
bestemde scholen;
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Ben B. Lind- 
verlaald door

uil te spreken en Ie 
het doel van boven- 

iiging. J. H. Gr.

ccren, u 
•n in een 
dit slecht

en — gaal vrijen en krijgt kinderen 
ol' drijft ze af. al naarmate ze minder 
of meer inzicht heeft. Deze opstandige 
jeugd roept niet cens : leve dit of dat! 
maar : sterve —■ je weet wel wal!

Welk een kostelijke opstandige jeugd 
en welk een vaderlijke vriend heelt 
deze gevonden in den ruimhartigen en 
alles begrijpenden kinderrechter Lind- 
sey. Alles begrijpend ?

Neen — wel alle afgedwaalde meisjes 
en eenige dito jongens, maar de ouders? 
.— dal zijn allemaal ongevoelige botte
riken zonder inzicht of tact. Althans 
45 %. zie boven.

Wat moeten wij met dit bock, met 
dit wlaaMe boek, met dit voor alle 
bakvisschcn en rijpende jeugdelingen 
toegankelijke, neen verlokkende, be
korende boek, op welks omslag de vlam 
van den hartstocht, of is 'l de liefde, 
of moet het soms de reinheid verbeel
den. brand

Moeten
Natuurlijk 
dal ware

COtnpn 
urenar

Mc

Opstandige Jeugd, door 
sey en W. Evans. ■ 
E. A. Voogd-Pull. met 
leiding van P. Voogd. 
H. Mculenhof. Amsterdam.

TkT et belangstelling èn op grond van 
-f**- den titel en op grond van het klin
kend reclamc-matcriaal én op grond ten 
slotte van de inleiding van den Heer P. 
Voogd ben ik dit bock begonnen, maar al 
lezende werd ik steeds maar teleurgesteld.

Rechter Lindsey. uil de slad Denver, 
in de Staal Colorado van den Zuidelijke 
Vereenigdc Stalen, geeft hier een groote 
reeks van gevallen, waarin de jeugd 
van Denver op sexuccl gebied zich vrij
heden heeft veroorloofd, die tot allerlei 
ongeluk en droefheid hebben geleid.

In zijn 25-jarige ervaring als kinder
rechter zijn hem deze gevallen blijk
baar als 'l ware toegestróómd en zijn 
al of niet betrouwbare waarschijnlijk
heidsrekening komt tot een percentage 
van 45 °/o van de meisjes-leerlingen der 
middelbare scholen, welke zich sexueele 
vrijheden zouden veroorloven, „die zelfs 
volgens hun eigen zedcncodex buiten
gewoon onwclvoegclijk" zijn.

Dat is een angstig percentage, nog 
angstiger als men kennis heeft gemaakt 
met de „strengheid” van genoemde 
codex. Maar misschien vergist de rech
ter zich een beetje en in elk geval is 
Denver in den Zuidelijken Slaat Colorado 
niet Europa en zeker niet Nederland.

Maar •—■ zou men kunnen zeggen — 
in Amerika is men ons in vele dingen 
voor, ja — ten voorbeeld ! en zoo moe
ten wij misschien dankbaar zijn hier 
even een blik in ons voorland te kun
nen werpen. Un homme averli... n. w. ?

Maar wat zien we in dil boek ? 
Hier worden tallooze gevallen aaneen
geregen, die ons moeten laten zien . . . 
hoe zwak de jeugd is? Neen... hoe 
opstandig de jeugd is. Nu heeft „op
standig" voor mij altijd iets aantrek
kelijks gehad. Opstandig alzoo 1 De 
arme, onderdrukte, onwetend gehouden 
jeugd staat óp tegen de onderdrukking 
en verdomming van de zijde der be
krompen en nalatige, harde enz. ouders

onze ouders er i 
valt er uit te lec 
beter te gever

van 2 vel, dan in dil slecht ge- 
iponeerde conglomeraat van diclaat- 
narbeid van 350 bladzijden.
Vloet de jeugd er sterker, flinker, 

__ verder door worden, hierdoor? Ver
geefs heb ik in al deze bladzijden ge
zocht naar een krachtig geluid en een 
opbouwend voorstel of een leiding ge
vende richtsnoer.

Neen, de jeugd, de „opstandige"(?) zal 
denken : mooi zoo, hij zegt 'l „ze" maar 
cens lekker en de jeugd, de onzekere, 
zal naar den verkeerden kanl glijden en 
de jeugd, de stevige, zal weer cens een 
Stootje meer te verdragen hebben. Of 
ze van deze stoot sterker worden zal?

Een boek van een inensch. die hel 
goed bedoelde.

Miserabel geslaagd !
Het mn'akt den indruk van goed 

vertaald te zijn. Moge rechter Lindsey 
echter voortaan in ’t Nederlandsch 
althans zwijgen.

Deze wensch 
molivecrcn was 
slaande aankondi
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Van het begin der igde eeuw tot de eerste lageronderwijswet.

De neutraliteit van de openbare school 
in Engeland 

door Mr. PHILIP J. IDENBURG. 

Niet minder dan het onze is het Engelsche volksonderwijs in den 
godsdienstigen strijd gegroeid.

Nauwelijks was de 19de eeuw ■— en met haar de beweging, welke 
zou leiden tot de ontwikkeling van het onderwijs in zijn tegenwoor- 
digen staat •— ingeluid, of de oude controversen tusschen de Anglikaan- 
sche kerk en de, hare hoogheid betwistende, dissenter-genootschappen 
brachten scheiding. Bell en Lancaster, de beide mannen, die het 
antwoord wisten op de vraag hoe den kinderen van de breede 
arbeidersmassa's der opkomende grootindustrie de allernoodigste 
kennis ware bij te brengen, gingen uiteen. Andrcw Bell, de geeste-

Inleiding.
Tn het opschrift, dat ik boven dit artikel plaatste, zouden bij de 

woorden „neutraliteit” en „openbare school” aanhalingsteekens 
aangebracht kunnen worden, om ervoor te waarschuwen, dat deze 
„neutraliteit" niet met onze neutraliteit en deze „openbare school” 
niet met onze openbare school identiek is. De bedoelde woorden 
geven een vertaling van Engelsche toestanden-in Hollandsche begrippen. 
Wanneer men dit in 't oog houdt, zijn zij echter duidelijk. Immers de 
Hollandsche lezer verstaat, waarover dit artikel zal handelen. Het 
gaat om de wettelijke voorschriften, welke in Engeland gelden om
trent den geest van het van overheidswege verstrekte lager onder
wijs en de wijze, waarop die voorschriften worden geïnterpreteerd 
en toegepast.

Tot juist begrip van een en ander is een behandeling van de 
historische ontwikkeling, waaruit de tegenwoordige toestand is voort
gekomen, noodzakelijk.



>ote organisaties tot uitii 
jeugdgeschiedenis van
wat later de „neutraliteit*

lijke van de Anglikaanschc Kerk, stond ter e<sne zijde met de National 
Society for Promoting the Education of the Poor in the principles 
of the Established Church throughout England and Wales (1811), 
Joseph Lancaster, de Londcnsche Kwaker, stelde zich ter andere 
zijde met de Royal Lancasterian Association (1810), wier arbeid in 
1814 door de British and Foreign School Society werd overgenomen.

Het zou nog tot 1833 duren vóór de Staat het onderwijs zou 
beginnen te steunen en tot 1870 eer de eerste onderwijswet daarvoor 
vaste regelen zou stellen en openbare scholen in 't leven roepen. De 
geheele zorg voor het stichten en onderhouden van scholen werd 
aan het particulier initiatief, gelijk het voornamelijk in de beide 
groote organisaties tot uiting kwam, overgelaten. Toch vinden we in 
deze jeugdgeschiedenis van het Engelsche schoolwezen reeds de kiem 
van wat later de „neutraliteit” van het openbaar onderwijs zou 
worden.

In 1803 was er van de hand van Lancaster een werkje verschenen: 
„Improvements in Education" genaamd. Het bevatte een schema 
voor een stelsel van algemeen lager onderwijs. De schrijver verklaarde 
daarin, dat het onderwijs moest worden beschouwd als een zaak 
van nationaal belang, doch dat het sectarisme aan de erkenning van 
dit feit in den weg stond. „A national evil requires a national 
retnedy", meent hij; en hij gaat voort: „let not this any longer be 
delayed: let your minds expand, free from cvery narrow principle, 
and let the public good bccome the sole object of your united Christian 
efforts!"’)

In dien geest ijverde de British and Foreign Society. Zij streefde 
naar een stelsel van interconfessioneele scholen, overeenkomstig Lancas
ters leermethode ingericht, waar wèl de Bijbel gebruikt werd, ja 
waar de Bijbel bij het leesonderwijs zelfs de eenige leesstof zou zijn, 
doch daarvan geen uitlegging gegeven zou worden. De leerstellingen, 
waaromtrent tusschen de onderscheidene gezindten’verschil van inzicht 
bestond, zouden in de scholen niet vermeld worden. „No catechism 
or particular religious tenet shall be taught in the school", luidde 
het voorschrift voor alle van deze vereeniging uitgaande scholen.

De National Society kon hierin niet anders zien dan een bewusten 
op de Staatskerk. Zij stichtte scholen met een strenj; confes- 
karakter, onderworpen aan het gezag der Anglikaansche 

geestelijkheid. Sarah Trimmer, ee n der steunpilaren van deze orga
nisatie, gaf in een vlugschrift uiting aan de in dien kring levende 
gedachten en bestreed het rivaleerend stelsel. ’) Een vaag begrip als

■) i.c. 3de cd. Londen 1805, Introduction, bl. VIII.
2) Zie: John W. Adamson „An ouliine of English Education" (Cambndge 1925). 
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I

t of the Commissioners 
Ingland and Wales 1888,

appointed to inquire into the Elementary 
18. hl. 103.

van een eerste opmerking 
i de Engelsche school. Noch 

het Engelsche onderwijs, 
■'‘•«•-«•1-te godsdienstloosheid 

mderwijs anderzijds.

>) Final Report
Education Acts, Er

weer: „when education is 
as members of

„general Christian principles” noemde zij een ondeugdelijken grond
slag voor een nationaal stelsel van onderwijs. De Kerk van Engeland 
was de Staatskerk en de Act of Uniformity (1662) schreef het 

:n catechismus en het gebruik van het 
voor. Daarom vormde de Kerk op zich- 
van onderwijs. De armenscholen en de 
haar organen en de bisschoppen, haar 

belast met de uitoefening van haar 
een taak hun sinds onheugelijke tijden opgedragen, 

wilde Lancaster dit wettelijk gefundeerde stelsel vervangen 
nieuwigheid, die, ondanks haar verdienste als voornaamste 

nakkelijk uitvoerbare methode tot het organiseeren van volks- 
., op een verkeerden grondslag berustte en niet anders dan 

zou kunnen werken! Ee

voor een nationaal stelsel 
de Staatskerk en

onderwijs in den kerkelijkei 
Book of Common Prayer 
zelf een' nationaal stelsel 
Latijnsche scholen waren 
voornaamste dienaren, waren 
onderwijsfuncties, een taak hun sinds onheugelijke tijden 
En nu wilde Lancaster dit wettelijk gefundeerde stelsc 
door een 
en genu.!
scholen, op een verkeerden grondslag berustte 
schadelijk zou kunnen werken! Een van Airs. Trimmers tijdgenooten 
geeft haar standpunt in ’t kort als volgt 
made a national concern, youth must be brought up 
the national church”.

Het is hier de plaats tot het maken v 
omtrent het karakter der „neutraliteit" van 
in deze periode van de geschiedenis van 
noch later liep de tegenstelling tusschen volstrekte 
der school eener- en confcssioneel-godsdienstig on 
In het Rapport eener Staatscommissie betreffende het lager onderwijs, 
dat in 1888 verscheen, verklaarden alle leden zich ten volle overtuigd 
van de groote bctcekenis van een godsdienstigen grondslag voor het 
onderwijs. „Whilst differing widely in our views concerning religious 
truth”, zoo getuigden zij, „wc are persuaded that the only safe foun
dation on which to construct a theory of morals, or to secure high 
moral conduct, is the religion which our-Lord Jcsus Christ has taught 
the world” ’). Deze overtuiging heeft steeds bij de groote meerderheid 
van het Engelsche volk geleefd. Een streven naar absolute kleurloos
heid, van de openbare school, zooals zich in ons land heeft voorgedaan, 
heeft Engeland niet gekend en de Bijbel heeft steeds een plaats in 
het schoolleven behouden.

De botsing van overtuigingen, waarbij wij in ’t voorafgaande stil 
stonden, heeft gedurende vele jaren aan den vooruitgang van het 
onderwijs in Engeland in den weg gestaan. Want wèl werkte de 
naijver der beide groote organisaties stimuleerend op hare werkzaam
heid tot het stichten en exploiteeren van scholen, maar al ras deed 
zich gevoelen, dat de vrijwillige krachten niet toereikend waren om
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in de steeds toenemende behoefte te voorzien. Staatssteun werd on
misbaar. Doch de Dissenters en de Roomsch-katholicken wantrouwden 
elke inmenging van den Staat in het onderwijs. Door de historie ge
leerd, duchtten zij daarvan een aantasting van de godsdienstige vrijheid, 
en een bevoorrechting van de Anglikaansche Kerk, waaraan zij tot 
geen prijs wilden medewerken. De Kerk daarentegen, doordrongen 
van haar historische roeping op ’t gebied van het onderwijs, weigerde 
mee te gaan met een regeling, waarbij hare leidende functie niet werd 
geëerbiedigd en erkend. „We have a commisson, and authority, and 
ability, to educate the whole mind of the country; a powcr of forming 
«.k- ...k:„k tk___ ...k» upon themselves our duties

''rederick Dcnison Maurice

een regeling, v 
en erkend. „We h< 

to educate the whole mind of the 
the nation, which those who would takc 

>ossess” verklaarde Fi 
.iheid. ')

«at zich eindelijk met het onderwijs ging inlaten, 
dan ook slechts aarzelend. In 1833 voteerde het Parlement 

20.000 pond sterling voor het stichten van scholen 
van de vrijwillige bedragen voor dat doel. Het bedrag 
tot het verleenen van subsidies aan de beide groote 

van de beide' 
vastgesteld, 

•n waarborgen werden 
istig hun bestemming, 

van het

do not, and cannot po: 
namens hare geestelijk!

Toen de Star 
dit begin 
een bedrag van 20.000 pond sterling voor 
ter aanvulling van de vrijwillige bedragen voor 
werd besteed tot het verleenen van subsidies 
organisaties. De Staat volstond met als contribuant 
vereenigingen op te treden. Geen voorschriften werden 
waaraan de schoolgebouwen moesten voldoen, geen 
:evraagd voor de besteding daarvan overeenkomst

'h werden bepalingen gemaakt, welke de deugdelijkheid 
•in te geven onderwijs zouden waarborgen.
t was evenwel duidelijk, dat het hierbij niet kon blijven.
e groot het onderwijstekort was, kon niet nauwkeurig worden 
end. Waarschijnlijk bezocht niet meer dan de helft van de kinderen,

Jaarvoor in aanmerking kwamen, de school. Groote leemten waren 
,n de onderwijsvoorziening. Geheele streken verkeerden in een staat 

van verregaande onkunde, zoo niet verwildering. In de fabrickswijken 
der groote steden werd dikwijls zelfs de meest eenvoudige kennis ge
mist, terwijl* de middelen ontbraken om in dit gebrek te voorzien.

Langzaamaan zien wij de regeeringssubsidie stijgen. Er werd een 
Commissie uit den Geheimen Raad ingesteld (1839) om aan te geven 
op welke wijze de beschikbare middelen verdeeld zouden worden. 
De Staat was op weg om een leidende positie op onderwijsgebied 
te veroveren en de grondslagen te leggen voor verderen uitbouw.

In 1846 was er reeds een geheel stelsel van subsidievoorwaarden, 
strekkende tot het aanmoedigen van het particulier initiatief en het 
geven van leiding daaraan. Daarbij werd nog steeds voornamelijk met

’) „Has the Church or the State te Power to Educate the Nation? A Course 
of Lectures" 1839, hl. 129.
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opdracht was

het Christe 
Zie Repc 

i-castle Co

maar veel arbeid wachtte nog.
i geven. Haar 

report what measures, 
id and cheap elementary

') Zie hierover mijn 
voor het Christelijk One

*) Zie Report of the 
(Newcastle Commission)

’t licht, dat het particulier initiatief < 
samengewerkt. Een achtste 

ing thans ter school en dit percentage, dat bij 
landen verkregen niet ongunstig afstak, nam 

er kleefden aan het bestaande systeem ernstige
qualiteit van het onderwijs liet dikwijls 
schoolbezoek der ingeschreven leerlingen

subsidiestelsel hielp de armste streken het slechtst.
Veel werk was er verricht.
Ook daaromtrent moest de Commissie aanwijzingen 

immers tevens „to consider and 
if any, are required for the extension of 
instruction to all classes of the people".

Een moeilijke taak! Vrij algemeen was de overtuiging, dat de verdere 
middelen voor de aanvulling van het tekort aan scholen en onderwijzers 
gevonden moesten worden uit plaatselijke belastingen. Ook de Com
missie was van meening, dat er veel voor pleitte om de parochies in 
de voorziening van het onderwijs te betrekken. In elke plaats zouden 
er dan gelden zijn voor den bouw en de exploitatie van scholen. De 
lasten zouden gelijkmatiger verdeeld worden. De plaatselijke belang
stelling voor het onderwijs zou toenemen. Sommige leden meenden 
bovendien, dat wanneer er openbare scholen werden opgericht en

de beide groote organisaties samengewerkt. Ook scholen, die daartoe 
niet in betrekking stonden, konden thans echter voor subsidie in aan
merking komen. In dat geval werd als voorwaarde gesteld, dat het 
lezen van den Bijbel deel zou uitmaken van het gewone onderwijs in 
de school. Tevens werd dan verlangd, dat er een „conscience clause” 
zou gelden, krachtens welke er gelegenheid tot het verkrijgen van 
vrijstelling van het godsdienstonderwijs zou bestaan voor kinderen, 
wier ouders dit verlangden. De Commissie uit den Geheimen Raad 
bleef van den staat van het onderwijs op de hoogte door middel van 
de inspectie. *) Het bedrag der subsidie was in dit jaar tot 100.000 
pond gestegen.

In 1856 werd een Departement van Onderwijs ingesteld, dat jaarlijks 
krachtens een ingewikkeld subsidiestelsel en onder menigvuldige voor
waarden, een aanzienlijk geldbedrag had te vergeven.

Twee jaar later werd er onder voorzitterschap van den Hertog 
van Newcastle een Staatscommissie benoemd, wier taak was .to 
inquire into the present state of popular education in England”. 2)

Zij bracht aan ’t licht, dat het particulier initiatief en de Staat 
niet zonder vrucht hadden samengewerkt. Een achtste gedeelte der 
bevolking ging thans ter school en dit percentage, dat bij de gegevens 
uit andere landen verkregen niet ongunstig afstak, nam nog toe.

Maar er kleefden aan het bestaande systeem ernstige bezwaren. 
De qualiteit van het onderwijs liet dikwijls veel te wenschen over, 
het schoolbezoek der ingeschreven leerlingen was onregelmatig, het

i artikel .Eigen Schooltoezicht** in het Paed. Tijdschrift 
iderwijs, 20ste jaarg. bl. 129 e. v.

Royal Commission on ... . popular education in England 
6 vols. 1861.



202

voor de kerkelijke 
dergelijk plan in

i zou het tocl 
schieden.
: uit. Tegenover den

icalc richting 
verplicht,

leenschappelijk onderwijs zou worden ge 
lillende godsdienstige gezindten, dit de

essentieel bestanddeel 
bepaalde godsdien- 

geen leerstellig gods- 
•ijgesteld worden.
4en gestuit. De tijden

;egeven aan kinderen 
e verdraagzaamheid

zij

Grot 
League, 
de radit 
kosteloos, verplicht, niet 
onderwijs, uitgaande van 
’-icale belastingen. In de, 

geen dogmatisch godsdienstonderwijs gegeven worden.
ïl gelezen zou worden, zouden de belastingplichtigen te 

hebben. Werd daartoe besloten, dan zou het toch altijd

zegt zij, „looks upon 
n of the nation, and 

right to a leading part in the 
System of education established by the

ongeveer 2 millioen kinderen, waarvan drie 
relatie stonden met de Anglikaansche Kerk.

’) Er was schoolruimte voor 
vierde gedeelte in scholen, die in

daarin gemt 
van verschi 
zou bevorderen.

De Commissie wist echter geen oplossing te vinden 
bezwaren, welke aan de verwezenlijking van een 
den weg stonden.

.The clergy of the Church of England", zoo ze-' 
their own denomination as the established religion u 
they would feel that fact gave them a 
management of any general syzt;.” 
State.

A large proportion of the Dissenters, on the other hand, disap- 
proves of any connexion between the Church and the State, and 
entertains consciëntieus objections to conferring upon the clergy, 
such, any official connexion whatever with public education”.

Zoo bleven haar voorstellen beperkt tot een uitbreiding en, naar 
meende, verbetering van het geldende subsidiestelsel, waarbij men 

al het geld, dat niet door vrijwillige bijdragen en schoolgelden 
opgebracht, op ’s Rijks schatkist bleef aangewezen.

sndiger reorganisatie werd voorgeslagen door de Education 
_roiricht, welke de gevoelens van 
: partij vertolkte. Zij propageerde 

r godsdienstige gezindheden gesplitst 
plaatselijke lichamen en bekostigd uit 

haar plannen, te stichten openbare

gebracht, op ’s Rijks schatkist bleef 
iger reorganisatie werd 
in 1869 te Birmingham opgei 

in de liberale

de [

olen zou geen dogmatisch go
de Bijbel gelezen zou worden, zouden de belastingplichtigen 
ssen hebben. Werd daartoe besloten, dan zou het toch alt

| er eenige dogmatische verklaring moeten ges< 
erzet tegen dit voorstel bleef natuurlijk niet

koemden bond stelde zich de Education Union, welke het stelsel 

van vrijwillige voorziening wilde behouden. De scholen moesten 
blijven uitgaan van particuliere lichamen, waarvan de meeste tot 
dusver in verband stonden met de Anglikaansche Kerk. ’) Godsdienst
onderwijs werd door deze organisatie als een 
van het leerplan beschouwd. In scholen van een 
stige gezindte zouden kinderen van ouders, die f< 
dienstonderwijs wenschten, daarvan evenwel vrijg

De vooruitgang kon echter niet langer wordei
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in hun
Regeering
grooten
te zijn
is gcda<

delijk verslag van de behandeling in ‘t Parlement werd door de 
ition Union uitgegeven.

') Zijn officieele titel was: 
Educalion.

2) Een woordel
National Educatie

waren rijp voor verandering niet slechts in de details, maar ook in 
de hoofdbcginselen van het geldende sj'steem. Een daartoe strekkend 
wetsvoorstel werd door Gladstonc's regeering ingediend.

Het van overheidswege verstrekte onderwijs zou in Engeland zijn 
intrede doen en met de invoering daarvan zou daar het vraagstuk 
aan de orde komen, dat in diezelfde dagen ook in ons land de ge
moederen in heftige beroering bracht, het vraagstuk van het geestelijk 
aspect der openbare school. Wij hebben thans een ihdruk van de 
moeilijkheden, waarvoor het liberale Kabinet bij de oplossing daar
van werd gesteld en zijn daardoor voorbereid voor de bespreking 
der verwikkelingen, waaruit de thans nog geldende bepalingen zijn 
voortgekomen.

§ 2. De Lageronderwijszvet van 1870.

Het ontwerp-lageronderwijswet, dat in Februari 1870 door den 
Minister van Onderwijs '), W. E. Forster, in het Engelsche Lager
huis werd ingediend 2), had in de eerste plaats de strekking om te 
bevestigen en verbeteren, wat sedert het begin der eeuw op het 
gebied van het volksonderwijs tot stand was gekomen. Gladstone 
lichtte deze zijde van het wetsvoorstel met de volgende woorden 
toe: „Het was ons een absolute noodzakelijkheid — een plicht der 
eer zoowel als van politiek beleid — de onderwijsvoorziening en 
hare instellingen, die wij in den lande aantrolfen, te .ontzien en te 
begunstigen. Het was ons onmogelijk om in te stemmen met de 
woorden of ons aan te sluiten bij de klanken, die sommige leden 
van dit Huis ons met cvengroote nauwgezetheid als volharding 
hebben doen hooren, leden, die op deze bijzondere scholen, die over 
’t algemeen een confessioneel karakter dragen, neerzien als op ver
dienstelijke maar voorbijgaande surrogaten, die weliswaar waard zijn 
om voor een tijd geduld te worden en alle tegemoetkoming verdienen 
op grond van de beweegredenen, welke tot hare stichting hebben 
geleid, maar die met ’t oog op haar eigenlijke bestemming geheel 
onvoldoende zijn en daarom vervangen moeten worden door iets, dat 

oog, beter is  Dat is nooit de gedachtengang van de 
geweest  Wanneer wij in aanraking komen met dezen 

arbeid, dien wij willen voltooien, dan behooren wij vervuld 
van een gevoel van dankbaarheid, dat er zooveel voor ons 

gedaan".
• ct wetsontwerp bedoelde tevens te voorzien in de leemten,
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') Vroeger gold 
gelegenheid tot bet 
• tond, alleen voor de 
wijsgenootschappen in

naar men zich herinnert, 
et godsdienstonderwijs be- 
tot de beide groote onder-

deze clausule, krachtens welke er. 
verkrijgen van vrijstelling van het 

e gesubsidieerde scholen, die niet toi 
in betrekking stonden.

optrec
! plaatsclijke vertegen-
■ tijdens de behandeling 
srkiezing direct door de

welke het particulier initiatief in de onderwijsvoorziening had gelaten. 
,Our object is to complete the present voluntary System, to fill up 
gaps”, verklaarde Forster.

Ter verwezenlijking van dit doel werd voorgesteld om het land in 
schooldistricten te verdeden. Was dit geschied, dan zou elk district 
op zichzelf worden beschouwd. Waren er door het particulier initia
tief voldoende scholen tot stand gebracht, dan werd daaraan ook 
verder het verstrekken van onderwijs overgelaten. Voortaan zou 
echter voor al deze bijzondere scholen de „conscience clause” gelden.1) 
Wanneer er in een district niet voldoende scholen waren, zouden 
er volgens het ontwerp z.g. „School Boards’’ optreden. Aanvankelijk 
was voorgesteld deze Schoolraden door de plaatsclijke verf 
woordigende lichamen te laten kiezen, maar tijdens de behanc 
van het wetsontwerp werd beslist, dat de vermei 
belastingbetalende gemeentenaren zou geschieden.

Deze Schoolraden zouden met groote bevoegdheden worden be
kleed. Zij zouden zoonoodig scholen kunnen stichten, bijzondere 
scholen kunnen overnemen en eventueel openbare scholen weer aan 
particulieren kunnen overdragen. De voor het stichten en onder
houden van scholen benoodigde middelen zouden, behalve uit de 
regeeringssubsidie en de schoolgelden, uit plaatsclijke belastingen 
gevonden worden.

Met betrekking tot de te stichten openbare scholen waren aan de 
Schoolraden dezelfde bevoegdheden toegedacht, als de schoolbesturen 
ten aanzien van de bijzondere scholen bezaten. Zij zouden dus ook 
kunnen beslissen of er godsdienstonderwijs gegeven zou worden en 
den aard van den godsdienstonderwijs kunnen bepalen. Uiteraard 
zou ook voor deze scholen de „conscience clause" gelden.

Bij de liberale partijgenooten van het Ministerie, wier gevoelens 
door de Education League werden vertolkt, wekte het ontwerp- 
groote ontevredenheid, niet in ’t minst vanwege de vrijheid, welke 
het aan de Schoolraden wilde geven met betrekking tot het gods
dienstig karakter der daarvan uitgaande scholen. Daardoor zou — 
zoo vreesde men — de godsdienstige quaestie naar de Schoolraden 
worden verplaatst en zou de strijd voortaan in elke stad en in elke 
parochie afzonderlijk uitgevochten moeten worden. Teneinde een 
parlementair conflict te vermijden, zou dat allerwege in den lande 
in 't leven worden geroepen. Daarnevens was, voor wie de gods-

>rgesteld
ied, dan 

door het par
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parent'from such obser- 
of the other bencfits of

be kopl
and any 
vancc or 
the school". ’)

Over de rest van hetgeen door de League werd verlangd, zou 
echter nog een warmen parlementairen strijd gevoerd moeten worden.

In de honderd amendementen werden erop de paragraaf tot regeling 
van de bevoegdheden der Schoolraden ten aanzien van het godsdienstig 
karakter der openbare scholen ingediend. Slechts drie mogelijkheden 
brachten het echter tot een dieper gaauuc w 

ten eerste, een voorstel, krachtens hetwelk
beslissen of de Bijbel gelezen zou worden, 
een verklaring gegeven zou mogen worden 
raad-scholen geen godsdienstig onderwijs zou

ten tweede, een plan, dat eveneens aan < 
wilde laten over het al of niet lezen van

het land kende, wel duidelijk, dat de voorgestelde 
de parochie's zou leiden tot onderwijs 

lerk, hetgeen door de League aller-

van hetgeen 
g een warmen parlei 
>nderd amendementen werden

de bevoegdheden der Schoolraden ten aanzien

lande bespreking:
; de Schoolraad zou mogen 

maar daarvan in geen geval 
en ook verder in de school- 
mogen worden verstrekt; 

den Schoolraad de beslissing 
i den Bijbel, maar volgens

dienstige kaart van 
bepaling in negen tienden van 
in den geest der Anglikaansche K< 
minst werd verlangd.

Daarom eischtc deze < 
door een groote actie ii

clause’, krachtens welke godsdienstig en
in tijd gescheiden zouden zijn en het eerstgenoemde aan 
het einde van den schooltijd gegeven zou worden, teneinde het 
makkelijk te maken zich daaraan te onttrekken, de uitsluiting 
catechismussen en formulieren en van alle leerstellig onderwijs 
de schoolraadscholen.

Van de zijde der Nonconformisten vond de actie van 
League warmen steun.

Op ’t punt van de „time-table-conscience-clause" gaf de Regeering 
toe. Zoo deed in de Engelsche onderwijswetgeving de volgende, voor 
alle geheel of gedeeltelijk door den Staat bekostigde scholen geldende, 
bepaling haar intrede:

„The time or times during which any religieus observance is 
practised or instruction in religious subjects is given at any meeting 
of the school shall be either at the beginning or at the end or at 
the beginning and the end of such meeting, and shall be inserted in 
a tiinc-table to be approved by the Education Department, and to 

permanently and conspicuously affixed in every schoolroom; 
scholar may be withdrawn by his 
instruction without forfeiting any

organisatie — en zij wist aan dit verlangen 
in het geheele land kracht bij te zetten — 

behalve de invoering voor alle scholen van de „time-table conscience 
maatschappelijk onderwijs 

’t begin of 
ge-
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i zijn, grootendeels 
moeilijke woorden 

de kinderen een les 
s gaan, welken 

hebben. Als praktische mannen 
illusies maken omtrent

„unsectarian”
paard met een Christelijke levenshouding erin 
lerdaad meestal in slaagde, om bij het geven 
s aan kinderen strijdpunten buiten te sluiten, 

zooiets mogelijk, zoodra men daaromtrent 
er personen zijn, die deze, 

— zoo voer 
of two things- cither constitute a new religious 

a proccss of excision or 
appears to me to be more 
o difticult, you must set up, 

living authority which, with 
of Parliament, will from time to time, 

appealed to, draw the lines and definitions of Divine truth on 
’ of the children”. De Regeering w<is niet bereid daartoe mede 

te werken.
Het amendement van- Cowper-Temple daarentegen werd door de 

Regeering aanbevolen. De moeilijkheid, waarvoor zij zich zag gesteld, 
nadat gebleken was, dat haar oorspronkelijk voorstel geen meerderheid 
kon vinden, was deze, dat zij eenerzijds de schooldeuren zoo wijd 
mogelijk open wilde zetten en de scholen, zoo mogelijk, voor allen

hetwelk daarnevens zou worden voorgeschreven, dat dit godsdienst
onderwijs niet mocht worden gegeven in den geest eener bepaalde 
gezindte (het moest zijn: „undenominational”) en dat het bijbcl-onder- 
wijs een onseklarisch („unsectarian”) karakter zou dragen;

ten derde, het denkbeeld, belichaamd in een amendement van het 
lid Cowper-Temple, volgens hetwelk zou worden bepaald, dat in 
scholen, gesticht uit de opbrengst van plaatselijke belastingen, geen 
catechismus of godsdienstig formulier zou worden onderwezen, ken
merkend („distinctive”) voor een bepaalde godsdienstige gezindte.

Het eerste alternatief kwam der Regeering onaannemelijk voor, 
iemand, die nooit een school van binnen gezien had, kon de or 
van het vraagstuk zoeken in het lezen van den Bijbel zonder toe« 
Geen enkel ander boek zou een onderwijzer aan 
nog niet tienjarige, leerlingen voorlezen zonder de . 
te verklaren. Trouwens het eenig middel om 
werkelijk bij te brengen, was hen te ondervragen en na te 
uitleg zij daaraan voor zichzelf gegeven 
moesten de parlementsleden zich daarom geen 
bijbellezing zonder toelichting of verklaring.

Met betrekking tot de tweede mogelijkheid, door Gladstone zelf 
behandeld, wees de Regeering erop, dat de taal der wet de begrippen 
.undenominational” en „unsectarian” niet kende. Hij wist wel, dat 
een practisch inzicht gep< 
kon slagen en er ook inde 
van godsdienstonderwijs 
Maar allee n in vrijheid was 
wettelijke voorschriften ging maken, moesten 
eventueel met dwang, zouden handhaven. „You must" 
hij voort — „do one 
code by the authority of Parliament, by 
amputation, or you must do that wich a 
objectionable, though perhaps not quitc so 
as seems to be the fashion „elsewhere", a 
the sanction and in the name 
when ; 
behalf -
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wilt, dat de menschen U 
i de lessen, die de ouders 

van den catechismus 
blijvende indrukken, 

Ivuldig in den Bijbel

toegankelijk wilde maken — en in elk geval niet door het uithangen 
van het zinnebeeld eener bepaalde richting hen, die anders zouden 
binnentreden, wilde afschrikken maar anderzijds in wezen en inhoud 
de kracht van het godsdienstig onderwijs wilde behouden, zonder in 
te grijpen in de wijze, waarop de Bijbel gebruikt zou worden, wijl 
haar ddArvoor geen practische regeling was genoemd of aanbevolen. 
Uit deze moeielijkheid bood het amendement van Cowper Temple een 
uitweg.

Het voldeed aan het onder het volk levende verlangen om het 
godsdienstonderwijs niet van de nieuw te stichten scholen uit te sluiten.

De Bijbel zou daar gelezen tn verklaard mogen worden. Uiteraard 
zou dit moeten geschieden op een wijze, aangepast aan de kinderlijke 
gedachtensfeer. Wat de kinderen van den Bijbel verstaan — aldus 
verklaarde Minister Forster — zijn de groote zedelijkc en geestelijke 
waarheden, die daarin besloten liggen. Men kan niet van hen ver
langen, dat zij het mysterie van de Dricëenhcid kunnen bevatten» 
maar zij zijn ontvankelijk voor: Zoo Gij < 
doen, doet Gij hun desgelijks. En dat zijn 
gaarne aan hun kinderen zien ingeprent. Niet 
en de formulieren ontvangen de kinderen diepe, 
maar van de treffende gedeelten, die zoo veelt 
worden gevonden.

Op dit punt vroeg Disraëli de Regeering nadere inlichtingen. 
Bijbel te lezen en te verklaren zonder bepaalde gevolgtrekkingen te 
maken en tot zekere conclusies te komen, leek hem onmogelijk. En 
wat zouden die gevolgtrekkingen en conclusies anders zijn dan dogma's? 
Zij mogen, zoo was zijn gedachtengang, niet de meening zijn van den 
Anglikaanschen geestelijke, noch van den Presbyteriaanschen predikant, 
noch van den nonconformisten predikant. Maar’wat maakt dat uit? 
Zij zijn dan toch de opvatting van den onderwijzer. „You will not 
intrust the priest or the presbyter with the privilege of expounding 
the Holy Scriptures to the scholars’’, verweet hij de regeering, „but for 
that purpose you are inventing and establishing a new sacerdotal class".

Gladstone deed echter uitkomen, dat het allerminst de bedoeling 
der Regeering was om te trachten een waarborg te scheppen voor 
zulk eenvoudig en vroom bijbelonderwijs, als zij wenschelijk achtte, 
door alle verwijzing naar beginselen en leerstukken bij wettelijke 
bepaling uit te sluiten. Een dergelijke uitsluiting was onmogelijk en, 

ware zij te verwezenlijken, ook niet wenschelijk. Immers daardoor 
in de vrijheid van het godsdienstonderwijs worden ingegrepen, op 
wijze, als in Engeland niet zou mogen worden geduld. Wanneer 
onderwijzer godsdienstige gevoelens aan zijn leerlingen wil bij-
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godsdienstonderwijs in de schoolraadscholcn 
praktisch in alle leerprogramma’s voor, 
dit onderwijs geen rijkssubsidie wordt 

Cot de taak van de inspectie behoortverleend en

zouden het onderwijzen van de Tien 
toelaten. Evenzoo van de Apostolische 

afraid not that the schoolmasters will
System of theology will gain some 

tarde de Minister van Onderwijs, 
moesten waarborgen 

aangetast. In <

voorgesteld, dat er £ 
en de formulieren van 

jven. Hoe groot de meerderheid 
openbare school, wier ouders 

formulieren zouden maken, toch 
de gevoelens van de minder-

brengen — zoo verklaarde hij — dan moeten deze in eigen hart en 
geweten blijken te leven. Daarbij kan hij niet door allerlei kunstmatige 
beperking aan banden gelegd worden. Hij moet kunnen getuigen van 
zijn eerbied, zijn hoop, zijn liefde, welke hem ertoe leiden om de 
waarheden van den Bijbel te aanvaarden en dezen tot richtsnoer van 
zijn leven te stellen en hij moet niet steeds achtervolgd worden door 
de zorg, dat hij daarbij terecht komt bij beginselen, welke aan be
paalde gezindheden eigen zijn.

Wilde men dat, dan eischte de rechtvaardigheid, dat vooraf werd 
geformuleerd, welke die. beginselen zijn, waaraan niet mag worden 
geraakt, en dat de onderwijzer nauwkeurig zou weten, binnen welke 
grenzen hij zich mag laten gaan. Het amendement, door de Regeering 
aanbevolen, gaf daarentegen praktisch volle vrijheid van geweten. 
Het legde aan het godsdienstonderwijs geen beperkingen op, die het 
tot een bloote formaliteit zouden maken en van zijn leven zouden 
berooven.

De voorgestelde bepalingen 
Geboden en het Onze Vader 
Geloofsbelijdenis. „We are 
teach theology, but that one : 
advantage over another’’, vcrkla;

Maar, en dit was de keerzijde, er moesten waarborgen zijn, dat 
de gewetensvrijheid der ouders niet werd aangetast. In de eerste 
plaats strekte daartoe de „conscience clause". Maar daarnevens 
werd daarvoor de uitdrukkelijke bepaling voorgesteld, dat er geen 
catechismusonderwijs zou plaats vinden en de formulieren van be
paalde gezindten geweerd zouden blij’ 
ook mocht zijn van de leerlingen eener 
geen bezwaar tegen catechismus en 
zouden deze buitengesloten blijven om 
heid te eerbiedigen.

Aldus aangevuld, werd het regecringsvoorstel betreffende de School
raden aangenomen. Ook thans nog bepaalt de Engelsche onderwijswet 
voor de openbare scholen: „no religious catechisin or religious for- 
mulary which is distinctive of any particular denomination shall be 
taught in the school". ’)

Hoewel het geven van go' 
niet verplicht is, komt het 
De wet bepaalt, dat voor 

ook, dat het niet tot de taak
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Department: 
dl 1922;

om daarop toezicht te oefenen. Voor den belangstellenden lezer 

vermeld ik in een noot eenige van de bekendste leerplannen, die op 

’t oogenblik vftor dit godsdienstonderwijs in gebruik zijn.1)

De interpretatie van de ncutraliteits-clausulc heeft in Engeland 

evenals in ons land tot veel verschil van mcening aanleiding gegeven. 

Daarvan getuigt het Rapport van de z.g. Commissie-Cross, die een 

onderzoek naar de lageronderwijssvetgeving had in te stellen en in 

1888 haar eind-rapport uitbracht.2) De Commissie signaleert een 

misverstand betreffende de strekking dezer wetsbepaling, dat het 

eerst aan ’t licht kwam toen er op grond daarvan bezwaren werden 

gemaakt tegen het zingen van het Volkslied3) in de uren voor het 

gewone schoolonderwijs bestemd. Bij de talrijke verhooren, waarvan 

het verslag in het omvangrijk Rapport der Commissie is afgedrukt, 

was van ’t bestaan dezer misvatting opnieuw gebleken. Een hoofd 

van een school had zich daarbij ongeveer als volgt uitgelaten: „Ik 

betreur het soms diep, dat wanneer het er om gaat om de hoogste 

geven, die ik ken, aan de zedelijke eischen, die een mensch 

gesteld, mij — behalve op bepaalde uren — den mond ge-

ing of Yorksbire County Council Education Dcf
Syllabus of Religieus Instruction. Wakefield County Hall

Staffordshirc County Council Education Commiltee.
Prayers for usc in Council Schools. Stafford County Education Office 1924.

’) Final Report of the Commissioners 
Education Acts, England and Wales.

3) „God save the Qucen".

ld, mij — behalve op bepaalde 
snoerd wordt”.

Hij voegde er aan toe, dat wanneer zich tijdens de gewone school

uren een geval zou voordoen, waarin een kind werd betrapt 

liegen of een andere ongerechtigheid, het hem dan verboden zou 

het godsdienstig ontoelaatbare van die handeling aan te geven.

„Ik zou” — zoo zeide hij —• „erop kunnen wijzen, dat het kind in over

treding was van maatschappelijke en sociale wetten en hem kunnen 

aantoonen, dat liegen een onsocialc daad is, maar ik zou me niet ge

rechtigd achten mij op de Schrift te beroepen”. In denzelfden zin spraken 

anderen, die door de Commissie werden gehoord. Deze liet echter niet 

na et op te wijzen, dat die enge uitlegging noch met de woorden noch

') Cambridgcshire County Council Education Committee: 
The Cambridgcshirc Syllabus of Rcligious Teaching for Schools. 
London : Cambridge University Press, 1924;

Oxfordshire County Council:
The Oxfordshire Syllabus of Religious Instruction for use 
London: T. Murby & Co.. 1927:

West Ridir
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’) Zie T. A. Spalding „The Work of the London School Board". Londen 
1900. blz. 100 en 101.

Ie geschiedenis der wet te rijmen was. Bij de behandeling daarvan 
Parlement had Minister Forstcr zich uitdrukkelijk verzet tegei 

elke wijziging in de neutraliteits-clausule, waardoor de mogelijkhek 
van het aanraken van godsdienstige onderwerpen gedurende de gew< 
lesuren zou worden verboden. Tróuwens — ook daarop vestigde 
Commissie de aandacht — ware de wet in dien zin gewijzigd, c 
zouden daardoor de werken van de grootste Engclsche schrijvers \ 
de scholen buitengesloten blijven en zou de uitvinding van 
taal en een nieuwe litteratuur noodig geworden zijn.

In den loop der tijden heeft men een beter inzicht inde strekking 
van de neutraliteits-clausule gekregen. Zij verbood het onderwijs van 
catechismussen en formulieren, geen godsdienstonderwijs, zelfs niet 
wanneer dit in den geest van een bepaalde gezindte gegeven werd.

Er was een groep van belanghebbenden, die dit laatste uiterst ge
vaarlijk achtte wijl het zou kunnen leiden tot sectarisch godsdienst
onderwijs in de openbare scholen. Dezulken vooral werden in 1894 
ontstemd door de handelwijze van den Schoolraad voor Londe.n.

In 1892 was een lid van dezen Schoolraad toevallig in een van de 
openbare scholen tegenwoordig bij een mondeling onderzoek naar de 
bijbelkennis der leerlingen. Het hoofd der school stelde bij die ge
legenheid de vraag: „Wie was de vader van Jezus" en het kind, dat 
aan de beurt was, antwoordde: „Jozef". De onderwijzer aanvaardde 
dit antwoord zonder eenige nadere verklaring als juist. Het lid van 
den Schoolraad verliet de school evenwel grootclijks geërgerd over 
bet feit, dat er in dit verband geen woord was gezegd om de aan
dacht der kinderen te vestigen op de goddelijke natuur van Christus. 
Hij maakte van deze gebeurtenis melding in een kerkelijk nieuwsblad 
en niet lang daarna verscheen er op de agenda van den Schoolraad 
een motie, waarbij de aandacht op dit voorval werd gevestigd en 
werd voorgesteld, dat de onderwijzers in de schoolraadscholen erop 
gewezen zouden worden, dat zij hun leerlingen uitdrukkelijk de god
heid van Christus en de leer der Drieëenheid moesten onderwijzen. 
Het resultaat was, dat in Maart 1894 een circulaire aan de onderwijzers 
uitging, waarin hun werd medegedeeld, dat onderwijs in bovenbedoelden 
zin van hen werd verlangd en dat zij die dit niet overeenkomstig hun 
geweten konden geven, vrijstelling van het geven van godsdienston
derwijs konden verkrijgen. *)

Deze circulaire wekte heftig verzet bij een 
wijzers en kon op den duur niet gehandhaafd
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Aan den anderen kant, in 't bijzonder onder de leiders der Angli- 
kaansche Kerk waren er echter ook, die vreesden, dat de neutrali- 
teits-clausulc, gepaard met de bevoegdheid van de Schoolraden om 
terug te komen op hun beslissing om godsdienstonderwijs te geven, 
tot een onbestemd, kleurloos en ondeugdelijk godsdienstonderwijs zou 
leiden. Inderdaad treedt uit den aard der zaak in dit onderwijs, dat 
alle leerlingen moet bevredigen, het dogmatische element tegenover 
het ethische meer op den achtergrond. Wij zullen zien, hoe er van 
deze zijde naar gestreefd wordt om te verkrijgen, dat voor alle openbare 
scholen de verplichting tot het geven van godsdienstonderwijs en dan 
in positieven geest uitdrukkelijk in de wet zal worden vastgelegd.

§ 3. De ontwikkeling sedert 1870 en de tegenwoordige stand van het 
vraagstuk.

Teneinde den zin te verstaan van een streven tot verandering der 
wettelijke voorschriften omtrent den geest van het openbaar onderwijs, 
dat zich in den laatsten tijd in Engeland voordoet en waarover ik 
tenslotte iets wil mededeelen, dienen wij kennis te nemen van eenige 
belangrijke wijzigingen, welke in het stelsel der Lageronderwijswet 
van 1870 werden aangebracht.

Bij de wet van 1902, waaraan de 
bonden is, werd namelijk een grondige 
der lagere scholen doorgevoerd.

Met zou ons te ver voeren om na te gaan, welke motieven tot deze 
schoolhervorming hebben geleid en met’welken strijd zij is gepaard, 
gegaan. Voor ons doel is het voldoende vast te stellen, dat de School
raden, krachtens de eerste onderwijswet met zulke goede verwachtingen 
ingevoerd, in 1902 weer werden afgeschaft. Het plaatselijk bestuur 
van het onderwijs berustte voortaan bij de landelijke en 
graafschapsraden (Local Education Authorities), wier bevo 
zich over alle soorten van scholen: lagere-, middelbare-en nijvt 
scholen uitstrekte. Daarnevens ontvingen de gemeenteraden 
grootere steden het recht om de lagere scholen binnen hun 
gebied zelfstandig te besturen.

Het bestuur der lagere scholen geschiedde namens de 
colleges door een Onderwijscommissie, waarvoor een door 
sterie van Onderwijs ') goed te keuren instructie werd vas 
De meerderheid van de leden van die Onderwijscommissie behoorde 
lid te zijn van den graafschaps- of gemeenteraad, tenzij — zooals in 
de graafschappen mogelijk was — de raad anders besliste. De overige 
leden zouden personen zijn, die ervaring hadden op onderwijsgebied
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>ublieke kas, deels uit regceringssubsidie, deels uit de opbrengst 
zooverre was er dus financieele 

„provided schools’’, 
inbaar onderwijs, 
leeld omdat zij van

en op de hoogte waren van de behoeften der diverse scholen, waarover 
de werkzaamheid van den raad zich uitstrekte. Aan deze Commissies 
werden alle bevoegdheden, welke de wet aan de graafschaps- en 
gemeenteraden met betrekking tot het lager onderwijs toekende, ge
delegeerd met uitzondering evenwel van het recht van belastingheffing 
en dat om geldleeningen aan te gaan.

De taak van de nieuwe onderwijsbesturen was, gelijk de wet haar 
omschreef, „to consider the educational needs of their arca and take 
such steps as seem to them desirable, after consultation with the 
Board of Education, to supply or aid the sup[ 
than elementary and to promote the general co- 
of education".

De vroegere schoolraadscholen werden nu aan het gezag van deze 
autoriteiten onderworpen. Zij heetten thans „provided schools". De 
kosten van stichting en exploitatie werden ook voortaan geheel door 
de publieke kas gedragen. Het dagelijksch bestuur werd uitgeoefend 
door een college van zes personen, van wie er vier door de Onder
wijscommissie en twee door lagere plaatselijke bestuurslichamen b.v. 
de parochiale raden werden benoemd.

De bijzondere scholen werden voortaan „non-provided schools" ge
naamd. Evenals de „provided schools" werden ze bestuurd door een 
college van zes personen, van wie er in dit geval evenwel vier de 
gezindte vertegenwoordigden, van welke de school uitging, een door 
de Onderwijscommissie en een ander door de bovengenoemde lagere 

-bestuurslichamen werden benoemd.
Het dagelijksch bestuur van beide soorten van scholen had de zorg 

voor de oprichting en instandhouding van het schoolgebouw, waarvan 
de kosten, voorzoover de bijzondere scholen betreft, door de betrokken 
gezindte werden gedragen. Voorts behoorde het de verordeningen 
betreffende het maatschappelijk gedeelte van het onderwijs ten uitvocr 
te leggen. Het ontving ook het recht tot het benoemen van de onder
wijzers, zulks onder goedkeuring van de Onderwijscommissie. Deze 
mocht die goedkeuring echter niet weigeren dan op overwegingen van 
onderwijskundigen aard, niet op grond van de godsdienstige gezindheid 
der onderwijzers.

Met uitzondering van de 
dienstonderwijs, werden alle 
uit de pi ” 
van plaatselijke belastingen betaald. In 
gelijkstelling van de „non-provided schools" met de „ 
wij zouden zeggen van het bijzonder met het oper 

Deze bijzonderheden worden hier niet medegedt



•» 213

onmiddellijk belang waren voor het karakter der openbare scholen. Met 
dit verschil, dat de zeggenschap daarover en het toezicht daarop thans 
op andere autoriteiten overging, kwam daarin geen verandering. Het 
godsdienst ondcrwijsbleef onderworpen aan de Cowper-Temple-clausule 
en de „time-table-conscience-clause" bleef behouden.

De bovenvermelde regeling van de wet van 1902 is voor ons onderwerp 
echter van betcekcnis, omdat zij aanleiding heeft gegeven tot de con- 
trovers, welke thans nog de Engelsche onderwijswereld verdeeld houdt.

Reeds bij de behandeling van het wetsontwerp bleken daartegen 
bij Liberalen en Nonconformisten ernstige principieele bezwaren te 
bestaan. Zij verklaarden, dat hun geweten hun niet toeliet, de bijzon
dere scholen in de opbrengst der plaatselijke belastingen te doen deelen 
en zij ageerden tegen een dergelijke „taxation without representation”, 
tegen belastingbetaling zonder zeggenschap over de besteding van de 
opbrengst, daarbij over het hoofd ziende, dat reeds vroeger de grootste 
helft van de kosten der bijzondere scholen uit de publieke kas werd 
betaald, zonder dat de Staat mocht meespreken in de dagelijksche 
leiding, de benoeming en het ontslag der onderwijzers, enz. en dat 
zij zich daartegen nooit ernstig hadden verzet, terwijl thans aan de 
plaatselijkc autoriteiten grooten invloed op het beheer dezer scholen 
werd toegekend. Dit verzet groeide buiten het Parlement tot een 
reusachtigc protestbeweging. In het Lagerhuis nam de oppositie tot 
alle soorten van obstructie haar toevlucht. De conservatieve meer
derheid wist haar wensch echter door te zetten.

Niet ten onrechte werd de wet van 1902 beschouwd als een over
winning van het Anglikanisme. De bijzondere scholen, waarvan het 
voortbestaan sedert de wet van 1870 op zijn minst twijfelachtig was 
geworden, kregen door haar nieuwe levensmogelijkheid. Allerwege kon
den thans scholen, doortrokken van den geest der Anglikaansche kerk, 
in stand gehouden worden. Theoretisch vermochten ook de Katholieken 
en Dissenters eigen scholen te stichten en inderdaad werd van die 
gelegenheid door de eerstgenocinden in toenemende mate gebruik ge
maakt. Maar de Nonconformisten waren en zijn nog zóó zeer in kleine 
sekten verdeeld, dat zij praktisch met dit recht niet veel beginnen 
konden. Zij bleven veelal op de openbare scholen aangewezen, wier 
godsdienstonderwijs zij door eigen onderricht aanvullen of, onder ge
bruikmaking van de „concience clause", vervangen kon worden. Daar
nevens werden zij echter gedwongen de hun onwelgevallige Anglikaansche 
scholen door de betaling van belastingen mede te onderhouden en 
dikwijls ook deze scholen te gebruiken, want op ’t platte land waren 
en zijn dit vaak de eenige, die voorhanden zijn. In het laatste geval 
bleef dan als eenige uitweg weer de „conscience clause", waarbij het



het „dubbele stelsel” werd cch-

214

zich bij de 
Het lijdelijl

on non] 
settlement which would respect all I

wijzers rekening
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>en werd het, wederom zonder uiteindelijk

1 mogelijk te 
; stelsel mede 
onderwijs in 

werd zij opnieuw het

evenwel in vele plaatsen voor deze gezindten bezwaarlijk was om zelf 
in het godsdienstonderwijs te voorzien.

Het was dan ook niet te verwachten, dat de oppositie van 1902 
: zege, door de Conservatieven behaald, zou neerleggen, 
jk verzet, gedurende ccnige jaren tegen de betaling der school- 

belasting gevoerd, moest op den duur worden prijsgegeven. In den 
parlementairen strijd versaagden de liberalen evenwel niet. In 1906 
werd het conservatieve Kabinet ten val gebracht en nog datzelfde 
jaar diende de liberale regeering een wetsontwerp in, dat beoogde een 
einde te maken aan het onderscheid tusschen openbare en bijzondere 
scholen. Te rekenen van 1 Januari 1908 zouden alle „non-provided 
schools" aan de plaatselijke autoriteiten overgedragen worden. De 
Cowpcr-Temple-clausulc zou dan ook voor deze scholen gelden, al zou 
daarvan in bepaalde gevallen vrijstelling verleend kunnen worden. Het 
ontwerp stuitte echter af op den weerstand, welke het in het Hoo- 
gerhuis ondervond.

Het denkbeeld van afschaffing van 
ter niet prijsgegeven.

In nieuwe wetsontwerp» 
resultaat, belichaamd.

In 1909 werd een Bevredigingscommissie benoemd, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van verschillende politieke partijen, met op
dracht: „to promote and maintain religious teaching as an integral 
part of the national system of education, and to work on nonparty 
lines for an educational settlement which would respect all forms 
of consciëntieus belief’.

Het volgend jaar bracht de Commissie reeds haar rapport uit.
Voorzoo ver voor ons onderwerp van belang, stelde zij als hoofd

beginselen eener nieuwe regeling voor, dat het godsdienstonderwijs 
voortaan een integreerend deel van den arbeid in alle geheel of 
gedeeltelijk uit de publieke kas bekostigde scholen zou uitmaken en 
dat de organisatie van het schoolwezen er toe moest medewerken 
om dit onderwijs van wezenlijk belang te doen zijn, waarbij dan met 
de verschillen in de godsdienstige overtuiging van ouders en onder- 

ning behoorde gehouden te worden.
stelling werd voortaan dus deze: in welken zin moet het 

aspect van de openbare („provided”) school worden gewijzigd, 
het aan de voorstanders der bijzondere school 

om met een opheffing van het bestaande dubbele 
gaan? Zoo kwam de neutraliteit van het openbaar < 

geland weer aan de orde van den dag en 
voorwerp van den strijd der partijen.
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uitvoering gegeven zou worden, zou het

’) „Memorandum issucd 
of the National Asscmbly 
miltec of the National Soek

3de.
voor godsdienstige wijding en 
delbare scholen, met dien verstande dat 
heid zou bestaan dit

4de. Voor de „1 
bestaan zich aan deze nieuwe regeling

Tegen het einde van het volgend ji 
belichaamd in een 
het tot het stadium van z.g. 
de behandeling daarvan had g<

Den 8sten juli 1922 heeft de Natioi 
van Engeland een 
aangegeven,

Indien aan

De onderwijswet van 1918, welke als reorganisatie van het ge- 
heele onderwijsstelsel van de allergrootste beteekenis was, bracht 
dit vraagstuk niet tot oplossing. Maar wèl heeft de eminente Minister 
van Onderwijs, die in de moeilijke oorlogsjaren dit voorbeeld van 
wetgeving op onderwijsgebied tot stand wist te brengen, Mr. H. 
A. L. Fisher, later een poging gedaan tot unificatie van het lager 
schoolwezen door afschaffing van het dubbele stelsel.

Thans pleitten ook zuinigheidsoverwegingen ervoor om met het 
geldend systeem te breken, terwijl bovendien de leiders der kerke
lijke onderwijspolitiek begonnen in te zien, dat het godsdienstonder
wijs het best gediend zou zijn door een zoodanige herziening van 
het stelsel der wet van 1902, dat het voortaan een integreerend 
bestanddeel van het onderwijs in alle en niet slechts in een bepaalde 
groep van scholen zou uitmaken.

In Maart 1920 maakte Mr. Fisher de beginselen bekend, waarop, 
naar zijn meening, de oplossing van het onderwijsvraagstuk zou 
moeten berusten. Zij kwamen hierop neer:

1ste. De benoeming, de bevordering en het ontslag van alle onder
wijzers in de uit de publieke kas onderhouden lagere scholen zou 
gelegd worden in handen van de locale onderwijs-authoriteiten.

2de. De locale onderwijs-autoriteiten zouden het vrije gebruik 
hebben van de gebouwen der bestaande bijzondere scholen voor 
onderwijsdoeleinden. Zij zouden zorg dragen voor het onderhoud en 
de instandhouding van de gebouwen met toebehooren en zouden het 
recht hebben tot uitbreiding of verandering daarvan.

De locale onderwijs-autoriteiten zouden voorts zorg dragen 
godsdienstige wijding en godsdienstonderwijs in lagere en mid- 

er zooveel mogelijk gelegen- 
naar de verschillende gezindten te splitsen.

,non-provided schools" zou de mogelijkheid moeten 
te onttrekken.

het volgend jaar werden deze denkbeelden 
wetsontwerp van Mr. Thomas Davies. Het bracht 

van z.g. tweede lezing in het Lagerhuis, maar 
jeen voortgang.

jnale Vergadering van de Kerk 
oplossing op de grondslagen, door Minister Fisher 

aanvaard.1) 
deze plannen

, on the Joint Authoriiy of the Education Cominitlee 
of the Church of England and the Standing Com- 

ieiy”, (Londen 1922).
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>ual System" 
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vlugschriften o.a. .Hands olT the Schools" (Lor 
ns .in Council Schools" (Londen 1920), .The Du 
laatstelijk „Statutory Religious Instruction, Report

Education Association" (Londen 1927).

geldend „undenominational” stelsel van godsdienstonderwijs door een 
„intcrdenominational” systeem worden vervangen. Godsdienstonderwijs 
zou in alle openbare scholen verplicht worden. Het zou omvatten 
„bijbelkennis en de beginselen van het Christelijk geloof” en worden 
gegeven krachtens een leerplan, door vertegenwoordigers van de ver
schillende godsdienstige gezindten in het gebied van elke onderwijs- 
autoriteit afzonderlijk vast te stellen. In Wales werd reeds een 
dergelijke regeling ingevoerd en zijn de kerken omtrent den aard van 
het te geven godsdienstonderwijs tot overeenstemming gekomen. Het 
doel van dit onderwijs werd daarbij als volgt omschreven: Ouraim 
and desire is that children should be brought up to lead Christian 
lives. Hence they should be taught the ways in which God revealed 
Himself to the world, as recorded in the Old and New Testaments.

The general principle governing such instruction shall be the Person, 
Work, and Teaching of ou r Lord Jesus Christ.

lts ultimate purpose is to build up the charactcr of the children 
and to help to lead them to a saving faith in Jesus Christ as the 
Son of God and the Saviour and Redeemer of mankind”.

De belangen der afzonderlijke gezindten en de . 
der ouders zouden bij doorvoering van dit stel 
De „conscience clause” zou van kracht blijven 
door de Cowpei ~ 
niet overschred

Toch stuitte het voorstel 
Education Association, 

werkzaam
Praktisch bestaat ■ 

ganisatie naar voren { 
zonder dat dit verpl 
verbeterd, zoodat het 
mogclijk aan de behoeften 
afwezigheid van 
een morcele verplichting tot het 
geroepen, die behoort tot de

’ gewetensovertuiging 
bij doorvoering van dit stelsel worden ontzien. 

,se” zou van kracht blijven en zelfs de grenzen, 
■er-Temple-clausule gesteld, zouden door deze verandering 
:den behoeven te worden.

iel op ernstig verzet. In ’t bijzonder de National 
welke na het uitsterven van de Education 

uit de asch daarvan was verrezen en in denzelfden geest 
was, kwam met klem tegen deze plannen op. ‘)

er — aldus is de gedachtengang, door deze or- 
gebracht in alle scholen godsdienstonderwijs, 
ilicht is. Sinds 1870 is dit onderwijs regelmatig 
t thans zoo doelmatig mogclijk is en zich zooveel 

van elke school afzonderlijk aanpast. De 
een wettelijke verplichting heeft in den loop der tijden 

geven van dit onderwijs in het leven 
roepen, die behoort tot de traditie en den geest der school. Het 
>rdt thans, zooveel mogelijk in overeenstemming met de verschillende 

gezindten, vrijwillig door de onderwijzers verstrekt. Zoodra een ver
plichting tot het geven van godsdienstonderwijs in 't leven geroepen
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aanmerkelijke achteruitgang van 
men heeft uitgerekend, dat 
t zou doorgaan, als het den 

duren eer het bijzonder

'epartement van Onderwijs 
«olgebouwen, werd het reeds 

gebouwen van bijzondere scholen 
iden, in alle opzichten bevestigd, 

groot deel uiterst gebrekkig 
I der leerlingen als voor het

wordt, valt dit alles in duigen. Menig conflict tusschen rechthebbende 
ouders en gezindten zal daardoor in ’t leven geroepen worden. Dwang, 
toezicht, inspectie, boeten en misschien zelfs gevangenisstraf zullen tot 
handhaving van het wetsvoorschrift noodig zijn. De spheer van vrede, 
waarin de godsdienstige gevoelens alleen kunnen leven en werken, 
zou verloren gaan.

Er werden ook stemmen gehoord, die aandrongen op afwachten. 
De eenheid in het lager onderwijs zou, naar deze meening, verwezenlijkt 
worden en de moeilijkheden van het dubbele stelsel zouden verdwijnen 
eenvoudig door het uitsterven van het bijzonder onderwijs. Vooral 
zij, die afkcérig stonden tegenover een wijziging van de bepalingen 
betreffende den geest van de openbare school van welken aard ook, 
waren deze redeneering toegedaan. Het aantal bijzondere scholen nam 
regelmatig af, het aantal leerlingen daarvan daalde in nog sterkere 
mate, de lasten van instandhouding en verbetering der schoolgebouwen 
werden steeds grooter en voor de Anglikaansche, zoo niet ook voor 
de Roomsch-Katholicke Kerk, werd het bijeenbrengen van de benoodigde 
geldmiddelen met den dag moeilijkcr. De economische druk zou het 
proces van het sluiten van scholen of het overdragen daarvan aan 
de locale onderwijsauloriteiten bevorderen. Binnen niet al te langen 
tijd, zoo verwachtten zij, zou door het sluiten of overdragen van scholen, 
zonder dat wetswijziging noodig was, het bijzonder door het openbaar 
onderwijs zijn vervangen.

Dc statistiek wijst echter wel een 
het aantal bijzondere scholen uit, maar i 
wanneer dit proces op denzelfden voet 
laatsten lijd verloopt, het nog 105 jaar zou 
onderwijs geheel zou zijn uitgestorven.

De voorstanders eener onmiddellijke reorganisatie van het lager 
onderwijs wijzen daarenboven op verschijnselen, welke, naar hun oordeel, 
een spoedige afschaffing van het dubbele stelsel noodzakelijk maken.

Ik noem slechts dc moeilijkheid om te komen tot een verbetering 
van de oude schoolgebouwen, welke bij het bijzonder onderwijs in 
gebruik zijn.

Bij een in 1924—1925 vanwege het Dc| 
ingesteld onderzoek naar den staat der schoc 
eerder geconstateerde feit, dat vele gek 
in geheel onvoldoenden staat verkeerde 
Naar modern inzicht zijn zij voor een gt 
en schadelijk zoowel voor de gezondheid 
hun verstrekte onderwijs.

Gewoonlijk is dit een gevolg van dc beperkte middelen der school-
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op hunne 
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daarentegen verzet zich tegen begunstigende 
van algemccne strekking zijn. Zij is niet 

een schikking betreffende het godsdienstonderwijs alleen 
'edragen bijzondere scholen, maar blijft aandringen op een 
tendc voorziening daarin in rt/Zr door den Staat bekostigde 

instellingen.
Education Association begroet het voorstel met arg- 

Zooals het is aangekondigd heeft het, naar haar oordeel, een 
ing, maar wanneer niet de uiterste waakzaamheid 
het, zoo vreest zij, uit op een verplichten staats

besturen. Gedurende den oorlog werd de verbetering uitgestcld en 
na den vrede stonden de hoogc prijzen aan een afdoende voorziening 
in den weg. Het bijeenbrengen van het benoodigde kapitaal ging den 
krachten van de besturen te boven.

Wil men de school niet sluiten, dan staat de mogelijkheid van 
overdragen daarvan aan de plaatselijkc onderwijsautoriteit open. De 
wet geeft daaromtrent uitvoerige voorschriften. Maar afgezien van 
de zware lasten, waarvoor de locale raden daardoor zou worden ge
steld, is daaraan nog het ernstige bezwaar verbonden, dat er dan geen 
waarborgen zijn voor het behoud van het eigen type der school. 
Immers staat de wet aan de locale onderwijsautoriteiten niet toe om 
zulk een overdracht te aanvaarden onderdusdanigcvoorwaarden.dat  
het confessioneele karakter der school verzekerd blijft.

Teneinde in het laatstgenoemde bezwaar te voorzien, heeft de Re- 
geering, in afwachting van een algemeene, bindende, maatregel, een voor
stel voor een voorloopige, facultatieve, wetsbepaling aangekondigd, 
krachtens welke de plaatsclijke onderwijsautoriteiten zich tot het doen 
geven van godsdienstonderwijs van een bepaalde richting zouden kunnen 
verbinden.

De locale onderwijsbesturen zijn over ’t algemeen geneigd om 
zulk een regeling mede te

De Kerk van Engeland 
bepalingen, welke niet 
voldaan met 
in ovcrge< 
doeltrelfet 
scholen en

De National

zeer beperkte strekkit 
wordt betracht, loopt l 
godsdienst in alle openbare scholen.

Van de zijde der onderwijzers eindelijk is men geneigd om niet 
zoozeer te letten op de positieverbetering, welke ongeveer 15.000 
hoofden en 46.000 onderwijzers van bijstand, thans aan bijzondere 
scholen verbonden, ten deel zou vallen, wanneer zij op denzelfden 
voet in den dienst van de plaatselijke onderwijsautoriteiten zouden 
worden overgenomen, als wel op het gevaar voor een onderzoek naar 
de godsdienstige overtuiging, dat zulk een schikking met zich mede 
zou brengen en waarvan de uitslag invloed zou kunnen hebben op 
benoeming en bevordering of zou kunnen leiden tot inbreuk op 
gewetensvrijheid en dat, naar zij vreezen, in elk geval het lc<
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Paedagogische zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

II. 

was, bevindt zich

van lagere scholen, 
Montessori lagere

ik vertellen ga

’periment, 
igen nog 

school”, welke i

en de eensgezindheid zou

T Tet moge mij veroorloofd zijn, nu
door mij bezocht, het alleen te doen 

scholen in Amersfoort en Amsterdam.
Ik heb er elders ook gezien, waar ik niet verrukt over was, om

dat het slap geleide of niet goed opgevatte Montessori-onderwijs 
uitwassen doet ontstaan van anderen aard dan die der ouderwetsche 
school, in klassen verdeeld, zonder eenig nieuw experiment, maar door 
de tuchteloosheid en het ongedurige der leerlingen nog meer ziekte- 
symptomen openbarend dan de „oude school”, welke zich beweegt 
in de bekende en beproefde richting.

In Amersfoort en Amsterdam heb ik echter den Montessori-geest 
in zijn beste uitingen kunnen waarnemen. In de Pallas-Atheneschool 
wordt Montessori in haar opvattingen slechts zuiver gevolgd in de 
kleuter-afdeclingen en de laagste klassen.

De Amsterdamsche gemeentelijke school, waar ik

werken in de school moeilijkcr zou maken 
verstoren.

Algemeen wordt ingezien, dat de doelmatigheid van het godsdienst
onderwijs zoo niet uitsluitend dan toch voornamelijk afhai 
van de bereidwilligheid en van de bevoegdheid der gewone 
wijzers om dit te geven. Het stelsel van vakonderwijzers kan v 
in speciale gevallen uitkomst bieden, het is niet vatbaar voor alge- 
meene invoering. Bovendien staan de onderwijzers afwijzend tegen
over het zoogenaamde „right of entry”, krachtens hetwelk personen, 
niet behoorende tot het gewone onderwijzend personeel, aan het 
onderwijs zouden mogeii deelnemen.

Voor elke grondige wijziging in het bestaande stelsel is daarom 
de medewerking van de onderwijzers onmisbaar.

Zoo staat het vraagstuk van den geest van het openbaar onder
wijs midden in de belangstelling van de Engelsche onderwijswereld. 
Het wordt daar, schoon niet zonder hartstocht, besproken op een 
wijze, die getuigt van een toenemend onderling vertrouwen tusschen 
de partijen en een bereidwilligheid om in ‘t belang der volksontwik
keling te gaan, zoover als mogelijk is zonder aan eigen beginselen 
te kort te doen,  waaruit evenwel nog niet voortvloeit, dat 
spoedig een bevredigende oplossing zal worden gevonden.
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•ond is gesteld, dat de Montessori- 
soort leerlingen nooit het ideaal

nog pas in een beginstadium. Zij was toen nog niet gevestigd in een 
afzonderlijk gebouw en de hoogste klassen ontbraken er, klassen hier 
genomen in den geest van groepen leerlingen, naar leeftijd en ont
wikkeling bij elkander gevoegd. Er waren geen kinderen, ouder dan

:rlijk gebouw

ikeling bij elkanc 
acht en negen jaar.

Toch ondanks het begin der proefneming en het behelpen, ontstaan 
door het tijdelijke der huisvesting, was er het weldadige in de schoolsfeer, 
die er is, wanneer kinderen niet onder dwang werken aan het eigen 
gekozen werk, geheel ingericht naar het zuiver-individuecle systeem. 
Ik mocht wat vragen hooren stellen, waar een normaal acht- i negenjarig 
kind op moet kunnen antwoorden, wat werk zien en door alles tot 
de gevolgtrekking komen, dat er van het dilettantisme, wat de eerste 
Montessori-scholen in ons land iets mals deed worden, bij ervaren 
„schoolmenschen” geen sprake was. De vrouw, die het geheel, waar 
ik was, leidt, heeft lange ervaring reeds opgedaan in de oude school, 
is daardoor juist ertoe gekomen om het roer van het schoolschip om 
te gooien, weet door alles wat kinderen kunnen en moeten presteeren . . . 
en natuurlijk, controleert op haar beurt de inspectie om ervoor te 
waken, dat het kind als proefkonijntje zou gebruikt worden in den 
ongunstigen zin van het woord.

Doch waar ik ook was, in 'Amsterdam of in Amersfoort, overal 
werd ik getroffen door hetgeen kinderen vermogen te presteeren, als 
men ze vrij laat en vertrouwt op het aangeborene. In de goede scholen 
was er de rustige werksfeer; de kinderen bewogen zich zacht en 
ongedwongen.

Het meest kwam ik onder den indruk in de school, welke in de 
Lairessestraat is en geleid wordt door mej. Tromp en mevr, R. Joosten- 
Chotzen. Het is geen mindere waardeering van het werk der andere 
Montessori-opvoeders, met wie ik in aanraking kwam, indien ik bij 
beider werk wat langer stil sta. Zij behooren niet alleen tot de meest 
overtuigden, maar ook tot de baanbreeksters in ons land voor het 
Montessori-onderwijs, hebben dus ervaring opgedaan en haar school 
kon dus uitgroeien boven het tastende, wat elk beginstadium eigen is.

De paedagoog, welke van meening is, dat een school pas dan goed 
is, wanneer zij leerlingen uit verschillende oeconomische kringen heeft, 
moet natuurlijk eerst constateeren, dat de school in de Lairessestraat 
slechts bezocht kan worden door de kinderen van gegoede ouders. 
Door den aard der gezinnen, waaruit de leerlingen voortkomen, brengen 
zij bovendien van huis uit in zeer veel gevallen cultureele beschaving

Indien daarmee op den voorgrc 
school in de Lairessestraat door haar
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niet bij uitstek gunstig te noemen, 
!x van een paai 

klein

teling van 
llende

ng geweest, die ik in de school 
middag; de meeste kleintjes, —• 

ng, — waren thuis. 5Veer was ik onder 
lindtypc, dat zich in vrijheid in de school 

ongeduld overwinnen om niet dadelijk 
elke Montessori-school wordt van 

bezoeker verlangd, dat hij eerst rustig waarneemt.
Toen kwam ik in de lokalen van de oudere en oudste kinderen. Ik 

had soms lust om mij de oogen uit te wrijven en mij af te vragen 
of het alles werkelijkheid was; ik had wel al de bestrijders van het 
individueele onderwijs, die nooit iets anders zagen dan het oude, nooit 
iets anders betraden dan plat getreden weggetjes, critiek baseeren 
op het nooit ervarene, ik had die allen bij de kraag willen pakken 
om ze te zetten midden in een der moderne scholen en 
straat in het bizonder.

Daar zaten in de lokalen 
elkander. Elk was verzonken

kan zijn voor den volksopvoeder en in aanmerking genomen is, dat 
in haar kindermateriaal soms slechts voort te bouwen is op hetgeen 
wat van huis uit reeds aanwezig was, kan daarna slechts neergeschreven 
worden, dat er bewonderenswaardige paedagogische resultaten in de 
Laircsscstraat bereikt worden.

Ook daar is het schoolgebouw 
omdat het niets is dan een complex van een paar woonhuizen. Er is 
echter van alles partij getrokken; ook van den kleinen stadstuin, waar 
met behulp van een botanicus de bodem voor een deel tot zandgrond 
is omgewerkt, voor een ander tot moeras-, en voor weer een stuk 
tot veengrond enz., zoodat de kinderen van nabij kunnen gadeslaan 
de ontwikkeling van verschillende planten., in hun levensvoorwaarden 
aan verschillende grondsoorten en seizoenen gebonden.

Dat zij het doen onder uitnemende leiding en er daardoor wat 
gewekt wordt in hun zielen, het blijkt uit hun opstellen, hun teckeningen, 
hun liefde voor de natuur.

Het zijn uren van groote bekoring 
doorbracht. Ik was er een geheelen n 
er is ook een kleuterafdeeling 
den indruk van het kleine kiuu 
openbaarde; weer moest ik mijn 
bij elk kind te kijken, want in

groote groepen jongens en meisjes bij 
was verzonken bezig in den eigen arbeid. Sommigen 

teekenden, anderen boetseerden, weer anderen waren aan het uitwerken 
van opgaven. Er was de werkvreugde, waarmee alleen goede arbeid 
mogclijk is. Een leerling was met een miscroscoop aan het onderzoeken; 
een ander bestudeerde een wet van evenwicht met een hefboom, 
waarbij de resultaten telkens de bevestiging kwamen brengen van 
het reeds waargenomene; weer zie ik het kind, dat de ontwikkeling 
van den bloedzuiger naging en wat hij telkens in verschillende stadia 
zag, in teekeningen met beschrijvende tekst vastlegde.

In die kinderen werd de scheppende geest geeërbiedigd; de ont-
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cctic, die 
lerzoekcn

jekregcn, 
t en mag

ik maken, want in- 
lie jongens en meisjes, 

er door

en denken geleid;
i zich omhoog te

AVelke oogst 
gedaltoniseerde 
van den Haag,

Die in elk geval, dat ons onderwijs 
het licht van de opkomende zon 
meer gaat ze gesloten te houden, want voorbeelden

aan denkbeelden was er nu binnen te halen in de 
klassen der Pallas-Athene-school en in de Vrije school 
de stichting der Anthroposofische Vcreeniging?

geval, dat ons onderwijs zich rekt in nieuwe denkbeelden, 
de opkomende zon door de luiken dringt en het niet 

wekken.

luikende intelligentie in de richting van waarnemen c 
de bodem bewerkt, waarin de ziel voedsel vindt om 
werken.

Verwonderlijk merkwaardige teekeningen zag 
gespannen ontwierpen, schetsten, aquarelleerden di 
zóó, dat men met iets pijnlijks het ervaart, hoeveel asch 
school en opvoeding geworpen wordt op gaven en aanleg van andere 
kinderen.

We wisten dit reeds alles door de verschillende tentoonstellingen 
in ons land, aan kinderteekeningen gewijd. ^Vellicht heeft de een 
of ander gedacht, dat dit werk was, gemaakt pour la galerie. Maar 
in Amersfoort heb ik van een paar kleuters de teekeningetjes g«' 
die ik had zien maken en welke vastheid aan beweging mocht 
ik bewonderen in den arbeid van die kleine vingertjes. In de Lairesse- 
straat zag ik wonderen van kleur en lijn, van ontwerp ontstaan onder 
de handen van de acht- en negenjarigen, zag hoe de anderen met 
fijne intuïtie penseel en krijt hanteerden om weer te geven plant en 
dier, of vorm te verlecnen aan wat er in hen leefde.

Zoo was ik onder den indruk van de openbaringen van het kinder- 
kunnen, dat ik verzocht of ik thuis in de stilte van mijn eigen kamer 
wat teekeningen mocht bekijken en er kwam een zending bij mij op 
bezoek, en ik kon mij nauwelijks losmaken van al het kinderlijke, fijne 
en intuïtieve, dat mij tijdelijk gezelschap hield. Ik sloeg in dit alles 
een wonder van groei gade, met algeheele bewondering.

Op andere wijze wordt het weer gedaan door de inspc< 
nauwkeurig telkens de vorderingen der kinderen komt onde 
en gewone schoolmaatstaf aanlegt.

De Montessori-school aan de Lairessestraat heeft daardoor ook 
het recht gekregen om te bevorderen zonder examen naar de middelbare 
scholen. Laten we ons maar niet al te ongelukkig maken over de 
vraag, op welke wijze veel middelbare scholen voortzetten hetgeen 
op lagere reeds begonnen is. Ook daar zal de opvoedingsrenaissance 
meer veld winnen. Van de kleuterschool begon de victorie; zij dwong 
tot verandering in de school, die volgde; het wijzigingsproces zal zich 
over de heele linie steeds meer voltrekken; het kan niet anders.
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geg‘ 
dat

Niet
doorgevoerd tot aan 
die de ervaringen in het oude stelsel 
en den afstand tot den eindpaal, welke 
de leerlingen naar de middelbare school 
taken bestaand, af te werken in het stelsel 
heet.

De overweging is wellicht 
gehouden met de ervaring, 
resultaten te veel richt 

van gez< 
moest da

een voorbeeld van gro<
;even, den leider der Pallas

het onderwijs in de laagste afdeclingen
Montessori-leest is geschoeid en de hoc_ 
•t als in de Lairessestraat te Amsterdam is het 
trgevoerd tot aan de middelbare school. De middenweg is bewandeld, 

de ervaringen in het oude stelsel opgedaan, niet verwaarloost 
bereikt moet worden, willen 
gaan, in stukken verdeelt, in 

el, dat het Dalton-onderwijs

oote beteckenis is door den heer J. H. Bolt 
is-Athene school. Reeds werd er verteld, 

> van zijn inrichting geheel 
>ogstc gedaltoniseerd zijn. 

Montessori-denkbeeld

ht gewettigd, dat er te veel rekening wordt 
;, als de lagere school zich in haar eind- 

naar de eischen der middelbare en of de laatste, 
indien zij van gezonde, paedagogischc denkbeelden uitging, niet aan- 
knoopen moest daar, waar de lagere school met Hinken arbeid eindigde. 
Het ontwikkelingsstadium van het kind moest het gewicht in de schaal 
leggen, niet parate kennis, niet de dressuur om aan exameneischen 
te voldoen.

Het is echter niet mijn doel om na te gaan of de grens, die het 
Dalton-onderwijs zich stelt, wat te scherp afgebakend is. Ook daar 
zullen de voortschrijdende denkbeelden verandering in brengen.

Maar welk een verschil in de houding der leerlingen, met wie de 
grens bereikt' moet worden, volgens de opvattingen in het Dalton- 
stelscl tot werkelijkheid geworden!

Het was weer een lust om in de werksfeer te zijn van die hoogste 
afdeelingcn der Pallas-Athene-school, waar de heer Bolt aan de werk
tafel, voor den leider bestemd, zat. De jongens en meisjes stonden 
op, wanneer zij wilden, raadpleegden den leider of werden in over
wonnen werkmoeilijkheden door hem gecontroleerd. De leerlingen namen 
allen boeken en kaarten, die zij noodig hadden, uit de bergruimten; 
waren allen aan zelfgekozen werk bezig, bepaald door de weektaak.

Niet voor het eerst sloeg ik kinderen gade in de vrijheid der be
weging van het Dalton-systeem, doch weer kwam ik onder den invloed 
van de kinderkennis, het inzicht, die aan het stelsel ten grondslag 
liggen. De leeraar was de leider in de werkelijke beteekenis van het 
woord geworden; hij hielp slechts, liet het kind aan eigen groeivoor- 
waarden beantwoorden.

Als vanzelf, natuurlijk met toestemming van den heer Bolt, ontstond 
er een gesprekje tusschen een der meisjes, die niet den heelen cursus 
aan de Pallas-Athene-school had gevolgd, en mij.

Ik vroeg haar of zij het prettig vond in de school, waar zij nu was
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Ook, maar op
Haagsche’Vrije Sc

Zij werkt onder de ongunstige omstandigheden van een schoolge- 
groote aantal leerlingen het overvol is in 

ïrekend. Dit heeft natuurlijk tot gevolg, dat, 
verbazend roezig

natuur veel mee

andere wijze, de leerlingen der Antroposofische 
School.

istdriftige betuigingen 
rertuiging gehad < 

allemaal en

rgen en

en spontaan kwamen er geestdriftige betuigingen van werklust en 
wcrkvreugde; zij had altijd de overtuiging gehad op haar vroegere 
school, dat zij de domste was van allemaal en nu was het werken 
zoo heerlijk. En ik zag haar schrifteji! Ja, dat kind had zichzelf terug 
gevonden. De arbeid was haar steun geworden, waaraan zij zich had 
omhoog gewerkt.

Met een gev
in het prachtig
welke bizonder gunstige omstandighedi
die ik had zien werken. In hen arbeidden
levend onderwijs; en om hen was

Mijn gedachten voerden mij terug
heime, waar ik jaren geleden was en jongens en meisjes door de 
ouders van uit de steden naar het land gebracht waren om er tot 
andere menschen op te groeien onder den invloed der genezende 
krachten van bergen en bosschen.

Die Amersfoortsche kinderen krijgen in school en 
voor het leven I

bouw, waarin door het ( 
lokaliteiten, er niet op bei 
toen ik er was, het er verbazend roezig was.

liet soort onderwijs wordt geheel bepaald door de Anthroposofic, 
die niet voor iedereen overtuigende waarheid bevat, ook voor mij niet.

Maar leeraars zijn zij, die wel tot de overtuigde aanhangers be- 
hooren, zoodat zij met algeheele overgave hun weck doen, dat mij 
zeer moeielijk lijkt met de groote groepen van kinderen, met wie zij 
bij voorkeur werken. Voor den bezoeker gaat groote bekoring uit 
van de warmte en de liefde, waarmee het onderwijs gegeven wordt, 
ook al kan hij het niet geheel eens zijn met de onderwijstechniek. Het 

hier het leeraarsambt op zich namen, omdat zij 
zich aan de vorming

iote groepen
len bezoeker

, waarmee het onderwijs “
eens zijn met de onderwijl

zijn geroepenen, die hier het leeraarsambt op zich 
uit kracht van hun overtuiging alles opgaven om 
van het kind te kunnen wijden.

Ik heb in de school veel gezien en gehoord, begrepen, dat ook daar 
in de ziel van den leerling krachten vrij kwamen, die den scheppings
drang in den mensch tot uiting brengen. Merkwaardige teekeningen 
mocht ik zien, houtarbeid van groot uitdrukkingsvermogen. In een 
der hoogste klassen bootsten de jongens en meisjes op allergeestigste 
en oorspronkelijke wijze een kamerzitting na, waarin één den voorzitters-

svoel van blijdschap verliet ik de school. Ik keek om me 
iige landschap met de heuvels en de vergezichten. In 

len groeiden de kinderen op, 
Jd<.n liefde vo<>r het kind en, 

steeds en altijd de prachtige omgeving.
naar de Duitsche I.anderziehungs- 
en jongens en

het land gebracht
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aarzelend.

— ik woonde 
die, meen
i tot één

volkomen

geleid; het
Er leeft.
Was er 

gansch toevallig 
of geweten te 
vfer van

Er was een taalles aan 
in zijn vak, want het 
stil als het druk in dat Haagsche schoolgebouw 
alleen verbroken door de 
wijzer, die beurten gaf 
dan klonk er een 
van een kind.

in rechter- en linker- 
voorstcl bestreden of

hamer hanteerde en de anderen verdeeld waren 
partijen, die met grappige redeneerkunst een 
verdedigden.

De kleintjes leerden de vreemde talen, — ik woonde een les in 
Engelscb bij, — op de eenige wijze, waarop die, meen ik, te lecren 
zijn. Klanken, woorden, handelingen werden tot één geheel. Eerst 
moesten cr versjes en verhaaltjes het ziele-eigendom der kinderen zijn, 
eerst de woordenschat, dan pas kan er van iets als „regels” sprake 
zijn in de hoogere klassen. De kleintjes leerden en acteerden het 
Engclsche versje, het verhaaltje, voelden den inhoud zonder eigenlijke 
vertaling.

Alles en allen stonden hier in den dienst van een ideaal, een over
tuiging. Daardoor kwam het, dat bij alle geroes, er van ondeugendheid, 
plagende lastigheid geen sprake was.

Daardoor ook is het te verklaren, dat zoo gewillig de kinderen 
handelden in den geest der volwassenen. Ik zag jongens naaldwerkjes 
verrichten met grooten ijver zonder eenig valsche schaamte, die toch 
in het gewone leven zulke parten speelt aan knapen, welke zich ver 
verheven achten boven arbeid, volgens hen alleen te verrichten door 
de meisjes.

Onmiddellijk gehoorzamen leeren trouwens de kinderen ook. Ik 
ervoer het in de les in eurythmie, waar de groote groep kinderen 
stipt de ingewikkelde bewegingen moesten uitvoeren, door de leerares 
van hen geëischt. Het was waarlijk èn voor de kindergroep, fen voor 
de leerares geen gemakkelijke arbeid.

Met dankbaarheid denk ik aan mijn dag in de school, waarin de 
heer van Bemmelen, de leider, zijn vrouw en de staf leeraren met 
zoo volkomen overgave aan hun ideaal het moeilijke werk verrichten. 
Het is zoo goed werk te zien, volgens geheel andere opvattingen 

houdt den geest lenig; het dwingt tot vergelijken.
en gist, en woelt iets in De Vrije School.
dat levende leven in het andere schoollokaal, waar ik door 
llige omstandigheden, zonder het zelf van te voren gewild 
te hebben, de ongeziene luisteraarster moest wezen, ergens, 

die Vrije School vandaan?
taalles aan den gang. De onderwijzer was een technicus 

was er doodstil ondanks de groote klasse, even 
was. Die stilte werd 

» eentonige bevelende stem van den onder
en kennis verstrekte op commando. En 

heel bescheiden stemmetje, weifelend en



226

De „Rotterdamsche Vereen, voor Ontwikkeling 
en Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd” 

door Dr. E. KLEEREKOPER, Iiupectrice van den Arbeid.

A Is wij tegenwoordig de groote fabrieken en
worden wij soms getroffen door het groote contrast met 25 jaar 

geleden; de meisjes zitten in ruime, warme, luchtige en lichte lokalen 
en alles ziet er netjes en ordelijk uit. Die jaren arb< 
zonder vrucht geweest. En toch bekruipt ons vaak 
vooral bij het zien van die jonge kinderen, inge: 
op een dag met hetzelfde eentonige werk; wat 
wordt daar gebruikt! Zeker zij vervaardigen

De meester doceerde 
was de schenker van 
porties toegediend. Hij 
in doodsche kinderrust.

Hij praatte. De kinderen luisterden. Door de muren heen zag ik 
een school in de meest volleerde ouderwetsche techniek, waarin de 
orde doodsch en doodend is.

Daar was het stervende verleden. In de Vrije School toch, ondanks 
haar opvattingen, welke allen ónmogelijk deelen kunnen en zullen, de 
rijzende toekomst.

En het kwam mij voor, dat het onderwijs in het algemeen 
Hollandsche in het bizonder, pas dan goed zullen zijn, wanneer 
schoolmeester van hoe lagen of hoogen rang ook, aan het begin 
zijn loopbaan, zich „gezel" weet en voelt, naar oude gilden-< 
Vóór alles heeft hij ervaring op te doen, rond te kijken, 
hij nooit elders te gasteeren. Hij 
leert niet van anderen. Hij doet 
meer. Hij wordt oud in die examenwijsheid.

Mocht er ooit eens een tijd komen, dat elke schoolmeester, wie 
ook, verfrisschende baden moest nemen door zich onder te dompelen 
in het werkelijke leven, door te leeren van de fouten en deugden van 
anderen, door elders te kijken, door te ervaren, dat er nog andere 
scholen zijn dan de zijne, andere opvattingen dan de zijne, andere 
wijsheid dan de zijne, andere plekken van de wereld dan zijn dorp, 
zijn stad, andere menschen dan schoolmeesters, andere boeken dan 
die, waarin hij examenwijsheid wilde en moest opdoen.

(Wordt vervolgd).

en praatte. Zijn geluid vulde het lokaal. Hij 
wijsheid, in afgepaste, door hem voorgeschreven 
was de alleenheerscher; hij voerde zijn scheptcr

> dan goed zullen zijn, wanneer elke 
loogen rang ook, aan het begin van 
voelt, naar oude gilden-opvattingen. 

g op te doen, rond te kijken. Nu hoeft 
Hij komt nooit in andere scholen. Hij 
doet examen na examen soms, zonder

ateliers bezoeken.
uu»»»» ...Cu25;a 

en lichte lokal 
aioeidswet zijn niet 
een angstig gevoel, 

^spannen bezig 8 ’/a uur 
it al jeugd en kracht 
dingen, die de maat-
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•. kinderen 
Idadigheid 
is het te 
5 zooveel

van de Arbeids- 
er voor die meisjes iets 

er al tallooze naaiclubjes, 
jes bestaan, maar het feit, 

was dat toch nog van de 13,500 
industrie werkzaam zijn, zeker 9000

schappij noodig heeft, hun werk is dus niet onnuttig. Maar wat be- 
teekent het voor hun eigen leven? Groeien uit die jaren fabrieksarbeid 
degelijke huisvrouwen en moeders? Het werk van een vrouw is nu 
eenmaal niet direct produceercn voor de gemeenschap, haar taak 
ligt in kleinen kring, waar heel wat anders van haar gevraagd wordt 
dan datgene wat zij op de fabriek misschien geleerd heeft, het 
vermogen 8*/2 uur lang haar aandacht en ijver te behouden bij het 
doen van éénzelfde werk.

Zoo sterk begon dit gevoel in ons, ambtenaressen 
inspectie te werken, dat wij meenden, dat

■ gedaan moest worden. Wij wisten, dat 
patronaten en avondjes voor fabrieksmeisjt 
waarvoor we ons geplaatst zagen, 
meisjes, die te Rotterdam in de 
na haar 12e jaar van alle opvoeding en ontwikkeling verstoken zijn. 
Ook wisten wij, dat alle pogingen maar een klein deel zouden kunnen 
bereiken, dat alle particuliere werk lapwerk moet blijven. Indien niet 
het gchecle volk wakker wordt voor zijn verantwoordelijkheid tegenover 
zijn eigen kinderen en instelt dat ieder kind tot het eind van zijn 
16c jaar eenige uren in de week vormend onderwijs geniet, zooals 
dat in alle beschaafde landen het geval is, zal er geen werkelijke 
verbetering komen. Maar deze overweging hield ons niet terug van 
het doen van een poging enkele kinderen wat voort te helpen.

In den zomer van 1926 begonnen wij met het inrichten van buiten
spelen voor groepjes meisjes. Waar het volgens ons allereerst op 
aankwam, was te trachten den slechten invloed te neutraliseeren, die 
het hebben van één houding 8 uur op een dag, het soms in een ge
stadige schommel- of wiegbeweging zijn, noodig voor 't vlugge verrichten 
van bepaalde handgrepen, op het organisme van zulke jonge 
hebben moeten. Men klaagt soms over de ruwheid en bak 
van de meisjes, als zij los komen uit de fabriek, maar i 
verwonderen? Is het niet eer te verwonderen, dat er nog 
meisjes onder gevonden worden, die zich weten te „houden" < 
dragen, als zij na zoo'n onnatuurlijken dwang vrij komen?

Onze werkwijze was als volgt: Gevormd werd een comité, bestaande 
uit vrouwen, alle werkzaam op sociaal terrein of bij het nijverheids
onderwijs voor meisjes. De ambtenaressen der Arbeidsinspectie wend
den zich namens dit comité tot de fabrikanten te Rotterdam die meisjes 
op hun fabriek hebben, met het verzoek uit hun arbeidsters een of 
meer groepen te vormen en de kosten op zich te nemen. Deze gaven 
voor een groot deel aan den oproep gehoor.

De Rotterdamsche Bond voor Lichamelijke Opvoeding verklaarde
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op, dat de meisjes met g 
. spoedig verslapten of gc

eenige gezellige avonden ge-

groot 
jeheel

zich bereid de leiding der groepen op zich te nemen en stelde iedere 
groep onder een harer leiders of leidsters, die één avond per week 
met de meisjes oefenden. Voor de meisjes, wonende op den linker- 
Maasoever, werden daarnaast eenige groepen in het Zuidcr Volkshuis 
gevormd.

Buitendien werden in de Volkshuizen 
organiseerd.

Wij deden de bekende ondervinding c 
enthousiasme begonnen, maar dat velen 
wegbleven om allerlei redenen.

Toen reeds troffen wij een maatregel, die wij de beide jaren van 
onze werkzaamheid, ook toen die zich uitbreidde, hebben doorgevoerd, 
dat een van de ambtenaressen der Arbeidsinspectie de wegblijfsters 
persoonlijk aan huis ging bezoeken om haarzelf of haar ouders een 
grootere bekendheid met het doel der cursussen en bijeenkomsten en 
dus grootere belangstelling te geven. Dit huisbezoek wordt door velen, 
ook door enkele leden van ons comité, overbodig of verkeerd gevonden, 
zij meenen dat de vraag naar vorming en ontwikkeling toch uit de 
meisjes zelve moet voorkomen en dat het overdreven zorg verraadt, 
haar als het ware tegen haar zin naar de cursussen te sleepen. „Als 
zij niet willen, moeten ze maar liever wegblijven", is hun gevoelen 
daartegenover. Zij wijzen op de drie Volkshuizen, die volop gelegen
heid bieden voor cursussen van allerlei aard, en op de mogelijkheid 
die de gemeente openstelt voor het krijgen van avondlessen in de 
Industrie- en Huishoudscholen en het is h.i. ongeraden die groep meisjes 
te dwingen ontwikkeling te zoeken, terwijl er onder een andere cate
gorie van de vrouwelijke jeugd groot verlangen naar meer opvoeding 
is, dat door de hooge kosten niet bevredigd kan worden.

Ja, wij hoorden zelfs de beschuldiging, dat wij door het inrichten 
van cursussen uitsluitend voor fabrieksmeisjes schiftend optraden, dat 
wij kleingeestig standsgevoel aankweekten, en dat de fabricksjeugd 
te zamen met andere werkende meisjes haar verdere ontwikkeling moest 
krijgen.

Hiertegenover stelden wij een andere opvatting, steunende op gevoel 
zoowel als op een grootere bekendheid met de werkelijke toestanden. 
Wij meenen in de eerste plaats, dat het juist het gebrek aan belangstelling 
voor verdere vorming is, dat wij in de meisjes moeten bestrijden; hoe 
natuurlijk haar smaak in bioscoop en wandelingen op straat ook is 
en hoe weinig we haar dat geheel zouden willen ontzeggen, het is 
ons te doen om daarnaast te wekken een belangstelling voor iets hoo- 
gers, voor mooie boeken, mooie handwerken, voor de beteekenis, die 
de voeding heeft voor de volksgezondheid enz., dingen, die later haar
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; één categorie gehuwde vrouwen: Vrouw

>om gev

van een nieuw 
moeten worden

In den winter '26-'27 werden verscheidene van de groepjes, die voor 
buitenspelen waren georganiseerd, omgezet in gymnastiekclubs, weder 
onder leiding van de leeraars, verbonden aan den R. B. v. L. O. en 
weder gesteund door de fabrikanten ; de kosten voor een 
berekend per meisje en de fabrikanten vergoedden 
deelneemsters op hun fabriek. De uitvoering 
stellenden, die in het voorjaar *27 gegeven 
aardig; de ingewijden, die wisten met welke 
de leeraars hadden moeten oefenen, stonden verbaasd

gezin ten goede zullen komen, waar toch de opvoeding 
geslacht zijn grondslag vindt. Dit gevoel, dat zij gewekt 
tot een wijder geestelijk leven, doet ons aan het huisbezoek vasthou
den als aan een der voornaamste onderdeelen van ons werk.

En wat nu het „schiftende” van ons werk betreft, een ieder, die, 
bekend is met de toestanden- zooals zij zijn, weet, dat niet wij de 
standen schiften, maar dat een sterk standsgevoel een eigenschap van 
ons volk zelf is.

Welk ander volk noemt nog één categorie gehuwde vrouwen: Vrouw 
(zoo en zoo), de tweede Juffrouw en de derde Mevrouw?

Men kan dus wel decreteeren, dat de fabrieksmeisjes en de meisjes 
uit den kleineren burgerstand samen cursussen moeten volgen, het feit 
bestaat dat zij het niet doen. De Volkshuizen nu zijn in Rotterdam 
niet voornamelijk bedoeld voor of ingericht op de fabrieksjeugd, zooals 
dat met het Leidsche Volkshuis het geval is; de fabrieksmeisjes voelen 
er zich dus niet thuis en blijven weg en dat geldt ook voor andere 
bestaande cursussen. Vandaar dat wij meenden uitsluitend onder haar 
zelf te moeten blijven aanvankelijk, als wij eenig succes wilden hebben. 
En men meene niet, dat wij zelfs de fabrieksjeugd als één stand mogen 
beschouwen; neen, de fijnste nuancen doen zich voor, die wij zooveel 
mogelijk bij de inrichting der cursussen in het oog houden; al heel 
spoedig zou een mensch, die meende dat men de Dobbelmannetjes, 
de Ringersjes, de v. d. Berghjes, de Kunstzij, de Bervoetsjes en de 
van Rossempjes b.v. zoo maar bij elkaar op één avond kon indeelen, uit 
zijn droom gewekt worden door het feit, dat bf de eene bf de andere 
groep verdween om niet terug te keeren! Niet alleen in de hotels, 
op badplaatsen en in zomerverblijven treft men onoverbrugbare klo
ven aan tusschen de eene groep en de andere.

R. B. v. L. O.
winter werden 

naar het aantal 
voor ouders en belang- 
werd, was boeiend en 
ongeschoolde krachten 

over de precies
heid, zuiverheid en eenheid van de oefeningen van een 50tal van de 
kleinste meisjes. Allen, zelfs de armsten, hadden gezorgd voor een 
blauw rokje en witte blouse en het resultaat was verrassend.
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geven, 
:nkel

Naast die in gymnastiek richtten wij dien winter cursussen in 
naaien en verstellen in, die des avonds gehouden werden in Vrouwen- 
arbeidscholen. Industriescholen en Volkshuizen onder leiding van de 
aan die inrichtingen verbonden krachten. Van de 584 meisjes, die zich 
in den loop van dien winter opgaven, waren aan ’t eind 263 over, 
van wie een deel gedurende, andere aan ’t einde van den cursus 
gezellige avondjes kregen, misschien lijkt dat aantal voor een buiten
staander klein? Wij waren daarentegen zoo bemoedigd er door, dat 
het comité besloot zijn werkzaamheden uit te breiden; het zette 

vereeniging, de „Rotterdamsche Vereeniging voor 
Ontspanning der Vrouwelijke Jeugd”, om uit contri- 
en uit eventueele giften de toenemende kosten te 

de fabrikanten ook dezen winter 
sisje betalen, er zijn altijd extra

zich om in eene 
Ontwikkeling en 
buties' van leden 
kunnen bestrijden. Immers, hoewel 
weer de kosten per deelnemend mei 
uitgaven als ’t werk zich uitbreidt.

Wij stelden in de fabrieken in overleg met de Directies inschrijvingen 
open op avondlessen in naaien en knippen van onder- en bovengoed, 
verstellen, fraaie handwerken, koken en gymnastiek. Op de 19 fa
brieken schreven een kleine duizend meisjes in, (de firma van Nolle, 
bij wie een groot aantal meisjes werkzaam is, heeft haar eigen ont- 
wikkelings- en ontspanningsavonden), die over de verschillende scholen 
en Volkshuizen verdeeld werden. De meeste dier cursussen zijn nog in 
vóllen gang, het verloop is ongeveer gelijk aan dat van het vorig 
jaar, maar wij voelen toch dat zich al eenige kernen aan het vormen 
zijn met wie het steeds aangenamer werken zal wezen.

Door den groei van het werk echter begint zich een groot bezwaar 
te doen gevoelen, n.1. dat de ambtenaressen der Arbeidsinspectie voor 
administratie en huisbezoek zulk een groot deel van haar tijd moeten 
geven, dat er gevaar bestaat, dat het gewone werk er onder lijden zal.

Ofschoon zij bij dit werk alle sympathie en steun hebben van den 
Hoofdinspecteur van den Arbeid, op den duur is het een onhoudbare 
toestand. Voorloopig echter zijn de inkomsten uit contributies der 
leden nog niet toereikend om een hulp te bekostigen, die haar een 
deel van die taak uit de hand zal nemen, en ook de som der giften 
ineens maakt dat voor één jaar zelfs niet mogelijk, vooral ook omdat 
er een sommetje beschikbaar moet zijn voor allerlei extra uitgaven, 
o. a. het financieel helpen steunen van kinderen, die moeilijk het geld 
voor gymnastiekschoenen of goed voor een jurk of blouse kunnen 
krijgen van hun ouders. Ook denken wij over een week kampeeren 
met enkele.der trouwste cursisten. Een subsidie van rijk of gemeente 
zou ons uitkomst geven, deze is echter niet gemakkelijk te krijgen.

Ten slotte een enkel woord over een avondcursus voor leidsters in
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geschetste dit jaar be- 
:t één

het.

rordl hier van een stand- 
gebied werkzaam is, niet 

(Red.)

; veel meer invloed 
ikanten, die voor 

er een groep oudere meisjes, die één 
onderricht krijgt in hygiene, psycho- 

jroeiende meisje en in litteratuur. Wij slaagden er 
leidingscursus uitstekende leerkrachten te vinden, n.I. 

ïyermans; G. de Vos, arts. Directrice van de School 
an leerkrachten voor K. en O. en W. van Stockum. 

het opent een ver verschiet, 
uren die de kinderen op de fabriek 

be-

van het 10-jarig bestaan 
„De Vonk".

fabrieken, die wij in verband met het boven 
gonnen zijn; wij voelen heel sterk, dat wij met één avondcursus inde 
week bij de fabrieksmeisjes nog niet veel kunnen bereiken; mocht het 
gelukken dat de fabrikanten meer en meer de leiding van het werk 
der meisjes aan beschaafde vrouwen toevertrouwden, die dus in zich 
de twee functies van .baas" en „welfare worker” vereenigden, dan 
zou er van dien dagclijkschen beschavenden omgang veel meer 
kunnen uitgaan dan van één avondles. Er zijn fabril 
dat denkbeeld voelen en zoo is er een groep oudere 
avond in de week samenkomt, en 
logie van het opgroeiende meisje < 
in voor dezen ople^'""'''"-'"* ■■■’* 
de dames Ida Hey 
tot opleiding van leerkrachten voor K. en O.
Het is nog slechts een begin, maar het opent een 
waarin wc ons droomen, dat de uren die de kinderen op 
slijten, door den invloed, waaronder zij daar komen, vormend en 
schavend zouden kunnen werken. Voor jonge vrouwen, die zich aan 
sociaal werk willen geven, zou hier een mooi ruim arbeidsveld kunnen 
liggen; het zou zwaar zijn in het begin, want zij zouden de betrekking 
om zoo te zeggen moeten scheppen en zoo werken, dat zij de fabri
kanten overtuigden, dat het bedrijf door hun werk mede gebaat werd; 
maar gelukte het, dan zouden zij veel meer kunnen bereiken voor de 
meisjes, dan wij dat met onze enkele cursussen ooit kunnen.

ïrijr 
van jon- 

kringen".

' Mej. 
gelukkig 

heeft, aan

„De Vonk" is het, langzamerhand door het gcheele land beker 
buitenhuis te Noordwijkerhout van de Vereeniging "Buiten Bcdr 
met het doel: „Het onder leiding buiten doen vertoeven 
gens en meisjes uit arbeiders- en daarmee gelijk te stellen kring

Bij hel onlangs gevierde 10-jarig bestaan — niet van de 
ceniging, deze bestaat sinds 1911. maar van het huis —- heeft 
E. C. Knappert ee n rede uitgesproken, waarvan wij zoo 
zijn hel deel, dat niet op personen en data betrekking 
onze lezers aan te mogen bieden.

De beteekenis van dit „buitenwerk” w 
punt bekeken, dal ieder, die op verwant 
zonder winst zal bestijgen.

Wat bedoelt dit werk van Buiten Bedrijf? In de Statuten heet 
het, en nuchterder kan het niet: het onder leiding buiten doen ver-
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Overal 
heden tot

voor arbeiders

ingeboden,
:n kennen.

volksontwikkeling 
; nu door den ar

en meisjes uit arbeiders- en

gevoeld werd als een 
:el vraagstuk. Zoo is

toeven van jongens 
stellen kringen.

Weet men waartoe dit dood-eenvoudige is uitgegrocid in een kwart
eeuw? Tot een sociaal-pedagogisch vraagstuk van groote beteckenis. 
Wanneer men nu gezonde arbeidersjeugd uit de steden naar buiten 
brengt, niet als dagjesmenschen in troepen, maar voor een rustig ver
blijf van meerdere dagen en in beperkt getal, dan vindt „men” dat 
niet meer „sentimenteel” of „onzinnig” of „rood”. Wanneer men nu 
op vacantie aandringt voor alle menschen, om althans éénmaal per 
jaar, zij het voor een korte poos, alle uiterlijke banden te kunnen 
verbreken, dan wordt dit door steeds meerderen als rechtmatig erkend. 
Ja zelfs is men hier en daar reeds zoo sterk doordrongen van de 
wenschelijkheid het gezonde kind de ruimte in te zenden, dat men, 
opdat dit voor de velen mogelijk zij, de week buiten ook in schooltijd 
wil toestaan. Ouders sparen voor hunne kinderen. Jongens en meisjes 
bezuinigen op genotmiddelen en gangbaar vermaak.

Het is met dit naar-buiten-gaan en vacantie-hebben 
gegaan als met andere takken van volkswelvaart.

Particulieren zijn begonnen betere volkswoningen te bouwen. Er 
kwam een oogenblik dat de arbeider er zelf om vroeg.

Particulieren zijn begonnnen volksopvoeding en i 
ter hand te nemen. VZat aangeboden werd, wordt 
beider zelf gevraagd en dus begeerd.

Zoodra dit geschiedt, is, wat door enkelen ( 
eisch van gerechtigheid, omgezet in een culturc< 
het ook gegaan met wat B. B. bedoeld heeft.

Dat de arbeider nu zelf vraagt om dat wat hem werd aan( 
wil zeggen, dat de hoogere levenswaarden die hij heeft leeren 
als zoodanig door hem worden erkend en begeerd.

Natuurlijk wordt met arbeider de bewuste arbeider bedoeld. En 
dus nog slechts een kleine minderheid. Maar het verschijnsel is er. 
Verwezenlijking op ruimer schaal is nu slechts een kwestie van misschien 
zéér langen tijd, maar van tijd.

En de publieke opinie begint zich, ten gevolge hiervan, te wijzigen, 
en op allerlei wijzen schept de bewuste arbeider gelegen- 
naar buiten gaan.

Wie zich den tijd herinnert, en er zijn er hier enkelen, hoe hij zelf uit 
bedelen ging bij de werkgevers om ééne vacantieweek met of zonder 
behoud van loon, die kan de wijziging meten van de openbare mee- 
ning. Treffend was boe de kleine bazen steeds meer bereid waren 
dan de groote werkgevers, terwijl toch voor hen het ongerief grooter
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was. Waren zij mcnschelijkcr? Zou hef niet zijn dat in het grootbe
drijf de mensch als kuddedier, als werktuig gezien wordt?

En wat de jeugd zelve betreft —• wie is er onder de jonj 
ders van de oude groepen die harde woorden heeft moeten 
om regen en wind, om beslijkte wegen, om kou of warmte? Wie heeft 

geklaag in ontvangst te nemen over dorst of moeheid? Er is in 
e twintig jaar iets anders gekomen over een deel van Holland's

>gere lei- 
i hooren

arbeidersjeugd.
Wat niet wegneemt dat alle kinderen dit weer leeren moeten. Eerst 

de kinderen van ouders wier eigen jeugdherinneringen teruggaan tot 
ons Buiten-Bedrijf, 'zullen misschien niet meer, bij iedere groote wan
deling, bij het hek van de Vonk moeten opzeggen:

Honger hebben we niet.
Dorst kennen we niet,
Moe zijn we niet.

Kinderen (meisjes-jongens) van de Vonk zeuren niet.
Maar wat meer dan dit alles treft, is een vergelijking tusschen de 

gansche houding van een groep jongens en meisjes van toen en van 
nu. Toen waren wij het, op wie zij rekenden voor het verloop van 
hun buitenverblijf. Nu zijn wij alleen degenen, die de gelegenheid schep
pen, waarvan zij zelven alle kansen uitbuiten tot zuiver en gaaf en frisch 
en gezond jeugdgenot. ~~ Toen voelden wij alleen ons verantwoordelijk 
voor de sfeer, nu deelen zij, bewust, die verantwoordelijkheid met ons. 
Toen waren zvij dragers van het beginsel waarvoor wij stonden, van 
het ideaal dat ons droeg, nu zijn zij het met ons.

Er is een groep jeugd die met ons schouder aan schouder staat, 
zij zijn dragers van eigen blijdschap. Blijdschap om en in het gewone 
leven  En de kinderen, die zich in de Vonksfeer laten opnemen, 
ondergaan daarvan iets wat door- en dus na-werkt. •— Wat 
velen der ouderen gemist hebben, wordt hun daar bijgebracht. Zij 
vormen zoo'n week een gemeenschap: zelven deelen zij in het werk, 
zelven zorgen zij voor de orde in huis, voor de verzorging van bloe
men en planten. En als een vanzelfsprekendheid beleven zij vreugde 
aan voor elkaar zorgen, aan gemeenschappelijk beleven. Dat als deel 
van een geheel, rijker leven mogelijk is dan als enkeling, ondergaan 
zij. Een natuurlijke betrekking en verwantschap tusschen het kind 
en zijn omgeving, waardoor een jong bestaan zich aanpast aan be
staande dingen, maakt het hier vertrouwd met de natuurlijke levens
verhoudingen als de gelukaanbrengendc. Eén voor allen, allen 
één, wordt hier beleefd: het spreekt vanzelf dat men hier gemeen- 
schapsmensch is. Evenzeer als het vanzelf spreekt dat persoonlijke 
neigingen geëerbiedigd worden, tot verrijking van het geheel — En
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als
zich"-theorie

' men in den 
spreken. ~ 
dat dus een 

heen zenden. — Dat „neutraal' 
ons land op 
er dingen zijn, 

niet spreekt, die men

hier kom ik tot een gewichtig punt, tot iets waarover 
regel zwijgt, doch waarover men, naar ik meen, behoort te

Men zegt dat de Vereeniging B. B. „neutraal’’ is en < 
ieder zijn kinderen er gerust kan 
beteekent dan, en dit is de vloek die, — althans in 
het woord rust, dit „neutraal" beteekent dan dat 
kerkclijkc en politieke, waarover men niet spreekt, die men „eerbie
digt" is de term. Nu zijn voor den doorsnee-mensch deze dingen de 
belangrijkste, omdat deze mensch gelooft dat het bij de eerste om zijn 
geestelijk en bij de tweede om zijn stoffelijk bestaan gaat, of ook wel, 
omdat hij meent dat deze gene kunnen baten of schaden. —- Deze 
neutraliteit wordt dan, alweer door „men", door het geheel der door- 
snee-menschen, gelijkluidend verklaard met „onverschilligheid." Nu is 
onze neutraliteit een gansch andere en niet alleen kan het geen kwaad, 
maar is het m.i. goed hierop te wijzen. B. B. opent zijn deuren voor 
een ieder, voor kinderen van ouders die tot alle denkbare kcrkclijke 
of politieke groepen kunnen behooren, voor jeugd die naar rechts of 
links kijkt of tracht het naar alle vier windstreken tegelijk te doen. 
En wij doen dit niet uit onverschilligheid, niet omdat wij meenen dat 
alles op hetzelfde neerkomt, ook niet omdat wij zclven zonder over
tuiging zijn in deze dingen, maar omdat wij niet geloovcn dat zij de 
belangrijkste zijn. Omdat wij geloovcn d.w.z. zeker weten, dat karakter
vorming onze hoogste taak is, door het scheppen van een sfeer, waarin 
kinderen, jeugd, volwassenen van zelf binnen het bereik leven 
het beste wat zij in zich hebben. Wij leven in den schoenen maar 
zwaren tijd van een al groeiende en zich uitbreidende bewustwording. 
En waar dit ook beteekent een zich rekenschap geven, is het noodig 
te weten wat wij aan elkaar hebben — Nu dan. —

Wie in stand den maatstaf van menschenwaarde ziet, moet zijn 
kinderen niet hierheen zenden. Want alle graden van bezittenden en 
nict-bezittenden leven hier in gezinsverband. En wanneer zij, die hier 
als kinderen samen waren één week gedurende vele jaren, elkaar 
later zullen ontmoeten in zeer onderscheiden levensverhoudingen, die 
men maatschappelijk „hoog" en „laag" noemt, dan zullen zij elkaui 
anders zien dan wanneer zij geen „Vonkje" van de Vonk in zich 
droegen.

^Vie in zijn individualisme den hoogsten levensvorm ziet, blijve ver 
van B. B. Want zeer opzettelijk wordt hier, — ik zeide dit reeds — 
gemeenschapszin aangekweekt door gezamenlijk zorgen, gezamenlijk ver
antwoordelijk zijn. En er is groote kans alweer, dat de ontvankelijken 
onder onze jeugdige gasten, als volwassenen „saamhoorigheid" als 
vanzelfsprekend zullen aanvoelcn en de „ieder voor zich"-tl«wi 1c



235

minderwaardig zullen achten. Hoe kan het anders of in het huis dat 
wij hem danken, moeten zij des dichters ervaring beleven: „How 
bright a face is worn when joy of onc. Is joy for tens of millions”  
Hoe stralend het gelaat wordt, wanneer de vreugd van één de vreugde 
van allen is

En weet gij, wie vooral B. B. in de Vonk schuwen moeten voor 
hunne kinderen ? Dat zijn zij, die het leven zien als een pretje of die 
er voortdurend een pretje van willen maken. Dat zijn zij, die hunne 
kinderen —- men is immers maar cens jong? — in al de vermaken 
laten deelen waarmede een doorzicktc wereld hare kinderen vergif
tigt. Dat zijn zij, die in toegeven en inwilligen van alle verlangens, 
in mee laten doen met den grooten hoop hunne ouderliefde tot uit
drukking brengen, zij die nooit geweten hebben van doen door laten.

Want — en voor mijn besef is dit de kern van wat wij bedoelen — 
wij leggen het er op toe, wij beoogen wel-bewust met wat wij hier 
doen, met hoe wij ons bestaan hier inrichten, het leven voor onze 
jeugd te helpen maken tot een vreugde. Gij gevoelt wat dit inhoudt.

buitenaf, vreugde van binnenuit. Pret onderstelt iets 
een buitenkansje. Vreugde wordt beleefd in 

i al den dag is. Met het prettige keert men het 
toe, vreugde ontneemt aan het dagelijksche het 

lat wij het pretje veroordeelen als afwisseling. Het

Pret komt van 
prettigs, iels ongewoons, 
het gewone, in wat van 
allcdaagschc den rug t 
allcdaagschc. Niet da', 
gaan naar De Vonk blijve een pretje voor steeds meerderen. Een pretje, 
het gaan naar De Vonk, waar zij vreugde beleven. ~~ Het grootste ge
vaar wat ons in Wcst-Europa bedreigt is, naar ik meen, naast de mecha- 
niseering, de vulgariseering van het wezen van den mensch. De oor
zaak ligt niet in democratiseering, maar in een tekort aan geestelijke 
voornaamheid. — Hoe gemakkelijk is het den zondag gelijk te maken 
aan een weekdag; welk een hooge taak, in een weekdag de waardigheid 
van den zondag te handhaven. Nu is er niets wat deze vergroving 
en vervlakking —■ in alle kringen vertoont zij zich «— zóózeer in de 
hand werkt, als het publieke stadsleven van dezen tijd. Om te zwij
gen van de onwaardige en waardeloozc genietingen, is het snelverkeer 
en zijn nasleep alleen reeds een de levensverdieping belemmerende 
macht. Want rust en stilte zijn de voorwaarde waarop jong en oud 
oogenblikken beleven kan waarin het leven voor hen opengaat en iets 
van den zin van het leven hun openbaar wordt. Hier in duin en aan 
zee, door de landen en langs de wegen, als de storm om de Vonk 
raast en buldert of wanneer het maanlicht het gansche landschap 
overgiet met stilte, hier leeft men althans buiten en binnen in een 
sfeer, die ontvankelijk maakt voor de hoogere werkelijkheidsbeleving 
die wij bedoelen. En die het leven rijk maakt en vreugdevol, — voor-
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Ipen om 
e brengen, 
’s levens zin

stel ik er prijs op het uit te spreken, hoezeer 
:n gedragen voelen door het vertrouwen van een 
jeidersorganisatie als de Bond van Amstcrdamschc 

ingen. Sedert vele jaren vertrouwen zij ons in stij- 
>e kinderen toe. Er zijn er reeds die de Vonk kennen 
, in zijn kleurrijke gordel van hyacinten- en tulpen

en in volzomertijd. De Bond wenscht voor zijn 
van eenvoud, dat van grootdoenerij niet weet, ons 

echtheid, dat van schijn niet weet, ons leven van gemeen- 
waarin alles wat waard is gedaan te worden, waard is goed 

i te worden, ons leven van waarachtigheid, waardoor wij nader 
het wezen der dingen. De Bond begeert dit leven boven 

'en waarin men zich overal verloren heeft en hij vertrouwt 
dat een herhaald verblijf op de Vonk volkskinderen zal helpen 
tot eerlijke, sterke, gave, innerlijk rijke menschcn. — En de

goed, bij alle weer en wind, bij welk gebeuren dan ook. En die het 
meteen onmogelijk maakt te blijven dulden al datgene wat dit wer
kelijke leven voor de massa veraf houdt. Wij werken aan ons werk, 
en ons werk werkt aan ons. Is ons aller werk te helpen om de aarde 
en hare volheid binnen bereik van hare bewoners te brengen, dan is 
er groote kans dat in en door dit werk iets van ’s levens zin ons 
bekend wordt.

In dit verband nu 
wij ons gesteund en o 
zoo belangrijke arbe.c. 
Speeltuin vereenigii 
gend aantal hunne 
onder de sneeuw, 
en narcissenvelden 
kinderen ons leven 
leven van 
schap, 1 
gedaan 
komen aan 1 
het schijnlev< 
er op, 
maken tot eerlijke, sterke, gave, innerlijk rijke menschcn. ~ En 
oudere jeugd die uit eigen, vrije beweging hier komt, <— bewijst dit 
komen op zichzelf niet reeds hoe zij gaan willen langs onze wegen 
en met ons zoeken willen naar ’s levens zin? Er zijn er onder die van 
mede-standers mede-arbeiders geworden zijn. De Vonk moge voor 
menigeen een oase zijn in de woestijn, daarmede zijn zij en wij niet 
tevreden. Vonkbewoners en Vonkvrienden wenschen de woestijn zelve 
om te zetten in oase, al weten zij dat, indien al ooit, dit eerst na 
tientallen eeuwen geschied zal zijn. —

Neen, wij zijn niet neutraal. Krachtens eigen levensbezit trachten 
wij aan te kweeken wat voor ons waarde heeft. Doch wat voor ons 
de waarde van een mensch bepaalt, is niet zijn kerk, niet zijn pai 
niet zijn huis, niet zijn ambt, maar zijn karakter. Zou ook, als wij 
neutraal waren, zonder voorkeur, zonder overtuiging, dus zonder warmte, 
de Vonk nog een vonk kunnen zijn, laat staan een spattende en 
knetterende vonk ?
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(Mededeelingen

iciding

schrift, in 
>1 worden.

'?^A

') I 
geeft, 
die nl 
Paedagogi

De aansluiting M.O. en L.O. en het 
T oelatingsexamen 

door Prof. Ph. KOHNSTAMM.
v»n het Nutsseminarium voor Paedagogiek No. 1) ')

De

irtoe het werk van het Nutsseminarium aanleidi 
worden tot één doorloopcnd genummerde 
den omvang der publicatie in dit lijdsc 

ledagogischc Studiën gepubliceerd zal

De mcdcdeelingcn, waar 
zullen voortaan vcrcenigd

1 naar gelang den aard en 
[ische Studiën of in Losse Pat

I \ at de regeling van 1920, (toelating op verklaring, examen alleen
* waar die ontbrak) niet heeft voldaan, moet ronduit worden 

erkend; het algctneene oordeel van M. O. en Gymnasium over de 
daling van het peil der toegelatcnen wordt bevestigd door de vol
gende statistische gegevens.

Aan de H.B.S. met 5-jarigen cursus is sedert de afschaffing van het 
examen het aantal zittenblijvers met ruim 25 % toegenonien (periode 
'14—'19 21.2%; periode '21—'26 29.1 %).

Vergeleken met de eerste driejarige periode na het examen is in 
de tweede driejarige periode het percentage iets gedaald. Dit is even
wel enkel een gevolg v an het feit, dat de 2e H.B.S. 5-j. zijn exorbitant 

cijfer van 42.3 % teruggebracht heeft tot 30.3 %.
andere drie scholen vertoonen alle nog stijging in het percentage 

zittenblijvers.
Aan de H.B.S.S. met 3-jarigen cursus is het aantal zittenblijvers 

na de afschaffing van 't examen aan de H.B.S.S. met 5-j. cursus met 
± 20% toegekomen, (periode '15—'20 25.3%; periode '21—’26 30.3%). 
De periode '24—'26 vertoont, vergeleken met die van '21 — '23, een 
stijging van 23% (periode '21—'23 27.3%; periode '24—'26 33.6%). 
In vergelijking met de periode voor het examen vertoont de periode 
'24—'26 een stijging van ± 30% (periode '15—'20 25.3%; periode 
'24—'26 33.6%).

Men zou oppervlakkig zeggen, dat er voor



stijging te zien geeft. In dat jaar stijgt
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zittenblijvers in de eerste klassen vóór 
oger was dan daarna. Tusschen 1910 
'enblijvers in de eerste klassen opeen

zittenblijvers in de eerste klassen was 
vergeleken met de genoemde 

ruim 13 °/o.
genoemd gymnasium 
de toelating stonden.

Nutssemi- 
proefwerk 

eerste klassen, 
de toelatingsnorm konden voldoen. Als wij het 

de 3 voldoende rekenen.

in September 1927 gehouden 
Leeraren van Ned. Gymnasiën 

gehouden enquête was, dat 
admissieëxamen houden, aan 

September opgegeven werk voor Nederlandse!» niet

we zouden dan ook wel iets willen stellen

na 1921 de cijfers ook

een daling van 
evenwel niet, dat 

het peil, waarop zijn 1.1. bij 
veeleer, dat de neiging, om zich aan te passen bij genoemd Gymna
sium, levendiger....................................

Aan een der Amsterdamsche gymnasia, waarvan ons 
narium gegevens mocht ontvangen, werd in October 1926 
opgegeven, om te onderzoeken, of de nieuw geplaatste 
vier in getal, aan 
totaalresultaat nagaan en voor de 3 voldoende rekenen, waarbij wij 
rekening houden met den eisch, dat de leerlingen minstens een 
moeten hebben voor de hoofdvakken, dan vinden wij:

voor Nederlandsche Taal onvoldoende 43.1 %.
voor Rekenen onvoldoende 87.3 ®/0.
De heer Vinkesteijn deelde op een 

vergadering van het Genootschap van I 
mede, dat de uitslag van een door hem 
aan 15 openbare gymnasia, die geen a 
het eind van

Sedert 1921 niets veranderd is. Toch worden 
voor deze scholen geleidelijk ongunstiger.

Het is in ’t bijzonder ’t jaar 1923, dat voor de H.B.S.S. met drie
jarigen cursus een plotselinge st"ol..o ... 2..'. \___
het aantal zittenblijvers aan de

le H.B.S. 3-j. met...................................... 43 %.
2e H.B.S. 3-j. met...................................... 13 ’/o.
4e H.B.S. 3-j. met...................................... 50 °/o.
Gemiddeld met...................................... + 30 %.

Het lijkt wat vreemd, dat in dit eene jaar zooveel ten kwade kan 
zijn veranderd en we zouden dan ook wel iets willen stellen op reke
ning van een verandering in houding bij de M.S., inzake haar kijk op 
’t leerlingenmateriaal.

Aan den anderen kant is 't feit, dat daarna de stijging zich lang
zaam, maar geleidelijk heeft doorgezet, een bewijs, dat de H.B.S. 3-j. 
in de critische instelling op haar nieuwe leerlingen blijft volharden.

Merkwaardig zijn de cijfers voor het Barlaeusgymnasium te Am
sterdam, omdat het percentage -z. 
de afschaffing van het examen hoog 
en 1919 bedroeg het aantal zittei 
totaal van 575, 139 d.i. 24.2 °/#.

Het gemiddelde percentage 
in de jaren '21 —’26 21 7o. i 
periode vóór het examen, 

Men concludeere daaruit 
tevreden was over

—ging, om zich aan 
is dan bij de H.B.S.S. 
Amsterdamsche gymnasia.
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VanI

76
174
51

353

33
18
25
30

2
2
6

40

Gymnasium 115
H.B.S. met5-j.c. 207
Openb. Hand.sch. 88
H.B.S. met 3-j.c. 440

scholen
Totaal geplaatste 

candidaten
Bijzondere 

scholen
Van oi 

Nummersc

Wat de L. Scholen onderling b<

opleidingsschol!
oegere „naams 
scholen*' wordt
; der H.B.S.-lec

vonden wij het volgende resultaat betreffende
herkomst der in 1926 geplaatste leerlingen:

Van oude 
U.L.O. scholen 
(naamscholcn).

geheel voldoende of onvoldoende gemaakt werd door 42 % % van de 
toegelaten leerlingen en dat voor Rekenen 61 °/0 der leerlingen niet 
voldeed aan de eischen, die eenige jaren geleden gesteld werden. 
Voor 19 aangewezen bijzondere gymnasia waren deze cijfers resp. ook 
42 73 % en 56'/2 °/0.

Een rekenonderzoek door middel van Scholastic tests had in drie 
parallelklassen, die aan *t begin van den cursus op de toelatings- 
norm werden getoetst, tot resultaat, dat resp. aan 50, 51.7 en 72.4% 
der leerlingen onvoldoende werd toegekend.

Naar een verklaring behoeft trouwens niet te worden gezocht. Zij 
biedt zich aan in twee feiten: de onbekendheid van de meeste leer
krachten L. O. met de eischcn die M.O. en V. H.O. moet stellen 
en dc zeer groote verschillen, die tusschen verschillende L. Scholen 
onderling bestaan. ‘)

Wat dc eerste betreft heeft dc afschaffing der toelatingsexamens 
tegelijk met die der opleidingsscholen ongetwijfeld de moeilijkheid 
verscherpt, al blijken de vroegere „naamscholen" te Amsterdam (onge
veer wat elders wel „burgerscholen’’ wordt genoemd) ook nu nog een 
zeer overwegend percentage der H.B.S.-lecrlingen te leveren.

Voor Amsterdam vonden 
de scholen van

onderzoek in 1927 
gepubli- 

rdeeld in 
:middelde van 
> duidelijk, dat 

kunnen noemen, de „verjonging" van dc toe- 
evenals in den Haag heeft voorgedaan. (Zie 

het Haagschc rapport elders in dit nummer). Eensdeels is dit 
onafhankelijk feit, want bet vloeit mede voort uit onbekendheid met 

M.O. En bovendien blijkt niet dat dc jongere leerlingen in ’t al- 
jrestatics aanmerkelijk achterstaan. Wel is natuurlijk dc subjcc- 
n zij maken, die van grooterc onrijpheid. De klachten over daling 
het M.O. kunnen er dus wel mee samenhangen. Zie mijn zoo-

betreft heeft een
van het Nutsseminarium, dat binnenkort elders zal worden 
ceerd geleerd, dat dezelfde sommen op dezelfde wijze beoon 
dc eene Amsterdamsche school leiden tot een klasseget 
4.03 (vijfdeelige schaal), in een andere tot 2.21. Het is

•) Als derde oorzaak zou men 
gclalcnen die zich te Amsterdam, 
mijn recensie van het Haagsch. 
echter geen onafhankelijk feit, 
de eischen van M.O. En bovendicr 
gemeen in hun prestaties aanmer» 
lieve indruk dien zij maken, die v 
van het peil bij het M.O. kunnen 
even genoemde recensie.
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daar van 
maken, is 

s principiccle fout 
ting uitsluitend in

„goed" als rapportcijfer in de laatste niet meer beteekent dan „nauwe
lijks voldoende" in de eerste.

Moet dus grif worden toegegeven, dat de toestand voor 7 Febr. 1.1. 
onhoudbaar 'vas, het K.B. zelf valt m.i. op geenerlei wijze te ver
dedigen. Het herstelt eenvoudig den toestand van voor 1920, waar
aan nauwelijks minder ernstige gebreken kleven dan aan de toelating 

verklaring alleen. Immers ook vóór 1920 strandde ongeveer de 
en ruim 20 °/0 reeds 

enz. hadden 
leerlingen onder het oude regime toegelaten. Er is dan 

om aan te nemen dat het herstel van den 
i bevredigen. Weliswaar is in hel Handels-

iven te Amsterdam getoond hebben, dat men 
bereid is van nieuwere methoden gebruik te 

i. Maar het verandert niets aan de 
ssing over de gehcele exameninrichti 
trokken partijen.

examenopgax 
van het M.O.

een verblijdend teeken.
het K.B., dat de besliss 

van één der betr

OP
helft der leerlingen, tot de M. S. toegelaten, 
in de eerste klasse. De cijfers van Buys, Vaes, Revesz 
betrekking op leerlingen onder het oude regime toegek.', 
ook geen enkele reden om aan te nemen dat het herstel 
ouden toestand thans zou
blad en de Vrijzinnig Democraat betoogd dat het toelatingsexamen 
niet in den ouden vorm is hersteld: „Wel werd ook nu de verant
woordelijkheid voor de toelating principieel van de lagere naar de 
middelbare school verlegd, doch in het K.B. werd een nauw en 
voortdurend contact tusschen de ontvangende en de afleverendc school 
voorgeschreven. De Directeur der H.B.S. is verplicht omtrent de 
candidaten, het oordeel van het betreffende hoofd der lagere school 
in te winnen, de examen-commissie kan zich verder voor het schrif
telijk onderzoek doen voorlichten door de hoofden der scholen. Het 
oordeel van het hoofd der school over den candidaat is beslissend, 
indien dit oordeel overeenstemt met den uitslag van het schriftelijk 
onderzoek”. .Die beslissende macht herinnert ons aan den man die 
een regeling had getroffen, waardoor elk conflict met zijn vrouw 
werd vermeden. „Zijn wij het eens over een zaak, dan doet zij wat 
ik wil, en zijn wij het oneens, dan doe ik wat zij wil". Dat in de 
praktijk van de toelating langs dezen weg de oplossing niet verzekerd 
is, bleek te Amsterdam, waar de schoolhoofden geweigerd hebben op 
dezen voet aan de selectie mee te werken. M.i. terecht; de tijd be
hoorde voorbij te zijn dat in een vraagstuk, waarbij twee deelen van 
een schoolstelsel betrokken zijn, een van beide de beslissing in handen 
krijgt, zonder eenigen waarborg dat die beslissing zakelijk goed is 
gefundeerd. Immers onder hen, die het aansluitingsvraagstuk hebben 
bestudeerd, heerscht eenstemmigheid er over dat een schriftelijk examen 
op de gangbare manier afgenomen, een uiterst gebrekkig middel is 
om een prognose te stellen omtrent de geschiktheid voor het volgen 
van M.O. ')

‘) Dal de 
de zijde

banden legl
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2e.
3e.

.'Steld 
borgt

—— opgaan 
iken buiten

> tolerabele 
het credit •

sluilingscc

Dat is

weinig betrouwbare gegevens. 2) 
het aansluitingsvraagstuk, dal ik elders 

op de doelmatigheid van het 
len Haag gelukkig een weg 

cischen van het K.B. Of die weg met 
. overal in overeenstemming is. zal ik 

over dat men daar althans 
die uitkomst niet boeken 

. wil ter weerszijden in 
voorbereiding van de

Alleen tot het Bezuidenhout schijnt van de resultaten dier studie 
nog niets te zijn doorgedrongen. En hier raken wij aan het droevige 
feit, dat de wortel is van den achterstand van ons onderwijsstelsel; 
nog steeds beseft het Departement van Ondterwijs niet, wat ieder 
organisator van een groot bedrijf in onze dagen weet, dat men n.l. 
zulk een bedrijf niet kan leiden zonder rekening te houden met de 
uitkomsten van wetenschappelijk onderzoek. Wij behoeven hiervoor 
trouwens niet eens naar buitenlandsche voorbeelden te kijken. Zou 
het niet tijd worden dat de Minister van Onderwijs zich eens door 
zijn ambtgenoot van Koloniën liet voorlichten, hoe deze zaken in 
Ncd. Indië geregeld zijn? Hij zou dan hebben vernomen dat men 
daar beschikt over een behoorlijk geoutilleerd bureau, door deskun
digen geleid, van een uitstekende bibliotheek voorzien, dat geheel 
gewijd is aan de wetenschappelijke voorbereiding der onderwijsher
vormingen. Trouwens, de Minister had niet eens zoover behoeven te 
gaan als Batavia. Hij had zich in den Haag zelf, op het Korte 
Voorhout, kunnen laten inlichten, dat er aan de aansiuitings-quaestie 
meer vast zit, dan opgelost wordt door het simpel herstel van het 
toelatingsexamen. ')

Tracht ik zoo beknopt mogelijk aan te geven welke eischen gesteld 
moeten worden aan een goede oplossing van hel aansluitingsvraag
stuk, dan zou ik die aldus formuleeren. Bij de prognose van de 
schoolkansen van een leerling der L.S. bij het V.H.O. heeft men 
rekening te houden met vier soorten van gegevens; en wel omtrent: 

Intcllektueelen aanleg.
Karakter.
Geoefendheid en 
Sociaal milieu.

Het toelatingsexamen verschaft alleen gegevens omtrent punt drie, 
en wel, op de gangbare wijze, zeer

’) Men zie het Haagsche rapport over 
in dit nummer bespreek, in ’t bijzonder met hel oog 
toelatingsexamen als. selectiemiddel. Men heeft in dc 
de' duidelijke bewoordingen van^he^KB.' 

maar niet onderzoeken. Ik verheug er mij v 
een tolerabele oplossing heeft gevonden. Maar men mag i 
op het credit van het K.B.. maar alleen van den goeden 
den Haag aanwezig, dank zij de zorgvuldige studie en 
aansluilingscommissic.

2) Dat is natuurlijk dubbel hel geval als de examenvragen worden gcsl 
door leeraren M.O. die het L.O. in 't geheel niet kennen. Hel K.B. waarbe 
de L. S. zelfs niet den minsten invloed op de samenstelling der examen- 
De examencommissie kan zich doen voorlichten door de hooiden der schok 
zij behoeft dat volstrekt niet te doen. Welk een storm zou er — en terecht — 
in het V.H.O. wanneer gecommitteerden eindexamen-vragen gingen opmaken 
overleg met hen. die onderwijs hebben gegeven aan dc examinandi.
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der school tei

ing lij... 
altijd £

intelligentie-tests 
oplossing va 
gebied ook

’) Zie Paed. St. van Dcc. 1927. Een vervolg op deze medcdecling zal in 't 
najaar elders verschijnen.

In twee opzichten dient het onderzoek te worden verbeterd. De 
.oude" examen-methode dient gewijzigd te worden in de richting der 
Scholastic tests van Ballard en andere Engelsche en Amerikaansche 
onderzoekers. En de samenwerking tusschen lager en voortgezet onder
wijs moet niet aan de willekeur van een directeur of een examen
commissie worden overgelatcn; zij dient te worden voorgeschreven en 
geregeld in den geest van de Hamburgsche Auslesekommission en van 
het Haagsche Rapport. Alleen zulk een samenwerking kan den grondslag 
leggen, waarop een betrouwbaar selecticstelsel kan worden gebouwd.

In dit stelsel dienen te worden verwerkt de gegevens sub le, 2e 
en 4e, die in het K.B. van 7 Febr.-geen andere rol spelen, dan dat 
zulke gegevens misschien door het hoofd der school ter kennis worden 
gebracht van de examencommissie en wederom misschien door deze 
meegeteld zullen worden bij haar beslissing.

Wat punt le betreft, zullen zoogenaamde intelligentie-tests onge
twijfeld een rol moeten spelen bij een definitieve oplossing van het 
vraagstuk. Wie de uitvoerige literatuur op dit gebied ook maar 
eenigermate kent, kan niet anders dan hoogst verbaasd zijn over een 
opmerking als die van den Heer Daalder in „Het Kind" van 14 Apr. 
1.1. (kolom 146) dat hij nog niet gelooft aan een werkelijke psycho
logische wetenschap. Die opmerking lijkt me zoo ongeveer vergelijkbaar 
met de verzuchting, dat er nog altijd geen medische wetenschap is, 
want dat kanker en tuberculose nog jaarlijks duizenden slachtoffers

Maar juist omdat er wtl een psychologische wetenschap bestaat, 
die de beteekenis en draagwijdte van haar methoden vrij scherp begint 
te kennen, kunnen wij constateeren dat intelligentie-tests alleen zeker 
geen oplossing geven voor het selectie-vraagstuk. In aansluiting aan 
wat het buitenlaud ons reeds leerde, is dit ook voor ons land opnieuw 
bevestigd door het onderzoek van Dr. T. Kuiper verricht in samen
werking met het Stedelijk Bureau van Beroepskeuze te Utrecht en 
het Nutsseminarium '). Daaruit is gebleken dat voor de overgroote 
meerderheid der leerlingen het intelligentie-onderzoek zeer waardevotie 
gegevens verschaft, maar dat er altijd een minderheid overblijft, waarbij 
schoolpraestaties en intelligcntie-test-resultaat zeer ver uitecnloopen. 
Dit ligt eraan eenerzijds dat de zoogenaamde intelligentie-test niet alleen 
intellektueele eigenschappen bepaalt, en niet de geheelc intelligentie; 
anderzijds dat karaktereigenschappen als vlijt, zelfvertrouwen, vol
harding, die zich meer op den langen duur dan onmiddellijk open-
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:rsoons.
inologie, den blinddoek af
haar hadden omgebonden.

fk z
zeggen
blijkt c

de schoolpraestatie eenbaren, op < 
test-resulti

Naast de uitkomsten van test-onderzoekingen (intelligentie- en Scho
lastic tests) moeten wij dus nog anderc gegevens in rekening brengen 
(karaktereigenschappen, belangstellingsrichting, specifieke begaafdheid) 
en alleen waarneming gedurende langen tijd kan deze verschaften. 
Voor de prognose is reeds daarom het oordeel der L. S. onmisbaar.

De kennis van het sociale milieu van den leerling ten slotte is van 
belang om den stimuleerenden of belemmerenden invloed dien het 
gezin op de schoolpraestaties oefent. Hoe men dien invloed ook moge 
waardeeren, dat hij bestaat Iaat zich niet ontkennen. Een leerling, 
die behoorlijk mee zou kunnen op de M. S. wat zijn intellect, kennis 
en karakter betreft zonder daar te brilleeren, zal ernstig gevaar loopen 
niet tot zijn doel te geraken als de gezinsomstandigheden niet alleen 
niet meewerken, maar zelfs een tegenwerkenden factor vormen, door
dat bijv, de gelegenheid tot rustig werken thuis ontbreekt. De L. S. 
kan het huiswerk missen, de M. S. in haar huidige organisatie zeker 
niet. Een goed gefundeerde prognose zal dus aan deze omstandigheid 
niet kunnen voorbijgaan. Zij zal allereerst de vraag moeten over
wegen of de school kan voorzien in een leemte op dit gebied, door 
bijv, rustige werkgelegenheid te verschaffen. Kan de school dit niet, 
dan zal moeten worden overwogen welk advies in het belang van 
den leerling zelf aan zijn ouders moet worden gegeven. Immers aan 
deze laatste zal m.i., in een geval als hier ondersteld, de verant
woordelijkheid, dus ook de eindbeslissing, voor de plaatsing moeten 
blijven, evenals in het omgekeerde geval waarbij de intellectueele 
praestaties tot ernstigen twijfel aanleiding geven, maar de mogelijkheid 
moet worden erkend dat door krachtigen steun van het gezin toch 

voldoende resultaat bereikbaar is.
zeg de verantwoordelijkheid voor de plaatsing, dat wil niet 

n dat de school verplicht behoeft te worden een leerling die 
daar niet thuis te zijn, eindeloos te houden ten nadeele van hemzelf 

i van haar andere leerlingen.
Uit de laatste zinsneden blijkt duidelijk dat een goede oplossing 

van het selectievraagstuk een veel nauwere samenwerking tusschen 
school en huis veronderstelt, dan in ons land gebruikelijk is en dat 
de taak van een goede selectie-commissie een andere is dan die van 
een soort van administratieven rechter, die op grond van 
resultaten” oordeelt zonder aanzien des per

Themis heeft, dank zij de nieuwere crimii 
gelegd dien vroegere juristen-geslachten 
Zij behoeft niet meer in haar weegschaal zuiver zakelijke gegevens
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zijn, die 
ïlwijfeld, 

rganisatic

:r bepaalde specifieke begaa 
den dag treden. Maar dat 

zonderingen, waarop

lal'dhcden i 
t zijn ongel 
~ap de or{

geruimen tijd 

gevallen zijn be- 

schoolorganisatie

op de misdaad betrekking hebbende, af te wegen, zij mag het geval 

individualiseercn, den delinquent beschouwen in verband met zijn daad 

en aldus bepalen welk vonnis zij zal uitspreken, met inachtneming 

van het belang van de gemeenschap maar ook van den betrokken 

persoon zelf. Maar zoo voortvarend als onze rechtsbedeeling is onze 

schoolorganisatie nog bij lange niet, dat leert het K.B. van 7 Fcbr. 

opnieuw. Ik waag zelfs de gissing, dat noch de Minister die het uit

lokte, noch een van zijn adviseurs er aan gedacht heeft, dat het misschien 

wel anders kon. Dat een instituut als „voorwaardelijke toelating" 

mogelijk zou moeten zijn in tal van gevallen waarin de prognose 

onzeker moet blijven, zoodat de verantwoordelijkheid in de een of andere 

richting niet door de school alleen kan worden gedragen, terwijl toch 

de mogelijkheid moet blijven bestaan in het belang van de school

gemeenschap en van den leerling zelf, na eenigc maanden, op z’n hoogst 

aan ’t einde van het eerste schooljaar, een consilium abeundi te geven 

aan een leerling die aan de eischen der school in 't geheel niet blijkt 

te voldoen. Dat zal velen hard toeschijnen, in waarheid maken zachte 

heelmeesters ook hier stinkende wonden. Het zou voor de talloozen, 

die op onze middelbare scholen mislukken, een zegen zijn als zij tijdig 

in een school werden geplaatst met een programma aan hun capaci

teiten en omstandigheden aangepast.

Dit neerschrijvendc ga ik natuurlijk uit van de onderstelling, dat 

een prognose op 12-, 13-jarigen leeftijd met groote kans op juistheid 

mogelijk is. Maar de tegenovergestelde meening o.a. door den heer 

Daalder in zijn reeds geciteerde artikel verdedigd, laat zich niet wel 

volhouden. Zij berust op de verouderde puberteits-theorie van Rousseau 

en is in tegenspraak met de ons bekende feiten. Deze leeren van een 

plotseling in de puberteit te voorschijn tredende algemeene begaafd

heid niets, althans mij is geen empirisch onderzoek van dien aard 

bekend. ') Het omgekeerde, een inzinking in de vierde en vijfde klasse 

hebben de Graaf en Hazewinkel geconstateerd voor meisjes die in 

de le klasse tot de goede leerlingen behoorden, maar ook voor dat 

geval weten wij niet of wij niet veeleer te doen hebben met een 

tijdelijk te kort schieten aan physieke kracht, dan met een blijvende 

verandering van begaafdheid. Natuurlijk zijn er een aantal gevallen, 

waar emotioneele remmingen wegvallen, die gedurende 

de ontwikkeling tegengehouden hebben. Maar deze 

trekkelijke uitzonderingen, op hen mag men geen

*) Ik wil in 't midden laten of er 1 11
eerst in de puberteit of daarna aan den dag tl 
evenals de in den tekst verder genoemde, uitze 
van hel schoolstelsel niet mag toegespilst worden.
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onmogel 
slecht

het allereerst noodige: 
M.O. Het is gespeend 
Een oplossing voor 
tigstc problemen 
vinden zoolang onze 
der ruwe routine, met stelselmatig 
het desbetreffend w<

op ’t Voorbereidend Hooger- 
luidt Minister Waszink de do

De voorgestelde opheffing van de Hoogere 
Burgerschool met Drie-jarigen Cursus 

door G. VAN VEEN, adjunct-directeur van het Nutsseminarium voor Paedago'giek. 
Mededeeiingen van het Nutsseminarium voor Paedagogiek No. 2.

en Algemeen 
loodsklok over

Wanneer ik resumeer, kom ik tot deze conclusies. Het K.B. van 
7 Febr. kan onmogelijk worden gehandhaafd. Het heeft de eenc 
onhoudbaarheid slechts door een andere vervangen. Het miskent 

de noodzaak van samenwerking van L.O. en 
aan elke constructieve pacdagogische gedachte, 

het selecticvraagstuk. een van de allergewich- 
voor de toekomst van ons volk, zullen wij niet' 

onderwijs-wetgeving blijft staan in het teeken 
voorbijzien van de uitkomst van 

'etenschappelijk onderzoek.

bouwen. En juist deze gevallen zouden door onderwijzers met ge- 
oefenden psychologische!! blik reeds zeer vroeg kunnen worden ontdekt. 
Want deze remmingen ontstaan al heel vroeg, gcwoonlijk, misschien 
altijd, reeds in den kleuterleeftijd.

n zijn jongste ontwerp
Middelbaar Onderwijs 

onze „ Drie-jarige”.
Zijne Excellentie vindt evenwel geen reden tot droefenis. Het voort

gezet onderwijs is dusdanig gedifferentieerd, vertoont zulk een mate 
van verscheidenheid, dat de diensten van de H.B.S. 3-j. verder ontbeerd 
kunnen worden. Het bewijs van haar misbaarheid wordt door een 
voortdurende afname van bet aantal leerlingen geleverd. Laat ons, 
stelt de Minister voor, dezen dooden tak weghakken van onzen weligen 
onderwijsboom!

Als wij ons van wegc het Nutsseminarium voor Paedagogiek geïn
teresseerd hebben voor deze afschaffing, dan is ’t geenszins uit een 
zucht, om mee te praten in kwesties als deze. Er is over alle kanten 
van het wetsontwerp zooveel geschreven, dat wij met overtuiging hadden 
kunnen zwijgen, als we geen bijzondere reden hadden gehad, om te 
spreken.

Die bijzondere reden lag in ’t feit, dat wij ons sedert maanden ver
diepen in ’t probleem van de aansluiting tusschcn Lager- en Middelbaar 
Onderwijs, een zeldzaam gecompliceerd vraagstuk. Het was in verband 
met de oplossing van een aantal daarmee samenhangende kwesties.
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de allermoeilijkste problemen, 
we uit de 
geestelijke 

opgestuwd en van huis uit weinig 
n, die leerlingen, welke een goeden 
Ie opleiding, welke bij hun wezen-

H.B.S.S. 5-j.
inrichtingen voor 't kind uit de volksklasse 
gesloten blijven, alle theorie van

En, waar geen enkel psycholoog, 
is, dat 't eenvoudige volkskind in 
’t kind uit beter gesitueerde kringen, 
schillig laten, of de ontwikkelingskans 
volkskinderen door een 
bevorderd of benadeeld.

Dat de Minister een nieuwen slagboom legt op den weg van het

woeding staat, is dit: hoe halen 
leren, die niet door een krachtige 

gestuwd en van huis 
leerlingen, welke ■

dat wij de opheffing van de Drie-jarige zagen als een stap in de ver
keerde richting. En vandaar, dat we naar de pen grepen.

Laat ons eerst iets van de sociale beteekenis van de Drie-jarige 
mogen zeggen gedurende de zestig jaar van haar bestaan, die achter 
ons liggen. Haar groote verdienste is, dat zij voor duizenden kinderen 
uit eenvoudig milieu, wier ouders de middelen voor kostbare en lang
durige studie misten, den weg heeft geopend, om „hoogerop” te komen. 
Ze deed dat door een bruikbare basis voor algemeene ontwikkeling 
te leveren, waarop de flinksten zelf konden voortbouwen. Aan de maat
schappij leverde ze zoodoende een groot aantal krachten voor meer 
verantwoordelijk werk, welke anders niet tot haar recht zouden zijn 
gekomen.

Dit is geen kleinigheid. Een 
waarvoor de sociale opv< 
groote massa volkskindei 
werking in ’t eigen milieu worden o 
aan geestelijke vorming mee krijgen, 
aanleg hebben en geven we hun de 
lijke vermogens past?

Ieder onderwijzer van de lagere school, die in echte volksbuurten heeft 
gewerkt, kent ze, de enkele kranige leerlingen, aan wie eer zou zijn 
te behalen, als ze een voor hen passende opleiding konden ontvangen. 
Maar wie denkt er aan ze naar een H.B.S. vijf-j. of naar een Gym
nasium te sturen? Dragen ze niet te zeer 't stempel van hun milieu 
mee in hun armelijke vocubulaire, in hun manieren, hun slordige 
denk- en werkgewoonten, in ’t algemeen in hun gebrekkigen culturcelen 
grondslag, om ’t aan een H.B.S. of een Gymnasium „te doen’’? En 
ook al zijn zulke kindertypen, wat hun intelligentie betreft, tegen 
kinderen uit betere milieus gemakkelijk opgewassen, zullen ze door 
hun heele gebrekkige omgangstechniek niet geremd worden in hun 
kunnen te midden van meer bevoorrechte kinderen? Men behoeft maar 
de aantallen kinderen na te gaan, welke van de „volksscholen’’ de 

. en ’t Gymnasium bereiken, om te ervaren, dat deze 
voor ’t kind uit de volksklasse practisch nog geheel 

gelijkgerechtigdheid ten spijt.
voorzoover ik weet, van meening 
aanleg zoo sterk achter staat bij 

r**n, daar mag ’t niemand onver- 
vaiiscn voor de breede massa der 

maatregel, als de minister voorstelt, worden
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: ongeli
te bete

proletarische kind door de dric-jarige H.B.S. met de vijf-jarige te 
doen samensmelten, hopen we in 't vervolg van dit artikel aan te 
toonen.

groote stad. Daar is 
:elemaal niets te 

lilieus, leveren, zooals wij zeiden, practisch : 
’t Gymnasium. Maat 

: <s •?: 1

hebben voor 
gezond-rust ige, 
deren duidelijk 

In dit milieu 
er mag, als geze 
gische milieu kan 
dus het aantal H.B.S.S. 3-j. ten plattelande

Maar eerst dienen wij over ’t hoofdmotief van den Minister iets 
in ’t midden te brengen. De Minister constateert, dat het aantal 
H.B.S.S. driej. «zeer gering is en nog steeds minderende’’. Het kan niet 
ontkend worden, dat zulks voor de provincie inderdaad geldt. Een 
groot aantal H.B.S.S. 3-j. is ingevolge de stijgende behoefte aan lang
duriger onderwijs, gevolg van de steeds hooger opgedreven eischen 
in ’t bedrijfsleven, in vijfjarige omgezet en practisch is dan dezelfde 
school drie- en vijfjarige tegelijkertijd. Dit heeft ongetwijfeld zijn 
didactische bezwaren, zooals wij verderop hopen te betoogen. Het 
paedagogische bezwaar nochtans is voor het platteland niet bijzonder 
groot. De kinderen toonen cultureel geen groote verschillen, zijn in 
dezelfde sfeer opgegroeid, waarin standsonderscheid niet gold en „toon” 
en „manieren" en „algemeene beschaving" geen rol van beteekenis spelen. 
Er is weinig opzettelijk opgevoed, het aantal broeikasplantcn onder 
de jeugd is dus uiterst gering, allen zijn van den „kouden grond" en 

't gevoel van den stedeling de ietwat langzame, maar tevens 
ge, democratisch ingestelde natuurlijkheid, welke deze kin- 

.c van hun grootstecdsche natuurgenooten onderscheidt, 
een driejarige H.B.S. met een vijfjarige te combinceren, 
'.egd, eenig didactisch bezwaar tegen zijn, het paedago- 

daarvan geen ernstigen terugslag ondervinden. Dat 
sterk is verminderd, kan 

niet in ernstige mate verontrusten. Integendeel, waar geen drie- 
of vijfjarige H.B.S. naast elkaar konden bestaan, moeten we ’t toe
juichen, dat naast driejarige gelegenheid bestaat voor vijfjarige studie 
aan dezelfde school.

Geheel anders ligt ’t probleem in de groote stad. Daar is voor 
een combinatie niets, maar dan ook heelemaal niets te zeggen. De 
eenvoudige milieus, leveren, zooals wij zeiden, practisch geen enkelen 
candidaat voorde vijfjarige H.B.S. en ’t Gymnasium. Maar deze milieus 
leveren wel leerlingen voor de H.B.S.S. 3-j. Niet minder dan 40,75% 
van de ouders der 1.1. op H.B.S.S. 3-j. had een inkomen van minder dan 
f2500 (dat is ’t salaris van een Amsterdamschen politieagent).

En al is ’t waar, dat in 1926 ook nog slechts 40 1.1. van oude 
nummerscholen de H.B.S.S. 3-j. bereikten, men moet niet vergeten, 
dat vóór 1920 reeds groote aantallen arbeiderskinderen door de ouders 
naar de oude naamscholen werden gezonden, om daar Fransch te 
kunnen leeren en dat van deze wèl een belangrijk aantal op de Drie
jarige terecht kwam.
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Deze laatste getallen zijn voor een juiste vergelijking uiteraard aan
gewezen.

Plaatsen we daarnaast het
Aantal leerlingen aan de Hoogcre Burgerscholen

|19l3| '14 | '15

’ g v %%%% % % ™ %
Er is, wat de Driejarige betreft, in de laatste twee jaren een kleine 

daling te bespeuren. Deze kan echter zeer goed verklaard worden 
uit de economische omstandigheden, waarmee juist de kringen, waaruit 
deze school haar leerlingen betrekt, te worstelen hebben. Ook hebben 
de vijf-jarige Handelsscholen, na haar organisatorische omzetting in 
1924 hun leerlingental, doordat wat bijzonder de aandacht op ze viel, 
zien vermeerderen, terwijl de H.B.S.S. 5-j. sedert 1924 precies 't zelfde 
aantal hielden. Het ligt voor de hand, dat de stijging van het aantal 
leerlingen aan de Handelsscholen 5-j. met 144 eenig verband houdt 
met de overigens geringe daling aan de H.B.S.S. 3-j.

Een feit blijft het intusschen, dat de „Driejarige" te Amsterdam nog 
ruim tweemaal zooveel leerlingen heeft als de H.B.S. fj.

Zoowel de inkomensstatistiek als een onderzoek naar de scholen, 
waar de leerlingen vandaan komen, bewijzen overduidelijk, dat de

Wij rekenden uit, dat van de Uloscholen eerste klasse, de oude 
derde klassescholen, die meer speciaal de scholen van de kleine burgerij 
waren, waarop dus ook hoe langer hoe meer kinderen van beter ge
situeerde arbeiders plaats vonden, meer dan driemaal zooveel kin
deren naar de Driejarige gingen dan naar de Vijfjarige.

Wie van deze scholen op de Driejarige terecht kwamen, waren de 
kinderen van ouders met kleine portemonnaie en kinderen met een 
aanleg, die voor de Vijfjarige niet toereikend was.

Maar laat ons allereerst de cijfers laten spreken, om te bewijzen, 
hoezeer de Driejarige in de groote stad nog in een behoefte voorziet. 
Wij vonden in de diverse verslagen van de Commissie van Toezicht 
de volgende getallen voor de opeenvolgende jaren.

Aantal leerlingen aan de Hoogere Burgerscholen 5-j. te Amsterdam.

■is ) ’I6 | '17 | '18 | -19 | -20 I "21 I -22 | '23

68917C6 764 1 790 | 828

494 | 488 1 505 1 542 | 562
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van deze groep 32.4 0 ’0,

een inkomen van

u op lateren 
de hoogere

arbeiders en de kleine middenstand het grootste contingent leerlingen 
leveren (in totaal 78 %).

Slechts 13.5 n/0 van de ouders der leerlingen heeft 
f 4500— tot 1 7500.— en 8.46 ’/0 boven f 7500.—

Wij stelden een onderzoek in naar de leeftijden van de leerlingen 
bij plaatsing op H.B.S. 5-j. en H.B.S. 3-j. en deden daarbij de ervaring 
op, dat de groep „jonge kinderen" (daarmee zijn bedoeld de kinderen 
beneden 12.% jaar) op de vijfjarige een grootcr deel van 't totaal 
der nieuwgcplaatsten uitmaakt dan bij de Driejarige.

Op de Vijfjarige is dat aantal 46.5 °/0, nadert alzoo de helft.
Op de Driejarige is ’t aantal „jonge kinderen" 32.2 °/0, dus nog 

niet heelemaal het derde deel.
Deze resultaten kloppen volkomen op wat buitenlandsche onder

zoekingen hebben geleerd (we denken o.a. aan die van H. P. Roloff 
te Hamburg ') dat n.1. kinderen uit een eenvoudiger milieu 
leeftijd tot geestelijke rijpheid komen dan kinderen uit c 
milieus.

Deze waarheid wordt opnieuw bevestigd, als wij het aantal zitten- 
blijvcrs uit de jongste groep kinderen van de beide soorten verge
lijken. Men zou mogen verwachten, waar de vijfjarige meer jongeren 
plaatst, dat het aantal zittcnblijvers onder hen verhoudingsgewijs 
grooter moet zijn, waartoe ook de strengere eischen van de vijfjarige 
(ondanks gelijk leerplan in de eerste drie jaren) zou moeten bijdragen.

Het is precies andersom. Van de groep jonge kinderen (dus van 
hen, die beneden 12% jaar op school kwamen) blijven op de H.B.S. 
3-j. meer zitten dan op de H.B.S. 5-j.

Op de H.B.S. 5-j. is het aantal zittenblijvers 
op de H.B.S. 3 j. 38 °/0.

Wij mogen dus constateeren, dat de jonge kinderen, welke op de 
H.B.S. 3-j. komen, een geringcren staat van rijpheid hebben dan die 
op de vijfjarige. Op de 3-jarige moeten de jongsten vooral kinderen 
zijn uit eenvoudige gezinnen, welke om financiöele redenen bezwaarlijk 
een jaar langer kunnen wachten, alvorens ze hun kinderen ter school 
sturen. Dat het geen kinderen uit de betere milieus zijn, ligt voor de 
hand. Daar prefereert men uiteraard de Vijfjarige boven de Driejarige. 
Om financiöcle redenen hoeft men zijn kind niet naar de Driejarige te 
zenden. Zou het op 12,%-jarigen leeftijd rijp zijn voor de Driejarige, 
dan zou het met een jaar langer voorbereiding zeker ook geschikt zijn 
voor de Vijfjarige. Het is daarom begrijpelijk, dat men onder de

■) Vergleichend-psychologische Untersuchungen über kindlicbe Definitions-leis- 
tungen von Hans Paul Roloff, Hamburger Arbeiten zur Begabungsforschung no. 5.
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f,

■ootendeels 
i-j. niet ge-

i naar voren: 
(M.)U.L.O.-

Als wij deze feiten even vasthouden:
Een derde deel van de nieuw geplaatste l.l. van de H.B.S.S, jj. bestaat 

uit kinderen beneden 12% jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak uit een
voudig milieu en toonen een duidelijker staat van onrijpheid dan een 
grooter aantal kinderen van denzelfden leeftijd aan de Vijfjarige;

een vierde deel van de pas geplaatste l.l. van de H.B.S.S. jj. bestaat 
uit kinderen boven ij% jaar. Zij zijn kennelijk in hoofdzaak uit beter 
gesitueerde kringen en toonen duidelijk een zwakkeren aanleg dan de 
overeenkomstige, kleinere groep vvn kinderen aan de Vijfjarige,

dan komen er, meenen wij, in hoofdzaak drie vragen
I, Zijn deze kinderen te Amsterdam geholpen met een i 

school ?

jongere kinderen op de H.B.S. driejarige weinig leerlingen uit gegoede 
kringen aantreft.

Een andere groep vraagt nog even onze aandacht. Het is de groep 
oudere kinderen. Onder oudere kinderen wensch ik te verstaan kin
deren boven 13X jaar. Het is een merkwaardig feit — ofschoon 
ook wel weer te verklaren —- dat het aantal oudere kinderen op de 
H.B.S. 3-j. grooter is dan op de H.B.S. 5-j.

Op de H.B.S. 5-j. omvat de groep oudere leerlingen volgens ons 
onderzoek 12,6 °/0, op de H.B.S. 3-j. telt ze niet minder dan 25 °/0.

Voegen we er maar dadelijk bij, dat het aantal zittenblijvers op 
de Drie-j. percentsgewijze grooter is dan op de Vijfj. Op beide is 't 
zeer hoog. De oudere l.l. zijn uiteraard de zwakken, die als regel met 
moeite de norm van ’t toelatingsexamen hebben kunnen halen. Toch 
is deze groep op de H.B.S. 3-j. nog zwakker dan op de Vijf-j. Op 
deze laatste telt zij 46,1 °/0 zittenblijvers, op de Drie-jarigc 51,8 ®/0.

De conclusie ligt voor de hand. Spraken we zoocven als onze mee- 
ning uit, dat de jongere 1.1. op de H.B.S. 3-j. wel bij uitzondering uit 
de gegoede milieus zouden komen, ten opzichte van de oudere l.l. geldt 
precies ’t omgekeerde. Deze oudere leerlingen bestaan gre 
uit kinderen uit de betere milieus, welke v oor de H.B.S. 5- 
schikt worden geacht, terwijl de ouders op een H.B.S.-opleiding 
hun kinderen prijs stellen.

We zeiden, dat de groep oudere leerlingen op de H.B.S. 3-j. te 
Amsterdam 25 °/0 bedraagt van 't totaal. Als we vinden, dat 21.5 °/0 
van de ouders van de leerlingen aan de drie-jarige een inkomen heeft 
boven f 4500, dan ligt ook hierin het sterke aanduiding, dat deze 
goedgesitueerde ouders het leeuwenaandeel van de genoemde 25 °/0 
leveren.
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U.L.O.-school 
, de M.S.,

ïsteeren, waar één 
.< kan beheerschen.” 
van H.B.S. 3-j. en 

verder moeten werken, van oordeel zijn, dat de 
toonen en zelfstandiger kunnen denken en werken

2. Zijn ze 
dat in de nieuwe wet wordt

3. Kunnen deze kinderen zonder schade ingelijfd worden bij het 
publiek, dat de H.B.S.S. 5-j. bevolkt?

Deze drie vragen willen wij beurtelings

terecht op een drie-jarige Handelsschool van 
aangegeven ?
zonder

heid bij de 1.1. 
wijs, dat ze 
die 1.1. vanwege de lagere school 
geven, 
ouders 
op een Drie-jarige gee 

Zoodoende staat de 
geselecteerd publiek 
resultaten zich gunstig 

De verklaring van 'I 
'<■ r. '• 1

Het strookt niet met den opzet van dit artikel, de voor- en na- 
deelen van M.U.L.O. en Middelbaar Onderwijs tegen elkaar af te 
wegen. Wij komen dan te zeer in de sfeer van het subjectieve, die 
wij voor deze gelegenheid willen vermijden. Maar hierover bestaat, 
meenen wij, in Amsterdam geen verschil van meening, dat de abitu
riënten van de H.B.S.S. drie-j. bij voortgezette studie een betere figuur 
maken dan die van de M.U.L.O.-scholen.

De verklaring van dit verschijnsel, dat wij ons in Amsterdam door 
een man van gezag en veel ervaring op dit punt lieten bevestigen, 
kan tweeërlei zijn. De aanhanger van het M.O. zegt:

„De H.B.S. maakt „de koppen ruimer"; a an de MJ 
worden braver en systematischer lesjes geleerd dan aan de M.S., maar 
aan werkelijke intellectueele verdieping, welke slechts te bereiken is 
voor leerkrachten, die door hun studievak kunnen heenkijken in plaats 
van er tegen aan te kijken, kan ze maar weinig pres 
leerkracht meerdere vakken heeft, welke hij onmogelijk

Het is waar, dat leeraren, die met abituriënten ■ 
M.U.L.O.-leerlingen verder moeten werken, van 
eersten meer inzicht 
dan de laatsten.

Het is echter niet noodig de verklaring van een zekere geborneerd- 
van het M.U.L.O. te zoeken in den aard van’t onder

ontvangen. Het is immers een feit, dat als regel slechts 
voor het M.U.L.O. worden opge- 

welke voor de H.B.S. 3-j. niet geschikt zijn en dat ook veel 
pas in de M.U.L.O.-school berusten, als ze voor hun kinderen 
Drie-jarige geen kans hebben.

je H.B.S. 3-j. in het voordeel met haar scherper 
en ’t is dus niet te verwonderen, dat ze in haar 
; van de laatste school onderscheidt.

verklaring van 't feit intusschen interesseert ons voor dit doel 
maar matig, 't feit zelf des te meer. We kunnen n.1. bij het groote 
publiek een duidelijke voorkeur constateeren voor het M.O. boven het 
M.U.L.O. Dit is dus niet enkel een vooroordeel, dat zonder meer 
bestreden kan worden. Als het waar zou zijn, dat het M.O. de geesten
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schen :

op ’t gebied van onder
en aan hun wenschen zooveel mogelijk

ruimer maakt, of als het waar is, dat het kind in het M.O. onder 
een scherper geselecteerd publiek is en dus in beter milieu, dan is de 
wensch van de ouders, indien eenigszins mogelijk, hun kind onderwijs 
aan een H.B.S. 3-j. deelachtig te doen worden, alleszins redelijk.

Het is duidelijk, na wat wij hierboven zeiden, welke groepen kinderen 
in de eerste plaats dupe zouden worden. Aan den eenen kant de 
groepen jonge kinderen uit eenvoudig milieu, het derde deel van het 
totaal omvattende, welke opvallend minder rijp bleek, dan de over
eenkomstige groep aan de vijf-jarige, maar waarvan toch nog meer 
dan 3/5 zonder stoornis naar de tweede klasse overgaat. Het zou 
geen goede democratische politiek zijn, deze kinderen nog meerdere 
moeilijkheden in den weg te leggen dan milieu-invloeden reeds doen. 
Aan den anderen kant zal de groep oudere kinderen dupe worden, 
blijkens ons onderzoek een kwart van ’t totaal omvattende, waarvan 
toch ook nog de helft zonder doubleeren de eerste klasse bereikt. 
Dit waren de kinderen uit beter gesitueerde milieus. Hoe zeer men 
daar op M.O. prijs stelt en het volgen van M.U.L.O.-onderwijs intel
lectueel als een degradatie beschouwt, is bekend genoeg.

Toch zouden de „Kleine Luyden" door een afvoering van de H.B.S.- 
leerlingen naar het M.U.L.O. meer gedupeerd zijn dan de hoogere 
standen, omdat de laatsten nog over de financiecle middelen beschikken, 
om zich door middel van inrichtingen van bijzonder M.O. te redden, 
waar men minder rigoureuse eischen stelt.

Intusschen zou er wel een dwingende reden moeten zijn, om breedc 
bevolkingsgroepen in een richting te drijven, welke zij niet wenschen 
te gaan.

Immers men stelt zich in Nederland sedert eenige jaren op’t 
standpunt, dat men de rechten der ouders 
wijs en opvoeding, moet ontzien 
tegemoet moet komen.

Dit, wat den meer
contra H.B.S. 3-j. aangaat. Maar 
nog een meer practische kant aan ’t

In een brochure „Plaats, Aard en Doel van
Z. Regelink ') wordt men ingelicht omtrent de sociale waardeering 
van het M.U.L.O.-diploma. Er zijn er, zooals men weet, twee, een 
diploma A. en een diploma B., waarvan het diploma B zwaarder 
eischen stelt omtrent de wiskundige vakken.

In genoemde brochure nu vindt men niet minder dan 58 bestem
mingen, waartoe zoowel een M.U.L.O.-diploma als een diploma 
H.B.S. 3-j. kunnen voeren.

■) ). B. Wol ter» 1926.

principieelen kant van de kwestie M.U.L.O. 
er is, wat Amsterdam betreft, 
vraagstuk.
Doel van het M.U.L.O.’’door
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;eeft als 
t de 1.1.

rcgeering, de Handelsscholen met 
haar werk te doen overnemen door 

gesplitst zullen worden 
zal literair-cconomisch

In een aantal gevallen wordt uitdrukkelijk diploma B. gcëischt, 
bij andere kan met A. worden volstaan. Het diploma van Amster- 
damschc M.U.L.O.-scholen, waarvan trouwens zoo onderscheiden 
typen bestaan, dat haar diploma's moeilijk op één lijn kunnen worden 

voor een groot aantal van deze bestemmingen onvoldoende.
op verschillende scholen I.I., die met een 
nog afzonderlijk examen doen voor diploma 

i zijn er dat? Van de 451 I.I., die in 1923 
schooldiploma M.U.L.O. ontvingen, haalden slechts 
M.U.L.O.-diploma A. en slechts 7 d.i. 1,5% een

gesteld, is
Vandaar dan ook, dat ■ 
schooldiploma vertrekken, 
A. of B. Maar hoevelen 
te Amsterdam een 
83 d.i. 18,4% een 
M.U.L.O.-diploma B.

In 1924 werden 390 schooldiploma's uitgereikt. Van de geslaagden 
haalden 51 d.i. 13% een M.U.L.O.-diploma A. en 22 d.i. 5.6 % een 
diploma B.

Waar het diploma B. practisch slechts dezelfde rechten ge 
een diploma H.B.S. 3-j., moet dus geconstateerd worden, dat 
van de Amsterdamsche M.U.L.O.-scholen in heel wat minder conditie 
zijn, als ze zich op hun kansen beraden, dan de 1.1. van de H.B.S. 3-j.

Daar komt dan nog bij, dat leerlingen, die van de Amsterdamsche 
M.U.L.O.-scholen een diploma B. willen halen, daarvoor in een 
vierde klasse nog heel stevig moeten worden gedrild. Voor deze 1.1. 
worden de pacdagogische voordeelen, welke 't M.U.L.O.-systeem 
heeft boven het vakleeraren-systeem der H.B.S. weer grootendeels 
te niet gedaan. Het is voor de 1.1. heel wat minder enerveerend, 
voor de eigen leeraren een schoolexamen af te leggen, dan zich bloot 
te stellen aan de wisselvalligheden van een examen voor een commissie 
van onbekende examinatoren, waarbij paraatheid eerste eisch is.

Vandaar dat voor kinderen, die nog verdere studieplannen hebben 
en een diploma A. of B. M.U.L.O. moeten overleggen, de H.B.S. 3-j. 
tenslotte vaak nog veiliger, korter en gemoedelijker weg is dan de 
M.U.L.O.-school.

Het ligt in de bedoeling van onze 
vijf-jarigen cursus op te heffen en 
de H.B.S. 5-j., waarvan de laatste twee jaren 
in een A.- en een B.-program. Het A.-program 
georiënteerd zijn.

Inplaats van de vijf-jarige Handelsscholen zouden we dan krijgen 
drie-jarige. De leerlingen van H.B.S.S. 3-j. zouden deels naar deze 
Handelsscholen moeten gaan, deels hun studies moeten volbrengen in 
de eerste drie klassen van een H.B.S. 5-j.
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totaal 48,12 % 
verder-studcercnden

■

>otcr procent van

en vijfde 
zegd op een 
lijk. Dat is

De tweede vraag is nu: Zal de Handelsschool een goede vervan
ging zijn van de H.B.S. 3-j. met algemeen ontwikkelend leerplan?

Uit een statistiek, welke wij ontleenden aan de verslagen van de 
Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs te Amsterdam, 
blijkt omtrent de bestemming van 3023 I.I. van de H.B.S.S. 3-j. het 
volgende:

1039, d.i. 33,2 °/0, zetten hun studie voort,
1251, d.i. 39,4 °/0, kozen een betrekking op ’t gebied van handelen 

nijverheid.
Volgens 

wijs te Ai

krijÉ

Men kan de vraag stellen, waar Amsterdam twee Handelsscholen 
5-j. bezat, waarom deze I.I. niet dadelijk daarop zijn geplaatst. De 
ouders kunnen uit tweeërlei motief aldus hebben gehandeld. Eerste 
mogelijkheid : ze hadden voor hun kinderen een carrière in den handel 
gekozen, maar wenschten de specialisatie van de opleiding in deze 
richting uit te stellen. Dit motief is alleszins redelijk. Alleen hadden 
ze om die reden de eerste klassen van de Handelsschoo! 5-j. niet 
voorbij hoeven te gaan. Deze school n.1. had een dric-jarigen onder
bouw van algemeene ontwikkeling. Het feit, dat de 1.1. van de drie-j. 
H.B.S. naar de vierde klasse van de Handelsschool konden overgaan, 
zegt in dit opzicht genoeg. De lezer zal ons ontheffen van de taak

lerens een andere statistiek, welke wij van de Afdceling Onder- 
.c Amsterdam ontvingen en welke overigens, evenals de vorige, 
het deel der abituriënten omvat, waarvan gegevens waren te 

jgen (in ’t laatste geval + 50 ’/o) — gingen van de H.B.S.S. 3-j. 
.'der studeeren:
4,44 */# aan een

27,87 % aan een Openbare Handelsschoo!,
6,94 ’/o aan de Nijverheidsschool,
6,94 */o aan de Kweek- of Normaalschool,
1,93 ’/o „voor een examen"

45,23 “/• ging in beroep of betrekking.
Aanvaarden we de laatste statistiek, als een groot-. t  

’t totaal omvattende, als de meest juiste, dan lijkt ’t voor een 
inzicht van belang, de hoofdgroepen van verder-studeerenden 
betrekking gaanden eens afzonderlijk te bekijken.

Dat van de eerste hoofdgroep de eerste, tweede, vierde 
groep beter op een H.B.S. 3-j. terecht zijn, duidelijker geze 
Handelsschool 3-j. misplaatst zijn, is zonder meer duidelijl 
alvast meer dan twee-vijfde deel. Dan blijft overdrie-vijfdedccl.dat 
naar de Handelsschool vijf-j. overgaat. Zijn deze op een Handelsschool 
3-j. op hun plaats ?



‘T

337

=

der leerlingen, indien 
rijf gaan, zooveel beter

: H.B.S. 3-j. en is de 
zoo groot, dut

De andere kwestie is nog: wordt ’t belang 
ze na driejarige studie wèl in handel en bcdrij 
gediend door de Handelsschool 3-j. dan door de 
sociale beteckenis van dit gespecialiseerde onderwijs

dit door overlegging van 't program der Handelsschool waar te maken. 
Deze groep ouders, welke op didactisch-paedagogisch motief in de eerste 
drie jaren geen specialisatie op den handel wenschten, zouden echter 
ernstig bezwaar moeten maken tegen de Handelsschool 3-j., want deze 
specialiseert zich gedurende de ccrste drie jaar wèl.

De tweede mogelijkheid en deze zal in de practijk grooter rol 
spelen, is deze, dat de ouders de beroepskeuze voor hun kind nog 
enkele jaren hebben willen uitstellen en dat ze pas later den handel 
hebben gekozen. Maar dan geldt ook voor deze groep, dat ’t onjuist 
is ze in de richting van de Handelsschool te dringen, omdat de ouders 
dan tegen hun zin te vroeg de keuze moeten doen, welke later kan 
blijken niet de juiste te zijn. Tweeërlei feit mag in dit opzicht tot 
waarschuwing strekken. Het eerste feit is, dat de Hoogere Burger
scholen 3-j. met handelsprogram in Amsterdam gedurig in aantal zijn 
verminderd. Er is nog slechts één over van de drie, die er enkele 
jaren geleden waren.

Het tweede feit is, dat van de 1051 leerlingen, die tusschen 1920 
en 1926 een diploma Handelsschool vijfj. haalden, 211 d.i. 20% niet 
in handel en bedrijf gingen. Als van de leerlingen dezer school, die 
pas op ’t eind van de derde klasse de speciale opleiding behoefden 
te kiezen, nog 20 % niet terecht waren, hoe zal ’t dan wel worden 
met de groote getallen kinderen, die, na de afschaffing van de 3-jarige 
en een scherpe selectie voor de 5-jarige, de richting van de Handels
school 3-jarige worden opgedreven? Daar zullen ongetwijfeld groote 
aantallen zich aanmelden, omtrent wier bestemming niets vast staat 
en waarvan straks velen een anderen weg zullen gaan.

Er zit aan den kunstmatigen toevoer van leerlingen aan de Handels- 
scholen ook nog een ernstige sociale kant, waarop wij de aandacht 
van de organisaties van Handels- en Kantoorbedienden zouden wil
len vestigen. De promotiekansen op de kantoren, vooral in de goed 
betaalde betrekkingen, zijn zeer slecht. Leidt men nu nog op kunst
matige wijze groote getallen leerlingen, die niet dan noodgedrongen 
het kantoorleven kiezen, in deze richting, dan zullen de vooruitzichten 
nog slechter worden en het aantal gedupeerden grooter.

Om al deze redenen moeten wij het antwoord op onze eerste vra; 
of de Handclsscholen 3-j. een goede vervanging zullen zijn van 
H.B.S. 3-j., ontkennend beantwoorden.
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van wetenschappelijk standpunt

i patroons naar kantoorbedienden 
en dat deze het aantal aanmeldingen 
vraag in hoofdzaak jongens en meisjes 

school komende. Van deze had het

is het den patroons 
een diploma 

;en. Ze krijgen 
leerlingen 

teilijkste din

’t noodig lijkt de leerlingen van 
delsscholen 3-j. af te voeren?

Op deze vraag hebben de Amsterdamschc ouders, zooals wij in ’t 
voorgaande opmerkten, al iets als een antwoord gegeven door de 
gewone H.B.S.S. 3-j. trouw te blijven en de H.B.S.S. met handels- 
program hun begunstiging te onthouden. Maar ’t zou kunnen zijn, dat 
deze ouders ’t belang hunner kinderen niet goed zien, wat meer voor
komt, naar men zegt.

Waar wij in de verslagen van het Gemeentelijk Bureau voor Be
roepskeuze te Amsterdam voor 1924 181, voor 1925 194 en voor 
1926 206 leerlingen met een diploma H.B.S. 3-j. onder de aanmel
dingen vonden, hebben wij gemeend ons licht bij den Directeur van 
het Bureau voor Beroepskeuze aldaar te moeten opsteken, en ons 
omtrent de sociale waardeering der diverse diploma's te laten inlichten.

Wij waren zeker bij dezen directeur uitstekend terecht. In de 
eerste plaats moet hij op grond van studie en jarenlange opleidings- 
ervaring geacht worden uitstekend op de hoogte te zijn met de cischcn, 
die de handelswereld stelt en in de tweede plaats brengt zijn functie 
mee, dat hij van de eischen van de bedrijven kennis neemt zonder 
ze te willen qualihceeren of corrigeeren. Indien hij tot dit laatste 
neiging mocht voelen, zou hij ongetwijfeld spoedig vast loopen. Hij 
heeft de bedrijfswereld te nemen, zooals ze is en mag nooit wijzer 
willen zijn dan de harde economische feiten, als zijn adviezen ge
vraagd worden door belanghebbenden.

Deze instelling op de feiten heeft 
haar voordeelen.

Het bleek ons, dat de vraag van 
zeer groot is, (in 1924 + 1800) 
overtreft. Intusschen betrof de vraag in hoofdzaak jongens en m< 
van 14 jaar, zoo van de lagere school komende. Van deze 
Bureau nooit genoeg beschikbaar. Hebben deze kinderen enkele 
jaren hun werk gedaan, dan worden ze vervangen door andere jonge 
en goedkoope krachten en ontslagen, tenzij ze geschikt zijn voor 
moeilijker werk. Daarvoor is dan een klein beetje studie noodig, dat 
door een gebrekkige algemeene ontwikkeling velen te zwaar valt en 
zoo begint voor deze jongelui de ellende van de bestaansonzekerheid, 
die voor velen eindigt in een mislukt leven.

Bij de plaatsing van gediplomeerde leerlingen
't zelfde, of de sollicitanten een diploma H.B.S. 3-j., 
Handelsschool 3-j. of een M.U.L.O.-diploma meebrengt 
in 't begin allen eenvoudig werk te doen. Ook de I 
H.B.S.S. 5-j. en H.S.S. 5-j. Het is een van de mot
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vooral voor jongelui, die van de vakscholen komen, de deugd der 
nederigheid te leeren. Velen leeren die te slechter, naarmate ze meer 
pretentie hebben en zich op 't speciale gebied knapper voelen. De 
algemccn-ontwikkelde, zonder vakopleiding, is hier in 't voordeel, 
omdat hij nog onbevangen staat tegenover de lessen der practijk.

Er wordt niet aan gedacht deze beginnende jongelui met belang
rijke correspondentie te belasten, noch hen aan verantwoordelijk 
boekhoudwerk te zetten. Laat men hen correspondeeren, dan betreft 
’t bijna zonder uitzondering speciale onderdeden der correspondentie, 

de school hen niet heeft kunnen prepareeren en die ze al 
moeten leeren. Binnen zes weken evenwel zal een goede 
van een M.U.L.O.-school of van een H.B.S. 3-j. met alge- 

ontwikkelend leerplan, deze correspondentie even goed beheer- 
schen als een leerling van een Handelsschool 3-j.

Bovendien heeft bijna elk kantoor zijn eigen opvattingen omtrent 
administratie en correspondentie en is ’t geen voordeel voor den 
beginneling op een bepaalde methode te zijn ingesteld.

De groote voorsprong, dien de leerlingen der M. U.L.O.-scholen, 
H.B.S.S. en H.S.S. hebben op de leerlingen der Lagere School, 
blijkt pas na eenigc jaren practijk. Dan wordt over de carrière van 
het jonge kantoorpersoneel beslist. Dan blijken de eersten het werk 
aan te kunnen, dat de laatsten maar al te vaak moeten laten liggen. 
Maar ook dan beteekent ’t weinig, of ze wat speciale opleiding 
ontvingen, waarvan veel van ’t meer technische deel speciaal, al 
weer vergeten is. Hoofdzaak is, of hun algemcene ontwikkeling zoo 
groot is, dat ze zich gemakkelijk kunnen aanpassen. Een behoorlijke 
algemeene kennis van de taal, waarin gecorrespondeerd moet worden, 
is van meer betcckenis dan de beheersching van speciale cliché’s. 
Deze laatste kent men spoedig genoeg, als de algemeene kennis vol
doende is. Handelsrekenen levert voor deze soort leerlingen nooit 
veel moeilijkheden op. Het inzicht in boekhouden komt pas, als de 
practijk hun belangstelling opwekt en hun belang eischt, dat ze zich 
daarin verdiepen. Hebben ze een algcmeen-mathematische opleiding 
gehad, dan zullen ze nu van de lessen van theorie en practijk veel 
meer profiteeren, dan ze op de Handelsschool hebben kunnen doen.

In ’t algemeen kan men dit zeggen: Voor de verantwoordelijke 
betrekkingen op gebied van handel en bedrijf is inzicht eerste eisch 
en komt training pas in de tweede plaats. Wie de groote lijnen niet 
onderscheidt in ’t werk, dat hem wordt opgedragen, zal voor zwaarder 
werk bij vaardigheid weinig baat vinden. Vandaar, dat voor boek
houding kennis van algebra, voor correspondentie kennis van de 
levende talen, voor handelskennis begrip van economie van zoo groote 
beteekenis zijn.
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en laatste vraag te bcantwoor-ons ten slotte als derde

van dit artikel natuurlijk niet zijn tegen gespeciali- 
van kinderen stemming te maken, het was wel onze taak 
Jat de meerderheid der ouders, die voor hun kinderen 
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wegen in te slaan. Door hun kinderen in de richtii 
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in hun verdere carrière ’t meest waard»

Het zou kunnen zijn, dat deze of gene met cijfers zou willen be* 
wijzen, dat de 1.1. van een paar Handelsscholen te Amsterdam vlotter 
plaatsing vinden dan van scholen van algemeen ontwikkelend leerplan. 
Dit hoeft echter nog geenszins erkenning van meerdere geschiktheid 
te zijn, maar vindt een afdoende verklaring in ’t feit, dat dikwijls 
belangrijke personen uit de zakenwereld in ’t bestuur van de school 
zitten of daarmede (b.v. als oud-leerlingen) connecties onderhouden, 
waardoor de school bij ’t plaatsen van haar leerlingen in 't voordeel is.

Dit voordeel zou zeker niet zijn weggelegd voor leerlingen van het 
nieuwe type Openbare Handelsscholen, waarvoor geen bijzondere 
persoonlijke interesse uit de zakenwereld is te verwachten, tn omdat 
daaruit maar weinig toonaangevende Gguren voortkomen, èn omdat 
de scholen niet aan ’t initiatief uit deze kringen hun ontstaan te dan
ken zullen hebben.

Het is op al deze gronden, dat de vraag, of de Hoogcre Burger
scholen met drie-jarigen cursus in de grootc stad vervangen dienen te 
worden door Handelsscholen met drie-jarigen cursus, even nadrukkelijk 
ontkennend moet worden beantwoord als die, waarin we de wcnsche- 
lijkheid aan de orde stelden, c>m M.U.L.O.-scholen de taak van de 
H.B.S.S. te doen overnemen.

Zoo blijft 
den over:

Kunnen de kinderen van de H.B.S. 3-j. zonder schade ingelijfd 
worden bij het publiek, dat de H.B.S.S. 5-j. bevolkt? En dan bezien 
we dus dit probleem uitsluitend van het standpunt der groote stad, 
omdat het zonder meer duidelijk is, dat men in provincie-steden, waar 
een H.B.S. levensvatbaarheid blijkt te hebben, niet nog bovendien een 
H.B.S. 3-j. in stand kan houden. Men moge daar met didactische be
zwaren te kampen hebben, het Gnancieele motief is er van dwingende 
kracht.

Voor een stad als Amsterdam echter kan de gestelde vraag nau
welijks een kwestie zijn voor wie zich als wij in ’t probleem van de
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>, dat de kinderen, om het ondcr- 
te kunnen volgen, minstens een 

gen. Terman schat het 
op 2,85 ’/o van het totale

prijs trachten hun kin- 
HJ.L.O.-school of een 

genoegen worden ge- 
nschte school niet kan 

oprichting van 
ikelijker voort -

aaneensluiting heeft moeten verdiepen. Het is toch wel zeker, dat 
maar een zeer beperkt aantal 1.1. geschikt is het onderwijs aan een 
H.B.S. 5-j. te volgen. Prak schat het op grond van eigen onderzoek 
en ervaring van de Lagere School 
baseert op Tcrman's onderzoekingen, 
wijs aan de H.B.S. 5-j. met vrucht 
intelligentiequotiënt van 125 moeten meebrengt 
aantal kinderen met een quotiënt boven 125 o 
aantal.

Wanneer men nu het aantal 1.1., dat naar de H.B.S. 5-j. gaat, op 
Prak's cijfer toetst, dan zal voor de provincie het aantal plaatsingen 
wel niet zooveel te hoog zijn, maar voor een stad als Amsterdam is 
het veel te hoog, vooral, als men de lagere scholen afzonderlijk gaat 
beschouwen.

Laten we met één voorbeeld volstaan. Van de gezamenlijk 30 1.1. 
tellende zesde klasse en eerste vervolgklasse der Spieghelschool slaag
den in ’t jaar 1919 22 voor Middelbare School en Gymnasium. Van 
de 8 overigen doubleerden allen op één na, ’t zij op de eigen school, 
t zij op een andere, vermocdclijk, om een volgend jaar een kans in 

dezelfde richting te wagen. Slechts één ging naar de M.U.L.O.-school. 
Van de 22 kwamen er 9 op Gymnasium of H.B.S. 5-j, terecht, de 
overigen gingen naar een „gemakkelijker" Middelbare School, 10 naar 
een H.B.S. 3-j., 3 naar een Christelijke H.B.S.

Dit was en is de normale toestand op de oude U.L.O.-scholen II, 
hoogste groep van de vroegere standenscholen. Als men Prak's cijfers 
voor oogen heeft, en men neemt niet aan, dat het intellect een f 
gaticf is van de best gesitueerden, dan is 't al zeer onwaarschi 
dat op 30 1.1. er 27 % aan den eisch voldoen 
„overwegend intellectueelen arbeid", dien het 
rapport aan de 1.1. stelt. Wij kunnen het met Révész 
van oordeel is, dat veel 1.1., welke nu naar de vijf-j. gaan, veel beter 
op een H.B.S. 3-j. terecht zijn.

Maar hoe moet wel de toestand worden, als men van de 30 1.1. 
van een en dezelfde school er 22 zal trachten geplaatst te krijgen op ■ 
H.B.S. 5-j., d.i. 73,3 %? Dat zou op een onhoudbaren toestand voor 
de M.S. uitloopen. En men zegge niet: dat zal zoo’n vaart niet loopen! 
De ouders van deze kinderen zullen tot eiken p 
deren een M.S. te doen afloopen. Met een M. 
Handelsschool 3-j. zal pas in ’t uiterste geval 
nomen, als ondanks dril en privaatles de gewen: 
worden bereikt. Wat bovendien ’t resultaat zal zijn, is de < 
een aantal bijzondere M.S.S., waar deze kinderen gemak!
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de kwestie raakt de didactiek 
ing van
dus van

de 2c PH.

I %, op
74

4,2 %, 
andere Hoogescholen 32,6 %, 

11,7%, 
27,2 %,
5,4 %.

I. in wetenschappe- 
rofessoren, dat het wetenschap

pelijk peil van hun studenten daalt. Indien deze achteruitgang een feit 
is, eischt 't ernstige aandacht. Het kan niemand onverschillig laten, 
of degenen, die straks in de maatschappij tot belangrijke en verant
woordelijke functies worden geroepen, goed voorbereid worden voor 
hun taak.

komen, als elke poging om ze op een openbare M.S. te krijgen, heeft 
gefaald.

Velen zullen op
meer d<

de le H.B.S. in 1925 
I.B.S. 60,6 %, op de 4e H.B.S. 
de 6e H.B.S. 73,5 %, op de 7e 
%, gemiddeld 69,4 %.

Deze 1.1. moesten vooral in 't begin in een wat langzamer tempo 
kunnen werken. En nu denke men een belangrijk deel van deze 1.1., 
welke de L.S. meestal naar de Drie-j. stuurt, omdat ze weet, dat ze 
op de H.B.S. 5-j. niet passen, nog aan deze laatste school toegevoegd!

Want men meene niet, dat de L.S. deze 1.1. als nonvaleurs ziet. Uit 
een jaarverslag van de Commissie van Toezicht op het M.O. blijkt, 
dat de zittenblijvers op de M.S. maar 55,5 % van het cijfer konden 

meegegeven. Het overgroote 
zonden en zal, zij 't desnoods met 
jeren op de H.B.S. 5-j. te wor

de H.B.S. 5-j. terecht komen, ook al durven de 
ouders niet meer dan op drie klassen hopen. Waar juist het M.O. 
in de groote stad schreeuwt om een doelmatiger selectie, zal de op
heffing van de H.B.S. 3-j. de oplossing van het probleem der aaneen
sluiting onherstelbaar in de war sturen. Een differentiatie van de 
Dric-jarigc, waarbij voor een groep eenzelfde program in langzamer 
tempo en dus met verlenging van den leertijd werd afgewerkt, zou 
meer in de lijn liggen dan wat de Minister nu voorstelt. Men bestu- 
deere maar cens de oorzaken van het blijven zitten op de Dric-jarige. 

Van deze zittenblijvers hadden op de le H.B.S. in 1925 voor wis
kunde onvoldoende 70,5 %, op < 
58,3 %, op de 5e H.B.S. 64 
H.B.S. 87,5 %, op de 8e H.B.S.

nog aan 
de L.S. deze 1.1. als 

van Toezicht op 
maar 55,5 % van 

halen, dat de L.S. hun voor rekenen had 
deel was dus in goed vertrouwen gez< 
wat hardnekkiger voorbereiding, probee 
den binnengelaten.

Een andere kant van de kwestie raakt de didactiek van de H.B.S. 5-j. 
Welke is de bestemming van de 1.1. H.B.S. 5-j.? Wij beschikken over 

cijfers van 1920 tot 1926, dus van 7 jaren. In totaal slaagden er toen 
te Amsterdam voor het einddiploma 5-j. 904 1.1.

Daarvan gingen naar de Technische Hoogeschool

gingen studeeren in andere richting 
naar Handel en Nijverheid 

in openbare betrekkingen 
Uit deze cijfers blijkt, dat bijna 50 % van de 1.1.

lijke richting gaat. Reeds nu klagen prof 
sil van hun studenten daalt. Indi 
: 't ernstige aandacht. Het kan niemand
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Révész berekende, dat op de 
op de H.B.S. 3-j. in dezelfde

en die van 
zullen hebben 
afdecling drie-

geven, 
23,4%,

evenwel de H.B.S. 5-j., nog belast met een 
ieder kan begrijpen, dat ze tot de cischcn van

t men in het 
vereenigd en pas in ’t 
treden belangrijke ver

in de programma's der schooltypen.

Men denke zich nu 
categorie 1.1., waarvan 
deze opleidingsschool niet reiken.

De dualistische opzet, welke de minister in de toekomst aan de 
H.B.S. 5-j. wil geven, zal zich in de toekomst voor een stad als 
Amsterdam pijnlijk wreken op haar leerlingen. Het wordt, óf een 
katastropbale slachting onder de leerlingen der eerste klassen, óf een 
verwaarloozing van de belangen der toekomstige intellectueelen.

Révész heeft in zijn bekende rapport aangetoond, dat de aantallen 
zittenblijvers in de eerste twee klassen van vijf-jarige en drie-jarige 
elkaar niet veel ontloopen. Hij trok daaruit — dit zij in ’t voor
bijgaan opgemerkt — de o.i. onjuiste conclusie, dat ’t gehalte der 1.1. 
op beide scholen dus weinig uiteenliep. (Wie de practijk van ’t uitzoeken 
op de L.S. kent, weet dat de eerste keur naar Gymnasium en H.B.S. 
5-j. gaat en dat de tweede keur voor H.B.S. 3-j. bestemd wordt). 
In de derde klasse evenwel, aldus Révész, toonde het aantal zitten
blijvers op de H.B.S. 5-j., een sterke stijging ten opzichte van de 
H.B.S. 3-j.

Om de cijfers nog even te 
H.B.S. 5-j. in de eerste klasse 
klasse 23,3 % der 1.1. blijven zitten.

Ook voor de tweede klasse zijn de percenten gelijk: vijf-j.: 20,8 %; 
drie-j.: 20,3%.

Maar in de derde klasse wordt de toestand geheel anders. In de 
derde klasse van de vijf-jarige blijft 16% zitten, terwijl voor de 
derdc klasse van de drie-j. het aantal zittenblijvers maar 8,7 % be
draagt.

Experimenteel is de onwenschelijkheid, om de derde klasse als 
eindklasse te binden aan de derde klasse als onderdeel van den 
vijf-jarigen cursus aangetoond te Zaandam. Daar heeft 
Gemeentelijk Lyceum de drie schooltypen vereenigd « 
derde jaar heeft de differentiatie plaats en 
schillen op ” . w

Na de splitsing was er dus een 3e klasse H.B.S. 5-j. Daarin 
bleven zitten tusschen 1920 en '24 bij den overgang naar de vierde 
klasse 19%. Dan was er een 3e klasse Gymnasium. Hierin gingen 
18% niet over naar de vierde klasse. Ten slotte was er een derde 
klasse als eindklasse van een H.B.S. 3-j. Daarvan kreeg 8% geen 
einddiploma.

Het ligt voor de hand, dat de afdeeling H.B.S. 5-j. 
’t Gymnasium, globaal genomen, de beste leerlingen 
gekregen in de derde klasse en dat de zwakste in de
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op de H.B.S.S. 3-j.
van de H.B.S.S.

groepen kunnen slechts in bescheiden mate voldoen

of de 1.1. van de 
lie van de H.B.S.

steeds bedraagt het aantal leerlingen
t dubbele van dat der eerste drie klassen

i de eerste klassen der H.B.S.S. 3-j. vallen 
te wijzen, die zich onderscheiden van soort-

H.B.S.S. 5-j.

jarige terecht zullen zijn gekomen. Desondanks is ’t percentage zitten
blijven voor de laatste afdeeling niet de helft van dat der beide 
andere afdeelingcn 1

Duidelijker dan uit dit voorbeeld kan wel niet blijken, dat er een 
ernstig belangenconflict zou ontstaan, als in de derde klasse de leer
lingen, die eindonderwijs moeten hebben en voor wie uiteraard her
haling en afronding eisch is, hun lot zouden zien verbonden aan dat 
van hen, die pas op de helft van den weg zijn.

Voor provinciesteden is deze moeilijkheid niet te ontgaan, ofschoon 
ook daar in de derde klasse o.i. naar bifurcatie moet worden ge
streefd. In een groote stad is 't niet noodig leerlingen van zoo uit- 
eenloopende bestemming bijeen te brengen. Alles pleit daar voor 
differentiatie.

En daarom moeten we ook de laatste vraag, 
drie-j. zonder schade kunnen worden ingelijfd bij di 
5-j., ontkennend beantwoorden.

Samenvatting:

1. Het motief, dat de H.B.S.S. 3-j. zouden kunnen verdwijnen, 
omdat hun aantal leerlingen gering wordt, is, voorzoover Amsterdam 
betreft, niet juist.

Nog steet 
meer dan 't 
5-jarige.

2. In de bevolking van 
duidelijk twee groepen aan 1 
gelijke groepen op de

Het is de groep jonge kinderen beneden 12J^ jaar, die ofschoon 
percentsgewijze kleiner in aantal, minder goed blijkt aangelegd te 
zijn dan dezelfde groep op de H.B.S.S. 5-j.

En daarnaast de groep oudere kinderen boven 13^£ jaar, welke 
op de H.B.S.S. 3-j. tweemaal zoo groot is als dezelfde groep op de 
H.B.S.S. 5-j. en ook daar meer zittenblijvers heeft.

3. De verklaring van dit verschijnsel is deze, dat de H.B.S.S. 
3-j. de oudere kinderen trekken uit goed-gesitueerde milieus, welke 
voor H.B.S.S. 5-j. en Gymnasia niet geschikt zijn en jonge kinderen 
uit eenvoudig milieu, welke, ofschoon vaak nogniet geheel rijp voor 
dit onderwijs, met 't oog op de economische positie der ouders niet 
kunnen wachten.

4. Beide
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waarbot 
: komt, c

een dipl<
i diploma

■ het eerste, blijkens het feit, 
len kiezen, als hun kinderen

en H.B.S. 5-j. zal op de 
brengen, die het onderwijs-

loma H.B.S. 3-j. onder-
B. M.U.L.O.-examen.

een H.B.S. 3-j. 
3-j. nog niet

B. behaald wordt door leerlingen van 
van dril

‘leind-

in ’t bijzonder moeten wreken, bf door 
langen der leerlingen, voor 
bf, doordat de leerlingen, 
ernstig worden opgehoudei

een keer dou- 
meer tijd dan het

van een belangrijke groep kinderen, welke volgens 
de H.B.S. 3-j. terecht komen, naar de M.U.L.O.- 
van de betrokken ouders een groote teleurstel

den eisch bij plaatsing geschikt te zijn voor overwegend intellcc- 
tueelen arbeid.

5. De sociale waardeering, welke < 
vindt, stemt overeen met die van een 
De ouders evenwel stellen meer prijs op 
dat de meesten pas de M.U.L.O.-schok 
voor de H.B.S. geen kans hebben.

6. De bestaande M.U.L.O.-scholen te Amsterdam leiden slechts 
een verdwijnend klein gedeelte der leerlingen op voor het M.U.L.O.- 
diploma B. De andere M.U.L.O.-lcerlingcn hebben minder kansen 
bij beroeps- en verdere schoolkeuze dan de leerlingen met diploma 
H.B.S. 3-j.

7. Voorzoovcr het diploma 
de Amsterdamsche M.U.L.O.-scholcn, eischt dit een mate v 
in de vierde klasse, dat de voordcelen van het M.U.L.O.-sysi 
daardoor ernstig verminderen. Voor de leerlingen is het schoolt 
examen H.B.S. 3-j. veel minder enerveerend.

8. Ook al moeten de leerlingen op 
bleeren, dan kost het diploma H.B.S. 
M.U.L.O.-diploma B.

9. De verwijzing 
het huidige régime, op 
school, zal voor velen 
ling betcekenen.

10. Een diploma H.S. 3-j. wordt in Handel en 
hoogeren prijs gesteld dan een diploma H.B.S. 3-j.

11. Een diploma H.B.S. 3-j. heeft vóór, dat het een grootere al- 
gemeenc ontwikkeling waarborgt, welke de aanpassing aan mocilijker 
werk meer ten goede komt, dan een gespecialiseerde opleiding van 
even langen duur.

12. Bij opheffing van de H.B.S.S. 3-j. zalhetaantalleerlingen.dat 
naar H.S.S. gaat en niet zijn bestemming in de richting van het kantoor
leven zoekt, sterk toenemen.

13. Fusie van de leerlingen H.B.S. 3-j. 
laatste scholen veel zwakke leerlingen 
tempo zullen vertragen.

14. In de derde klasse zal de dualistische opzet van de school zich 
verwaarloozing van de be-

- wie de derde klasse eindonderwijs geeft, 
die nog twee klassen voor zich hebben.
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De school volgens dr. Rudolf Steiner ') 
door P. L. VAN ECK Jt.

eenvoudig milieu, die toch al te veel moeite 
op grond van een ontwikkelingsachter- 

van kinderen uit beter gesitueerde kringen en 
nu bijna zonder uitzondering een H.B.S. 3-j. kiezen, 
> verdere studie zeer verminderd, mede, doordat 
ze gaan, de norm van het Toelatingsexamen voor

ï \ e  Waldorf-Astoria Zigarcttenfabrik Aktiengesellschaft" te Stutt- 
' gart behoort tot die industriecfle ondernemingen van onze tijd 

— ook in ons land zijn er voorbeelden van 2) ~~ waarvan de di- 
reksie door allerlei maatregelen en instellingen de sosiale toestand 
van de aan ’t bedrijf verbonden arbeidskrachten tracht te verhogen; 
in ’t biezonder door aandacht te schenken aan hun ontwikkeling als 
mens. In 'n artiekel als dit hoeft niet 't voor en tegen van dergclijkc 
verhoudingen te worden besproken; evenmin hoeft te worden onder-

•) Vgl. ook de „Paedag. zwerftochten” van Mej. Ida Heyermans in l-'olks- 
ontwikkeling IX, 224 vg.

’) Vgl. b.v. k'olkeonlwikketing VI, 84, 97. 129, 161, 200, 225, 257. 293. 325.

15. Fusie van de H.B.S. 5-j. met de H.B.S. 3-j., maakt voor de 
gemeente Amsterdam hel probleem der aaneensluiting van Lager en 
Middelbaar Onderwijs, nog moeilijker oplosbaar dan het nu al is.

16. Eerste gevolg zal zijn een herleving van den ouden dril, speciaal 
op de vroegere U.L.O.-scholen, om een zoo groot mogclijk aantal 
leerlingen, die anders voor de Dric-jarigc zouden worden bestemd, 
op grond van bescheidener intellectueel vermogen, op de H.B.S.S. 5-j. 
geplaatst te krijgen.

17. Een ander gevolg zal zijn het ontstaan van bijzondere Middel
bare Scholen, welke minder rigoureus zijn in haar eischen. Op deze 
scholen zullen veelal zwakker aangelegde kinderen komen uit beter 
gesitueerde kringen.

18. De kinderen uit 
hebben met de aanpassing 
stand ten opzichte van kim 
voor wie de ouders 
zien hun kansen op verdere studie zeer 
de scholen, waarop ze gaan, de norm 
de H.B.S. 5-j. niet kunnen halen.

19. Het wetsontwerp op het Middelbaar Onderwijs moge, gezien 
in ’t licht van den toestand van de iMiddclbare School in de provincie, 
geen onoverwinnelijke bezwaren opleveren en zelfs in sommige op
zichten voordeelen bieden, voor de gemeente Amsterdam steekt in 
opheffing van de drie-j. geen enkel voordeel, maar wel een groot 
nadeel voor haar leerlingen.
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Emil Molt al sints jaren bekend 
Dr. Rudolf Steiner,

bovendien 
i geestelike 
r 't beant*
lorgenuur 
lerde ten

zocht, aan welke zijde bij zulke toestanden ’t grootste voordeel komt: 
aan die van de onderneming, of aan die van de werknemers. Hoe 
dit ook zij, aan de ., Waldorf-Astoria” was men tamelik radickaal. Zo 
was er ’n „ Arbcitcrbildungsschule", die ten doel had de arbeiders 
geestclik (niet enkel intellcktueel) te verheffen. Kommcrzienrat Emil 
Molt, die ’t belang hiervan inzag, maar ook wist hoe vaak zulke 
kurzussen verlopen doordat de belangstelling bij de arbeiders verflauwt, 
ook al ten gevolge van vermoeidheid na de arbeidsdag — begreep dat 
er, om de belangstelling te wekken en gaande te houden, beter 
nauwer kontakt met de arbeiders moest worden gezocht; en l 
op ’n tijd dat deze noch volkomen fris waren. En dus werden ; 
besprekingen (waarbij ’n ruime plaats werd ingenomen door 
woorden van gestelde vragen) gehouden gedurende ’t eerste mc 
van de arbeidsdag. Zoon uur geestelike arbeid vooraf, bcvord< 
zeerste de „Arbeitsfrcudigkeit".

Maar bij zoon „ Arbeiterbildungsschule" kon ’t niet blijven. In ’t 
algemeen toch blijft ontwikkeling van volwassenen maar halfwerk; 
en om ’n beter nageslacht te krijgen moet men de jeugd hebben. 
Tengevolge van de grote oorlog drong de noodzakelikheid tot dit 
laatste te meer; en zo werd de Waldorfschule gesticht. De overweging 
van de Kommerzicnrat hierbij was deze: „ErfahrungsgemSss findet 
man unvcrbrauchtc Intelligenz vorwicgend in Prolctarierkrpisen und 
gross sind Eifer und Lcrnbegier, wenn man ihnen nur die Gelegenheit 
scha (Tl, sich nach dieser Richtung zu bettitigen, und endlich erwUchst 
auch bei den Eltern ein neues Zugehörigkeitsgefuhl, wenn sie wissen, 
ihr eigener Geschaftsicitcr nimmt sich ihrer Kinder an, um ihnen den 
Aufstieg zu ermöglichen, der ihnen vielleicht sonst versagt gewesen 
ware".

Daar nu Emil Molt al sints jaren bekend was met de pedagogiese 
inzichten van Dr. Rudolf Steiner, en deze de belangrijkste pedagoog 
achtte, doordat hij in waarheid de gehele mens door z’n opvoedings- 
metode aangreep, en deze daardoor langzamerhand tot nieuw leven 
bracht — werd aan Steiner de organiezatie van de school opgedragen. 
Nadat deze ’t toekomstig personeel enkele maanden van te voren in 
z’n pedagogiese inzichten had ingewijd, kon de school geopend worden. 
Dit geschiedde de 7e September 1919; waarbij o.a. Kommerzienrat 
Molt en Dr. Steiner ’t verzamelde personeel met de kinderen toespraken.

In de eerste plaats iets over de Waldorfschule als schooltiepe. 
Ze begon als 8-jarige lagere school; maar de bedoeling was er later 
’n 9e, 10e, enz. schooljaar aan toetevoegen. De leerlingen behouden de 
8 eerste schooljaren dezelfde onderwijzer; dan begint voor hun t 
onderwijs door vakleraren. Bij de stichting was ze de „eerste en enige
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„Einheitsschule" in heel Duitsland." De 4-jarige „Grundschulc" toch 
wilden de Waldorf-mensen niet als echte „Einheitsschule" laten gelden. 
Hun redenering in deze kwam op’t'volgende neer. De „Einheitsschule" 
beoogt ’n gelijk onderwijs voor alle kinderen, ongeacht de fmancicële 
toestand van de ouders. Maar nu heeft men voor de toelating tot 
„hogere" scholen’n ander kriterium gesteld; n.1. dat van de „Begabten- 
auslese." Deze zal echter 'n noch veel scherper afscheiding dan de 
tegenwoordige klassetegenstellingen tot gevolg hebben; omdat die verge
zeld zal gaan van „de aanmatiging der wetenschappclike onfeilbaarheid. 
Ook is ’t niet sosiaal, aan de opvoeding en ’t onderwijs van „minder 
begaafden" minder zorg te besteden dan aan dat van „hoger begaalden". 
Neen; allen moeten op dezelfde wijze zowel gecstelik als lichamclik 
worden ontwikkeld, zover hun aanleg dat mogelik maakt. En niet 
naar boven moet ’n grens worden getrokken; maar naar onderen: voor 
de gevallen van absolute onbegaafdheid.

’n Twede kenmerk van de Waldorfschule is, dat't’n „vrije" school 
is; d.w.z. geen staatschool, geen „openbare" school dus. Invloed vanwege 
de staat moet zoveel mogelik worden ontgaan. „Wir meinen, es kann 
nicht anders die rechte Schule kommen, der rechte Geist in ihren 
Glicdern bliihen, als wenn sie entsteht aus den freien Menschen und 
nicht als Staatseinrichtung."

Voorts is de school wat wij zouden noemen „neutraal". De be
ginselen waarop ’t onderwijs en de opvoeding er berusten, vloeien 
wel voort uit de antroposofie van Dr. Steiner; maar deze wereld
beschouwing wordt niet in de school gebracht, de kinderen worden 
er niet dogmatics opgevoed. Wel bestaat er voor kinderen van roomse 
en protestantse ouders gelegenheid om godsdienstonderwijs van 
geesteliken te ontvangen; en voor wie dat wensen wordt 
godsdienstonderwijs op antroposofiese grondslag gegeven.

Dat ’t ’n „Arbeitsschule" is, is daar straks al terloops vermeld, 
terwijl er in ’t vervolg noch nader over gehandeld zal worden.

De school als organiezatie is op volkomen demokratiesc wijze ingericht. 
Enerzijds staat dit in verband met ’t feit dat ’t ’n „vrije" school is. 
Maar er is noch ’n andere zijde aan. Als Dr. Steiner heeft uiteen
gezet dat „alle pedagogische Kunst auf eine Seclen-Erkenntnis gebaut 
sein muss, die an die Persönlichkeit des Lehrers eng verbunden ist” — 
gaat hij voort: „ Diese Persönlichkeit muss sich in ihren pedagogischen 
Schaffen frei auslebcn können. Das ist nur möglich, wenn die gesanite 
Verwaltung des Schulwesens autonom auf sich selbst gestellt ist. Wenn 
der ausllbende Lehrer in bezug auf die Verwaltung nur wieder mit 
ausllbenden Lehrern zu tun hat. Ein nicht austlbender Pedagoge ist 
in der Schulverwaltung ein Fremdkörper wie ein nicht künstlerisch
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mening dat 't 
■naar c 

vrij

zijn 
voor ’t

van onderwijzers 
week bijeenkomen.
ze wordt bezocht door de 

LwOg en laag, 
van ouders, die in geen 

staan. In dit verband wijs ik er op, 
i Haag, die volgens dezelfde beginselen 

en f 500 per jaar (terwijl de

Schalfcnder, dem oblicgen wUrde, klJnstlerisch Schallenden die Richfung 
vorzuzcichnen. Das Wesen der pttdagogischcn Kunst fordert, dass 

. die Lehrerschaft sich tcilt zwischen Erzichen und Unterrichten und 
der Vcrwaltung des Schulwesens. Dadurch wird in der Verwaltung 
voll watten der Gcsamtgeist, der sich aus der geistigen Haltung aller 

einer Untcrrichts- und Erziehungsgemeinschaft vereinigten 
Lehrer gcstaltet. Und es wird in dieser Gemeinschaft nur das Gcltung 
haben, was aus der Seelen-Erkenntnis sich ergibt”.

De school wordt dan ook bestuurd door ’t kollege v 
en leraren, die daartoe minstens eens per week bije<

’t Is natuurlik ook geen standenschool: 
kinderen van alle aan de Waldorf-Astoria verbondenen, hoog 
En bovendien door ’n groot aantal kinderen van ouders, c 
betrekking tot deze onderneming s 
dat bij de „Vrije School" in den 
werkt,'t schoolgeld varieert tussen f25 
gemiddelde kosten per kind f 350 zijn).

Bij elk iedce tot „schoolhervorming” in onze tijd wordt min-of-meer 
op de voorgrond geschoven (ik wil hier niet zeggen: gekoketteerd met) 
de vrijheid van de leerlingen. Hoe radiekaal de Waldorfschule overigens 
is, wat dit betreft hoort ze tot de „ouwe school”. Men is daar n.1. 
van mening dat 't ontijdig is, de jonge mens te willen vrijmaken van 
alles wat maar op ’n zekere band gelijkt. De zelftucht die de vol
wassen mens vrij doet zijn, wordt niet in vrijheid geleerd; maar in 
gebondenheid aan iets dat men boven zich erkent. Voor de vrije 
volwassen mens zijn dit z’n door hem verworven iedeeën, in 't algemeen 
de eerbied voor ’t geestelike waarnaar men tracht. De jonge mens 
echter, die zulke iedeeön noch niet kan bezitten, moet beginnen met 
z’n eerbied te richten op anderen met wie hij in aanraking komt; in 
de eerste plaats dus z’n ouders en opvoeders. En zulk 'n eerbied 
kweekt geen slavczielen, geen onderworpenheid, maar wel „de gezind
heid die de vrijheid voc>r de mens eerst heilzaam maakt. En de 
gezonde jonge mens heeft er behoefte aan, om in verering te kunnen 
opzien, tot iets wat hij kan navolgen". De meer vrije omgang tussen 
onderwijzers en leeringen begint dan ook pas na de 8-jarige grond
schoot dus onder de vakleraren — wat echter niet zeggen wil, dat 
in die 8 eerste jaren er geen prettige en vertrouwelike geest tussen 
onderwijzer en leerlingen zou heersen.

Hiermee zijn we gekomen van ’t schooltiepe tot ’t schoolkarakter, 
de schoolgeest van de Waldorfschule.
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alle lof toe 
:t Gemeen le

de royale

A an de Commissie komt 
voor haar arbeid, aan het 

bestuur van den Haag voor 
uitgaaf van dit lijvige deel.

De commissie toont met de stukken 
aan, dat de aansluiting in hoogc mate 

zoowel uit het aantal 
i 't eind der Ie klasse 
1, als door een opzei- 

ar ingesteld onderzoek bij 
van hel schooljaar. Men 

• kunnen twisten over de
* rekenvraagstukken. Het ge- 
scholastic tests zou zeker 

onderzoek ten goede zijn ge- hcrhaaldelijk
l voor leerlin 

t gehad , 
daarmede

irbeic

van dit Ir -' 
commissie to 

dat de aai 
onvoldoende is, 
leerlingen dat aan 
niet kan overgaan, 
telijk door haar im 
den aanvang ’ 
zou met haar 
waarde der 
bruik van 
aan het 
komen.

De commissie toont duidelijk aan, dat 
herstel van het toelatingsexamen geen 
verbetering kan brengen. Van degenen 
die na een scherp toelatingsexamen in 
1923 — '26 tot de H.B.S.’en werden 
iocgelaten (23.8 % van de candidatcn 
die zich voor toelating aanmclddcn) slaag
den slechts 38 % voor de tweede klasse. 
Van de 29 in 1923 na toelatings-cxamen 
geplaatsten zijn 2 regelmatig doorgegaan, 
Rebben 4 eenmaal gedoubleerd, 1 twee
maal, de anderen zijn afgevallen. Hoe 
men, met zulke cijfers voor oogen, de 
oplossing van hei aansluitingsvraagsluk 
verwachten kan van herstel van het toe
latingsexamen als bet normale selectie
middel, blijft een der geheimen van de 
Nederlandsche onderwijs-admi nistra tie.

Merkwaardig zijn de cijfers die de 
commissie meedeelt over de geleidelijke 
verjonging van de bevolking der le klasse 
der V.S.

In 1922 was 25% der leerlingen 14 
jaar of onder, 50 % is 13 jaar en 25 % 
jonger dan 13 jaar; in 1926 zijn deze 
cijfers omstreeks 12, 38 en 50 % gewor-

De aansluiting van lager en voortgezel 
onderwijs. Verslag van de commissie 
van onderzoek en advies, benoemd 
door B. en W. van ’s-Gravenhage. 
Wollcrs, 1928. 294 p. f 5.50.

den (Tabel p. 99). Hel blijkt dat deze 
verjonging niet de oorzaak is van de 
daling van het peil; immers van de 13- 
jarigen werden niet-bevorderd in de jaren 
1922—‘25 36,5 %. van de jongeren 35,4% 
(p. 101).

Wel kan — m.i. vestigt de commissie 
hierop niet genoeg de aandacht —■ hier 
een reden liggen voor de klachten van 
het M.O. over daling van algemeene 
ontwikkeling en zelfstandigheid. Immers 
er mag betwijfeld worden of zij die de des
betreffende emgiêle beantwoordden, zieb wel 
van den / 'temidde^ 

voor dat deze gegevens duidelijk in 't 
licht stellen, dal de aanleg van grootcr 
beteekenis is voor 't volgen van M.O. dan 
schoolrouline. De commissie wijst daarop 
ook. maar m,i. niet consequent genoeg, 
als zij hcrhaaldelijk sterke voorkeur uit
spreekt voor leerlingen die zeven jaar 
L.S. hebben gehad (bijv. p. 135). Haar 
cijfers zijn daarmede niet in overeen
stemming.

Immers van de laatste groep wordt 
niet bevorderd in de eerste klasse 35.7%, 
van de zes-jarigen 42.8 %. Neemt men 
in aanmerking, dal de laalsten gemiddeld 
een jaar jonger zijn, dan is dit verschil 
niet heel groot. En in geen geval wettigt 
hel m.i. de verwachting die de com
missie uitsprcekl zonder haar betreffende 
berekening mee te declcn (p. 228 en 233) 
dat er in de toekomst 3 maal zooveel 
leerlingen utt de zevende klasse naar 
het M.O. zullen over moeten gaan als 
uit de zesde.

De oplossing van het aansluitings- 
vraagstuk zoekt de commissie in de rich
ting, die schr. dezer regelen ook steeds 
heeft bepleit en nader bespreekt te 
andcrer plaatse in dit nummer, blaar 
voorstellen betreffende het Eransch ko
men zeer dicht bij die van het Nuts- 
rapport. Verheugend is ook haar aan
drang om een Pacdogogischc opleiding 
der leeraren M.O. PH. K.
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gekomen, 
gingen aan

Du/lemi, secretaresse 
diversiteit in den groei").

*) Oeze drie werken zijn verschenpn, althans eerst onder mijn aandacht en in 
mijn handen gekomen, nadat dit artikel geschreven was. Ik heb er dus alleen 
eenige toevoegingen aan kunnen ontlcenen.

De Vorming van
door L. SIMONS.

Volksuniversiteit Den Haag :
Nationaal Congres voor ontwikkeling van p'olwassenen 27—28 Mei 1926.
a. Frae-adviezen.
b. Slcnograpbiscb
c. Jaarverslagen.

Volksuniversiteit Rotterdam:
a. Het Groen-JFit-Groene Boek, Feestuitgaaf ter gelegenheid van het 10-jarig 

bestaan, 1927.
b. Kerslag Her Docenlenvergadering 1921
c. Inleidende voordracht van Mtj. I. AI. v.

(Zie Volksontwikkeling: .Een volksuni
d. Jaarverslagen.

Volksuniversiteit Amsterdam:
a. Gedenkboek ter gelegenheid van bel 10-jarig bestaan.
b. erslagen.

Volksuniversiteit Utrecht: Jaarverslagen.
Instituut voor Arbcidcrs-Ontwikkeling: Verslagen en geschriften.
Jaarhoekje van de Nereeniging Woodbrokcrs in Holland 1927—’28.
.Volksontwikkeling", artikelen von Dr. von Erdberg (1923).
Al'itleilungen der Jolksbocbscbule Leipcig : Arbeilsplan So/n/ner 1927.
Vd. Picht und E. Rosenstock: lm Kanipf urn die Erwacbsenenbildung, Q.uelle und 

Meyer, Lcipzig.
Fritz Kaphan: k'olksbübne als Farm freier k'olksbildung, Volksbühnen-Verlag.
Hermann Esswein: Kulluraufgaben der Nolksbubnenbewegung, Idem.
Freie I-'olksbildung, Monatschrift, Herausgcber Franz Angermann, Robert v. Erdberg 

und Eduard Gei
Eduard Weitsch:r
Alfrcd Mann: ') D

Deutschcn Volks
Beide 1928 bij Neue Frankfurter Verlag.

40 Jabre JF'iener p'olksbildungsverein 1887—1927.
Gcrlrud Hermes: Die geisligen Grundlagen der Engliscben Erwacbsenen bildung,

Rohland en Berthoid Verlag Crimmitschau.
Dr. Karl Küssncr: ') Engliscbe k'olksbildungsarbeit. Verlag Sclberburg, Stuttgart 1927.
The World Associalion for Adult Educalion: Bulletins, London.
Eduard C. Lindeman: Tbe meaning of Adult Educalion, New York, New Republic 

Mc. 1926.

mg, Monatschr
Hcitsch.

: ■) Celcrum Censeo (20 Fragen zur Volkshochschulpolitik).
Dcnkendes F'olk. Kolksbaftes Denken (Grundsleine zum Bau der 
cshochschulen.)

ikfurter Verlag.
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gedachtenwisseling in het half dozijn 
onze Commissie, waarin de hoofd- 

veelzijdig belicht zijn.

omvang, 
allentwegen erkend als

heeft aanspraak te maken
heeten, moge den

■) Alleen al bij dr. Küssncr een lijst van 52 Engclsche en Duitschc geschriften 1 
’) Hiertoe zijn verder loegetreden: Voor de Volksuniversiteiten: Mej. J. M. 

van Dugleren en Dr. K. Proost; Ons Huizen-, Mej. C. van Aspcrcn-v.d. Velde; 
Openbare Leeszalen: Mej. E. de Clercq; Nul v.b. Algemeen: de heer J. HovensGreve; 
Instituut Arbeidersontwikkeling: de heer P. Voogd; Philips Onderwijsa/d: dr. E. Bonc- 
bakker; Barcbemscbe Stichting: Dr. C. E. Hooikaas. Als secretaresse is opgetreden: 
Mej. Jenny M. Krafl, secretaresse V. U. te Utrecht.

reden als inleider tot het vraagstuk strekke tot ver
der Amsterdamsche Verecni- 

land het terrein der Vorming van 
veertig jaren lang in verschillende 

heb bezig gehouden en dus, als 
den theorethischen kant van het werk 
Zonder mijn leeraarschap langer 

itijk te brengen, heb ik opvoedingsvraagstuk 
; verloren. Ook valt: Vorming 
ied, dat ik in 1903/4 met dc uitgaaf 

Volkskracht en sinds 1905 met die van de Wereld- 
i heb; evenzeer van mijn bemoeiing als Bestuurslid 
aagsche Openb. Leeszaal en Bibliotheek, en met 
tlwezen

I. Ter Inleiding-.

.eze titels worden niet voor den lezer uitgestald bij wijze van ver
toon van deskundigheid. Nog veel minder beoogen zij een volledige 

lijst te geven van wat in de laatste tien jaren over dit onderwerp 
verschenen is. ') Ter inwijding en inleiding van wat niet een studieus 
artikel maar een opwekking wil wezen, paradeert die lijst alleen om 
aanstonds den lezer tot het inzicht te brengen, dat wij hier staan 
voor een vraagstuk van ruimen omvang, zeer wijde strekking, grootc 
verscheidenheid en allentwegen erkend als van zeer groot belang. Dat 
het zelfs recht er op heeft aanspraak te maken op den ecretitel: hfet 
vraagstuk van dezen tijd te heeten, moge den lezer blijken uit de 
uiteenzetting, die volgt.

Voor mijn optred—  
ontschuldiging, dat ik, als mede-opricht< 
ging Leeskunst, de eerste die in ons 
Volwassenen is gaan ontginnen, al 
functies mij met de praktijk ervan 
min of meer intelligent persoon, 
niet heb mogen verwaarloozen. 
een half jaar in pra< 
trouwens nooit geheel uit het oog 
Volwassenen immers binnen het gebi< 
der Studies in Volkskracht en 
bibliotheek ontgonnen heb; evenzeer van mijn bemoeiing 
en Voorzitter der Haagsche Openb. Leeszaal i:n Biblic 
het verdere Leeszaalwezen in ons land. Doch ten slot is het het toeval 
geweest van mijn benoeming tot Voorzitter van wat aanvankelijk be
doeld was als een Nederlandsche Groep van The World Association for 
Adult Education, doch zich voorloopig slechts het karakter heeft toe
gekend van een studiecommissie, 2) dat mij er toe gebracht heeft, 
meer gezet kennis te nemen van het werk binnens- en buitenslands en 
de belangrijkste geschriften daarover, terwijl ik trouwens veel te danken 
heb aan de uiteenzettingen en 
belangrijke samensprekingen in 
problemen van ons vraagstuk
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is

>ulariseerd, 
t grootste det 
persoonlijkheid, 
.ic ontwikkeling 

verkeerd deel

: geen opleidingsschool, 
geleerdheid, beschouwend en 
of dilettantisme kweeken. — 

ii daarvoor interesseeren, de

maar loopen als een stralenbundel uit 
gekozen, dan moet het straks niet on

schappelijke bron van hun lichtbundels te

rekers en schrijvers mogen 
der noodzakclijke kortheid, vaak meer l 
. en uitspraken naast elkander geplant 
overweging gescheiden waren. Ik heb 

ieders bedoelingen volledig recht te laten v 
mij.

inij vergeven, dat ik, om te 
heb samengevat 

itst, die door de 
> eerlijk er naar 
wedervaren. De

II. Wat de Vorming; van Volwassenen beoogt-

De lezer sta mij toe, hem, om te beginnen, wat te verwarren door 
een staalkaart van getuigenissen. Zij spreken, gelijk zal blijken, elkaar 
niet zoo zeer direct tegen, maar loopen als een 
elkander. Is dat beeld juist 
mogeiijk vallen de gemeenst 
ontdekken.

Ik begin met een aantal Nederlandsche: ')■
Dr. G. A. v.d. Bergk v. Ey singa-. „De menschen te dringen tot 

doordenken, henzelven actief te betrekken in het -werk van den cursus, 
schijnt mij van het hoogste gewicht. Doel moet zijn: verbreeding van 
den gezichtskring in dienst van de geestelijke verdieping.

Zij moet gericht zijn op den mensch in zijn geheel, als geestelijk wezen”.
Ir. A. Platc. Een lichaam als de V.U. is geroepen, de verheldering 

te brengen en de onrust te overwinnen van ons tijdvak, dat meer de 
cultuur zoekt, boven het matericele en sociale.

Corn. v.d. Sluys (Sierkunstenaar): „De V. U. is 
moet staan buiten de details en de vakgt 
bespiedend. —- Geen „aan-kunst-doenerij” o 
De taak der V. U. is aan allen, die zich 
belangrijkste gebeurtenissen op geestelijk-intellectueel gebied te 
klaren en (of?) duidelijk te maken.”

Dr. v. Overbeek: (docent Rottcrd. V. U.): „De taak der V.U. is 
wetenschappelijke ontwikkeling te brengen aan alle klassen van de 
gemeenschap”.

De heer Warffemius: „Voor wie jaren hebben geleefd niet alleen 
in een intellectueele, maar ook in een cultureele woestenij, heeft 
wetenschappelijke ontwikkeling, al dan niet gepopulariseerd, zoo goed 
als geen waarde. Daarvoor is noodig, dat voor het grootste deel van 
ons volk komt ontwikkeling van karakter, van persoonlijkheid, van 
gemeenschapsgevoel. — Wij moeten beginnen aan de ontwikkeling van 
den mensch tot mensch. — Wij richten ons op een verkeerd deel van 
de cultuur; zoeken het te veel in het intellectueele”.

De heer Dekker (School voor Wijsbegeerte, Amersfoort): „Het denken 
een faculteit, die in het algemeen zoo verwaarloosd is, dat de V.U.

‘goed doet, ook daaraan haar aandacht te wijden. De vakweten-

■) De aangehaaldc sprei 
blijven binnen de grenzen de 
dan letterlijk aangebaald, i 
menige tusschcnliggcnde 
gestreefd, daarbij aan i 
cursiveeringen zijn van r
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t geheele volk 
der politieke 

s, de zelftucht, 
wat hooger is 
te zijn

1
I
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schap brengt geen eenheidsbesef, daartoe is „synthetische wetenschap”, 
of eenheidswetenschap, of zelfbezinning (al naar men het noemen wil) 
noodig”.

Prof. Gunning: „Goede denkgewoonten wekken, d.i. ook allereerst 
goed leeren opmerken.”

Prof. R. Casimir: „Voor de wetenschap als voor het groote publiek 
is het van belang, dat dit laatste iets van haar spanning gezien heeft 
en kennis neemt van haar methoden. Voortdurende aanraking met 
de methoden der wetenschap zal misschien iets kunnen bijdragen tot 
verbreiding en verdieping. De gedachte, die ons geleid heeft is, dat 
de mensch gebonden blijft aan intcllectueele en zedelijke normen; dat 
hij zichzelf kan ontwikkelen tot een hoogere persoonlijkheid en dat 
dit de geheele gemeenschap ten goede zal komen. En ook deze ge
dachte, dat wij willen opheffen de vervreemding die in het volksleven 
is ontstaan door de toenemende splitsing van het werk. Door dat 
mechaniseeren worden wij blind voor de beteekenis van een anders 
werk en in het wezen der zaak doet nu de „algemeene ontwikkeling” 
niet anders dan dat zij in de muren, waarbinnen wij zitten, ccnige 
kijkgaatjes boort, waardoor wij althans iets kunnen zien van het werk 
van anderen.”

Prof Dr. G. A. F. Molengraaf: „ Door de natuurwetenschap nader 
te brengen tot de groote menigte, die daaraan behoefte heeft, zal men 
de menschen niet alleen wetenschappelijk, maar ook algemeen cultureel 
hooger brengen. Wij hebben tot taak, het leven dergenen tot wie wij ons 
richten, rijker te maken."

A. H. Gerhard: „We hebben nu rekening er mede te houden, dat 
tengevolge der absoluut onvoldoende ontwikkeling van het 
in de afgeloopen eeuwen en der over-snelle ontwikkeling < 
verhoudingen, dit ernstige euvel is ontstaan, dat de kennis, 
het verantwoordelijkheidsbesef, de belangstelling voor 
dan 't onmiddellijk eigen belang, die inherent behooren te zijn aan de 
democratie, voor een benauwend deel bij ons allen ontbreken. Het 
groote probleem: hoe brengt men bij allen het besef van het groote 
tekort en hoe moet daarin worden voorzien? De leidende krachten 
der arbeidersbeweging zien overal overduidelijk de geweldige nood
zakelijkheid van ontwikkeling der arbeidersklassen. Men voelt het 
ongetwijfeld als een eminent sociaal belang, maar óók als een strijd
middel. Ze wil, als klasse, die zich emancipeert, beschikken over de 
geestelijke en ethische wapenen, om de democratie te bevestigen en te 
verdedigen. Voor haar ontleent alle ontwikkeling, zoowel intellectueel 
als moreel, haar waarde aan het na te jagen levensideaal."

Dr. A. H. de Hartog: „Wij moeten den eenvoudigen niet geleerdheid.
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van levensvreugde en van verruiming

:reik."
tracht, de levensvreugde,

wetenschap brengen aan 
geest streven, en bovenal 

belemmerd worden door de

. ;i-.jing der mensch stelt zich tegenover de 
vereenzelvigen ware met de vormingsdrift, 

illes aan allen biedt. Haar doel is de menschen 
venden; hen te maken tot medeleden der 

gemeenschap, die den zin van zichzelf en van hun tijd

gedachteloos voortleven in een moeilijk 
liefde doen ontwaken tot een hooger

wetenschap, uiterlijke kennis, maar wijsheid leeren; dat wat hem voor 
leven fen bewustzijn beide dienen kan. Niet voor de school, maar voor 
het leven leeren wij."

Burg.
van kent

J. Havens Greve: „Alle ontwikkelingswerk heeft slechts in zoovecrc 
waarde, als het bijdraagt tot ons geluk".

Herman Poort: „Gelukkig is de mcnsch, die leeft met en door zijn 
liefde. De eenigc taak van den docent is: de omstandigheden gunstig 
te maken voor het uitbloeien van de liefde van den cursist voor het 
onderwerp".

Program Ons Huis: Amsterdam: „Innerlijke levensverrijking 
het genot van natuurwetenschap, kunst te brengen binnen ieders bei

Program Wereldbibliotheek: „Wij willen de kt 
de geestelijke kuituur van ons volk verhoogen.

„Wij willen kunst en kennis, inzicht en 
allen die naar verrijking van gemoed en 
allen die in dit streven gefnuikt en 
teriecle oorzaken.

„Wij willen bij allen, die 
maatschappelijk bestaan, de 
leven door zelfontwikkeling.

Wij willen opvoeden tot vrij, zelfstandig voelen en
Laten we nu eenige Duitsche stemmen hooren. Zij zullen iets zwaarder 

klinken dan onze Nederlandsche. .^len zal er ook rekening mee te houden 
hebben, dat de Deutsche Volkshochschule van wèl anderen aard en vaak 
ook van strekking is en meest met andere methoden werkt dan onze 
Nederlandsche V.U.'s tot op heden.

W. Dieck: „Aan de V.H. moet den arbeidenden mensch het weten
schappelijk begrip geopenbaard worden van het arbeidsproces, dat 
zijn leven vervult.”

Waarop Wilh. Palm er aan toevoegt: „Het doel der vorming van 
volwassenen is dus de losgeworden verhouding van den arbeidenden 
mensch tot de hem omgevendc cultuur tot een organische verbinding 
verder te ontwikkelen. Wij dragen, door den mechanischen arbeid 
geestelijk te doordringen, een stuk zon in het werkleven van den ar
beidenden mensch".

Frits Kaphan: „De vrije vormii 
voorstelling, alsof deze te v 
die zonder onderscheiding all 
te vormen tot geestelijk tevi 
menschelijke 
begrijpen”.
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paar Engelsche:
opvoeding van volwassenen streeft niet naar 
ch beoogt alleen de ontwikkeling van prachtige 

„Menschvorming is het proces der ontwikkeling van 
Ziel, — dat beoogt, den mensch geschikt te maken 

voor hem heeft weggclegd”.
... 1. 1.elpen bij de ontvouwing en 

zielekrachten, en hen in 
God en medemenschen”. 
vormen en te ontwikkelen 

en; in hulpvaardige kameraadschap 
'lillende klassen der samenleving te

Herman Esweinn: .In geen geval kan hct ’t doel der beweging zijn, 
kunst en leesstof, gelijk men dat noemt, te „populariseeren''. Dit ver
schrikkelijke uitheemsche woord duidt immers alleen er op, dat men 
niet wil opvoeden, niet verder vormen, maar omgekeerd het kultuurbezit 
moet worden aangepast aan de nog naieve, of verwaarloosde of ver
vormde houding van hen, die nog opgevoed moeten worden."

Rosenstock : „De V. H. wil niet het weten om der wille van het 
weten; niet het weten om de macht; maar om der wille van het Leven". 
De Universiteit wil de wetenschap om haar zelf en de Universitcits- 
uitbreiding als een poging, het volk zoet te houden met een beetje 
verdunde wetenschap. De nieuwe cultuur moet putten uit Onderzoek 
en Openbaring, Weten en Geloof, zich tusschen beide plaatsen en 
uitgaan van de werkelijkheid van den mensch van de daad. Een 
levensbeschouwing kan zij niet voorop stellen.

Piekt: De nieuwe cultuur wil niet „verhelderen’’, maar redden en 
doorwerken. Zij moet sociale vorming zijn. Zij wil werken aan den 
opbouw der volksgemeenschap. De ontwikkelde moet begrijpen, dat 
hij alleen te geven heeft, wat de arbeider wenscht. Hij moet respect 
hebben voor diens zelfrespect.

De V. H. is voor de weinigen. Zij verwerpt de „Massenbildung”, 
evenals het vakonderwijs. Zij willen alleen een diepere geestelijke 
vorming om haar zelfs wil bevorderen".

De Volks H. School te Thtlringen stelt als haar ideaal: „de mensch 
die geestelijk levend is”.

Alfred Mann: Het sokratische „Ken u zelf’’ (in zijn sterkte en niet 
minder in zijn beperktheid) geldt ook voor den leerling onzer V.H.’s. 
Echte vormingswaarde heeft voor een mensch alleen dat inzicht, dat 
hij zichzelf eerst verwerven kan; alleen die gedachte, die hijzelf ver
mag te denken".

En nu een
Dr. Mansbridge: „Onze o 

een buitenliggend doel, doel 
persoonlijkheden." 
Lichaam, Geest en 
voor het werk, dat God voor hem heeft w<*

De Y. M. Chr. A.: „de menschen te helr. 
sterking van hun lichamelijke, geestelijke en 
staat te stellen bij te dragen tot den dienst van

De Adult Schools: „Mannen en vrouwen te 
en hun de Levenskunst bij te brenger 
en daadkrachtigen dienst de verschil 
vereenigen.”
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werkt er om
van mijn

lakkelijkst, als wij ons indenken in 
i — (laat die geduurd hebben tot 

meer gegrepen zijn door 
de vraagstukken van bun 

waartoe zij behooren? Die 
om mij heen zie? —» 

ezin, mijn klasse, mijn stad, 
leef? ~ Hoe werkt het, 

waartoe dient het, waartoe leidt het? — Wat leeft en 
mij heen, waarvan ik geen besef heb? — Wat is het doel

Wij zien dus, bij eerste doorlezing van deze verzameling uitspraken 
omtrent de doelstelling van de „Vorming van Volwassenen", dat zij 
verschilt al naar mate van het oogpunt, van waaruit men haar be
schouwt. Van het individu: zijn innerlijken levensrijkdom en geluk. 
Van de klasse, baar taak en haar macht. Van de maatschappij, haar 
wezen en toekomst. Van den Staat en zijn bestuursvorm (democratie) 
en zijn behoefte aan meelevende, begrijpende, zelftuchtige leden. Van 
de Cultuur van heden en morgen, haar dragers en draagkracht. Van 
de Natie en haar volkskracht. Van Europa en de wereld, en hun 
beider eischen aan de menschen. Van den mensch en de menschheid 
der toekomst. — Is er nu, om terug te keeren tot ons oorspronkelijk 
beeld, één enkele lichtbron te ontdekken, waar al deze zoo onder
scheiden uitstralingen van uitgaan?

Naderen wij haar niet het gemakki 
de menschen die, na hun leertijd — 
hun 13e, hun 18e, hun 25e jaar zelfs!) niet 
eenigen lust, zich rekenschap te geven van i 
tijd en hun positie in de gemeenschap, 
zich nooit afvragen: hoe is geworden al wat ik 
Wat is zijn beteekenis voor mijzelf, mijn gei 
mijn land, mijn volk, de wereld waarin ik Ie

Een Engelsch cursist: „Het eenige doel is het leven zelf.”
Lindeman: „Als Opvoeding van volwassenen zich zelf wil redden 

van het gevaar te verworden tot een nieuwen vorm van intellectu
alisme, zal zij de menschen lecren hoe hun denken te doorgloeien met 
de warmte van het eerlijk aanvoelen. —• Zij kan het denken der men
schen niet actief maken door lesgeverij van enkelen, die weten, aan 
de velen, die niet weten. Zij moet zijn een gemeenschappelijk onder
zoeken van de problemen van dezen tijd, die beheerscht wordt door 
Wetenschap, Techniek en Specialisatie. — Haar doel moet zijn de 
ervaringen der werkelijkheid in hun beteekenis te doen kennen: niet 
de classificatie van het weten.”

Ten slotte een Zweedsche (Else Hildebrandt) :
Onze V.H. wil haar leerlingen opvoeden tot het Staatsburgerschap. 

Zij legt opvoedkundig het gewicht op een geestelijke en zedelijke op
wekking en op het vermogen tot zelfstandig denken, om het haar 
toevertrouwde geslacht in staat te stellen tot het krachtig vervullen 
van haar levenstaak”.
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?

leven en dat van de mij omringende medemenschen? — AVat ben ik 
voor hen en zij voor mij? — Wat kunnen wij voor elkander zijn?

Dat er een wetenschap is die met de moeilijkste problemen wor
stelt, en telkens het aanzien van de wereld, die immers ook de hunne 
is, wijzigt, ontgaat hun volkomen. Dat nieuwe stroomingen van levens
inzicht de menschheid bestormen en er met oude worstelen, laat hen 
geheel onverschillig. De techniek, die onophoudelijk heel het bestaan 
der menschheid en vaak hun eigen, omverwerpt, is hun hoogstens 
een verschijnsel om aan te gapen.

De kunst heeft geen boodschap noch versterking voor hen, tenzij 
zij afdaalt tot het meest alledaagsch vermaak. Er is niets, dat eenige 
wijding en dieperen zin aan hun leven kan geven. — En van eenige 
gemeenschapstaak of plicht hebben zij geen besef.

Met hun dagtaak, hun leeg huiselijk leven, hun krantje, hun café 
wellicht, hun dagelijksche zorgen en bekommernissen, is heel hun be
staan vervuld.

Wat doet nu een der straks genoemde categorieën met zulke leege, 
vermummiede levenselementen? — Immers niets! — Niet één kan er 
eenige kracht uit trekken voor zijn wezen, werk en doel! Dc onder
scheidingen, die wij aanduidden, vervagen in de nevelige grauwheid 
van deze verdorde massa-menschen. — Zoo wordt 'zoor allen die 
aan .Vorming van Volwassenen” willen werken, wat ook hun doel
stelling zijn moge, dit de eerste wet: het wekken van belangstelling. 
Zij behoeven den mensch wiens blik open ; wiens geest levendig en 
gretig; wiens gemoed warm en offervaardig is. Hij neemt deel; hij 
neemt op; hij verwerkt; hij steunt en draagt bij.

De eerste vraag zal zijn, en moeilijk te beantwoorden genoeg: hoe 
die belangstelling te wekken? — De volgende — die trouwens even
zeer geldt, waar die belangstelling al leeft en tegemoet treedt: hoe 
en waarmee haar te voldoen en levend te houden? En eerst daarna, 
schoon toch in direct verband er mee: Waarheen haar te leiden?

Deze opvatting van het vraagstuk en van het werk berust — wij 
kunnen en willen er de oogen allerminst voor sluiten, — intusschen 
toch op éen doelstelling, die wij met het meest algemeen-gangbare 
woord kunnen aanduiden als de democratische.

Dat wil zeggen: zij ziet den Staat, de Maatschappij, de Mensch
heid als organismen, die in de toekomst meer en meer gedragen moeten 
worden door de Velen en niet door Enkelen.

Zij erkent, dat de laatsten altijd de uitgezóchte minderheid zullen 
vormen, omdat de natuur het eenmaal zoo wil, en hun leiderschap 
onontbeerlijk is. Doch dat dit Leiderschap, dat geen Meesterschap 
beduidt, slechts kan gedijen als, onder de grootst mogelijke meerder-
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Wie het 
allerlei oudere 
universiteitsbeweginf 
de oude, in zichzeL

en begrip van 
onderdeel daarvan tot

heid der Velen, inzicht en begrip van heel de levenstaak en hun eigen 
plaats daarin en onderdeel daarvan tot bewustzijn gebracht zijn. Zij 
heeft vertrouwen in de mogelijkheid, uit de menigte (die voor 10 °/0 
vooraanstaanden en voor een gelijk percentage onbruikbaren pleegt 
te tellen) van de 80 °/0 overigen de overgrootste meerderheid tot vrije, 
gelukkige, bezonnen en bruikbare medewerkers te maken. Zij verwerpt 
dus de opvatting, alsof die 80 °/0 slechts een door een machtige min
derheid te overhecrschen wassa zou moeten blijven. En zij aanvaardt 
met open oog de consequenties, die deze „democratische" inzichten 
ook voor de toekomstige ontwikking der maatschappelijke verhoudingen 
hebben moeten. Want daarzonder is haar werk der „Vorming van 
Volwassenen” niet alleen hopeloos en doelloos; nog erger: volkomen 
zinloos, immers gericht tegen haar eigen levensdrift.

vraagstuk aldus beschouwt, voelt aanstonds hoe daarbij 
of nieuwere twistpunten wegvallen. Toen de Volks- 

;ing nog niets anders was dan Vniversity Extension : 
:lf besloten Universiteiten breidden hun armen uit 

tot begaafde niet-gestudeerden om ook hun nog den weg naar het 
heiligdom der wetenschap te effenen (Thomas Hardy: Jude the Obsure) 
en lieten hun lichtbundel uitstralen over de vlakke levenskringen 
buiten hun muren, opdat ook daar de geesten nog wat van hun we
tenschap zouden kunnen opvangen en er zich door verhelderen. Dat 
was de tijd, waarin vak-wetenschappelijke kamergeleerden hun wijze 
hoofden mochten schudden over de mogelijke kwade gevolgen van' 
deze „populariseering van wetenschap” en deftiglijk verklaren dat het 
eenige wat „populariseerbaar is”, zijn de uitkomsten der wetenschap,'} 
alsof deze ooit vaststonden en niet alleen juist de kennismaking met 
de problemen der wetenschap en haar worsteling ermee, in staat was 
des leeken belangstelling gaande te houden; hem te vervullen met eer
bied voor het moeilijk en onverschrokken denken en zoeken van den 
echten wetenschapsman en hem behoeden voor den waan, dien schijn 
voor echtheid aanvaardt!

De arbeider aan de „vorming van volwassenen" in den zin, als 
wij hem hier aanduidden, zal zeker het vraagstuk van de oppervlak
kigheid van kennisverspreiding — dat ter eerste zitting van het Haag- 
sche Congres van 1926 de aandacht gevangen hield — allerminst op 
zij schuiven als van geenerlei beteekenis. Integendeel. Hij is er van 
bewust dat het de einduitkomst van heel zijn werk beheerscht, en 
het zal hem niet alleen theoretisch, doch ook vooral practisch bezig
houden.
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als het ander aanknoopingspunten te over tot 
i den nog „onbewuste” zelfs onbekende vraag-

Uitgaande van de „belangstelling" die er óf is, óf gewekt moet wor
den, zal het zijn ideaal zijn, deze zoo levend, sterk en offervaardig 
te maken, dat zij moet leiden tot zelfwerkzaamheid zelfverdieping 
en zelfvernieuwing, in den eens gegrepene. Maar hij blijft er zich 
bewust v,an, dat dit ideaal — een ideaal is, en hij weet te waardeeren 
al wat hij, op den weg daarheen, met zijn „belangstellenden” berei
ken kan. Hij zal trachten er achter te komen, hoe vfer en diep die 
belangstelling gaat; welke offers van tijd, geld en vuoral zelfwerk
zaamheid de belangstellende er voor over heeft, om zich „er in te 
werken", en wat hij aldus hoopt te bereiken. Wenscht die, voors
hands, maar eens te neuzen, en hij is tevreden met een wel heel glo
baal inzicht (?): — een enkele voordracht, een film- of tooncelvertoo- 
ning, een goed concert, een kort geschrift zullen hem gaarne, als eerste 
stap, ten dienste worden gesteld. In stilte hoopt onze werker hem 
(haar) we) tot verder-gaande belangstelling te kunnen prikkelen. Hem 
door te geven naar een luistercursus; naar een studieclub. Lukt dat 
niet, hij zal trachten hem te vangen op zijn liefhebberij, zijn vak, zijn 
persoonlijk (gezins)Ieven.

Biedt niet het een z 
een inwijding in tal van 
stukken?

Is bijvoorbeeld, niet ieder mensch kind of ouder, of beide?
Biedt niet dit feit alleen al een uitgangspunt voor de grootste ver

scheidenheid van disciplinen? Wij hebben gemeenschappelijks met onze 
ouders en onze kinderen, maar er is toch ook verscheidenheid. Wat 
leert ons ter verklaring daarvan de Erfelijkheidsleer? — Hoever gaat 
onze verantwoordelijkheid jegens ons nageslacht? Er is alweer die
zelfde Erfelijkheidsleer plus Eugenese 1

En er is de kennis van de rechten en plichten van ouders en kin
deren volgens de wetten van den Staat. — Wat is die Staat, en 
hoe zijn zijn wetten ontstaan? (Staatsinrichting en Historie van het 
Recht). — Ieder mensch wordt geboren met een groote verscheiden
heid van kiemen; goede en ongcwenschte driften. W'at is de maat
staf van dat Goede en Ongewenschte? (Moraalleer, historisch en 
dogmatisch-wijsgeerig; Maatschappelijkheid en Maatschappijleer) — 
Hoever kan men hier werkelijk leiden en hoe moet men het doen? 
(Opvoedingsleer; haar theorieën, haar historische grondslag; psycho
logie; gezondheidsleer). ~ Een kind wijkt in inzicht af van die zijner 
ouders. Is dat moedwil, willekeur of tragische noodzakelijkheid? (Ge
schiedenis van het probleem:

„Oudheit ende joncheit sijn twee dinghe 
Die altijt twisten onderlinghe”

(v. Boendale).
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Zoo kon een enkele 
een uiteenzetting 
het technische,

van romans en

■gelokte fabrieksarbeider:
'ebieden

van arbeid en
typen der machines; arbeidsproduct en 

arbeidstijd zoowel in verhouding 
en zijn persoonlijk leven, als tot de 

de hoegrootheid van de productie. Naast fabriekshygiëne 
fabrieksadministratie en fabrieksinrichting.

en verspreiding van het pro
duct (Handel en verkeer; toltarieven en hun invloed; de beteekenis 
van de tusschcnpersonen; invloed van de kapitaalmarkt; beursspecu
latie; geld en geldmiddelen). — Ook hier weer ten volle gelegenheid 
om uit het bijzondere op te klimmen tot het wijdere en algemeene, 
waarbij nog zoo velerlei in te schakelen valt (o.m. arbeidswetgeving, 
haar wezen en haar geschiedenis) en het technische zoo gemakkelijk 
kan verruimd worden tot het natuurwetenschappelijke.

Het werk, zoo
Het kan, als het moet, n* 
die eerste vereeniging, i 
Huizen, laat staan Vol 
aan de vorming van

In clubjes van een dozijn arbeiders kwamen zij bijeen onder leiding 
van een der onzen. Al naar omstandigheden nam die een boek, een 
bloemlezing, een krant — elk lid een ex. — en wij begonnen te lezen. 
Bleek den leider dat een woord niet gedekt werd door een begrip 
of voorstelling, hij trachtte deze bij te brengen.
zin aanleiding worden tot een uitvoerige uitweiding, 
over dingen uit het politieke, het maatschappelijke.

er doet zich een heel andere 
voor zijn belangstelling op. — Hier ontrolt zich 

naar de verhouding tusschen Mcnsch en Techniek 
het fabriekswezen, van bepaalde industrieën); de 

arbeiders tot de machine; het wezen en 
loon; stukwerk of 

tot den arbeider, zijn 
kosten der productie

juist geschetst, is bedoeld voor kleine kringen, clubs. 
. nog eenvoudiger gebeuren, zooals wij deden in 
v, die zich — 40 jaar geleden, voor er van Ons 
• olksuniversiteiten sprake was — g'nB wijden 
volwassenen: Leeskunst.

Overzicht 
delen).

U ziet, de „werker aan V. v. V.’’ kan ook den eenvoudigste om
spinnen met een net van draden, dat hem mee voert binnen nooit 
vermoede gebieden en zijn gezichteinder eindeloos verwijdt. Wat hij 
te vermijden heeft, is praten over geleerdheid; het gebruiken van 
vaktermen. Hij mag den eenvoudige niet alleen niet afschrikken, hij 
moet hem zelfs voortdurend ertoe weten te brengen uit eigen levens
ervaring mee op te bouwen aan het levensbeeld, dat zij samen moeten 
vormen.

Is de aan; 
cirkel van gc 
dadelijk de x 
(geschiedenis 
verhouding 
de hoofdty; 
vast loon; 
gezondheid 
en de hoegrootheid van de 
nomische opvattingen, ook I 
Economische productie. ■— Opbrengst 

en verkeer; toltarieven 
de tusschcnpersonen; invloed van 

geldmiddelen). — Ook hier
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natuurlijk ° 
zulke arben 
schappelijke 
toonden tot 
worden. Wij 
muren", 
En ons

het artistieke leven, waarbij de leden steeds werden opgewekt, ook 
hun licht te laten schijnen. Soms biocide daaruit een levendige discussie 
op; of er ontstond aanleiding om gemeenschappelijk er op uit te gaan, 
naar een instelling; een museum; ook in voorjaar of zomer, op Zondag, 
een dag naar buiten. Onze menschen hadden hun werkdagen nog vol: 
10 tot 12 uren; de diamantbewerkers zonder schafttijd; van vacantics 

k geen sprake. En wij leiders waardeerden hoogelijk dat onder 
>eidsvoorwaarden onze leden, met wie wij weldra op vriend- 

len voet geraakten, na hun langdurige dagtaak nog lust 
: geestelijke inspanning, die dan echter niet te veel mocht 
/ij bleven aa n de oppervlakte, maar menig „gaatje in de 

waarin zij leefden, werd toch geboord; menig doorkijkje gegund. 
  zelf ook niet weinige, in hun ons anders vreemd gebleven 

levens. Eens, tweemaal per jaar, werden alle clubleden, met hun gezin, 
genood tot een kunstavond van voordragen en musiceeren, waarvoor 
wij jonge — en ook wel volslagen — kunstenaars wisten te winnen.

III. De groote leemte — Organisatie door ontwifcfcelingsraden.
„Werk aan den voorhof"? Zeker. Zooals er nu tegenwoordig zoo 

veel en velerlei gebeurt. — Door jongelieden-vereenigingen — geheel
onthouders; — drankbestrijders — Vereenigde Huisvrouwen, Club
huizen, Dorpshuizen, Ons Huizen, om maar enkele te noemen, Werk 
dat niet verdient te worden vermeld, als we ernstig spreken over: 
„vorming van volwassenen", Volksuniversiteitswerk ? Ay, there is the 
rub! Juist dit „voorhofswerk" is zoo ontzaglijk belangrijk en zoo 
onvermijdelijk, zoolang onze Lagere School het gros harer leerlingen 
loslaat in het leven op 13-jarigen leeftijd met een zoo heel lichte bagage 
aan kennis en nog veel zwakker gewekte belangstelling en vermogen 
tot zelfarbeid aan zelfontwikkeling! De Dalton-methode is op onze 
Lagere Scholen nog een heel zwak plantje en behalve vak-onderwijs 
hier en daar een instelling als Voor de jeugd te Amsterdam; de Arend 
te Rotterdam; de kinderspeeltuinen — met hun clubs voor oudere 
jeugd — de Padvinders — de verschillende godsdienstige en socia
listische jeugd-organisaties, de volkshuizen, te zamen, ten slot, oasen 
in de woestijn, wordt de grootc menigte onzer jongeren overgelaten 
aan zichzelve en de film! En zoo moeten de organisaties, die de be
langstelling der volwassen willen wekken en opvangen, wel steunen 
op zulk voorhofswerk en het zelf doen, zoolang anderen het nalaten.

Is dat beneden de waardigheid van instellingen die zichzelf eenmaal 
met de toga en het baret van het Universitaire omkleed hebben, en tot 
de inrichtingen van Hoogere studie zich rekenen willen? Waar blijft
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moeten blijken — heel het
:r en vaster grondslag van

ngspunt en 
belang te

de waardigheid als het goede, het noodzakelijke werk roept? Had 
niet de wel zeer weinig „traditioneele" secretaresse der Rottcrd. V. U. 
gelijk, toen zij verklaarde dat zelfs de liefhebberij van duivenfokkers 
niet te gering geschat mag worden, wanneer die aanknoopinj 
lokmiddel kan blijken, om de mcnschen er toe te brengen b 
gaan stellen in vragen van de natuur en haar wetten?

Toch zal — het zal nader nog eens 
werk gegrond moeten worden op een wijdet 
een zeer wijd-uitgesponnen organisatie.

Over heel het gebied, dat de „hoogere” vorming van volwassenen 
bestrijkt, zullen alle vangarmen moeten uitgezet worden, om ten slot 
heen te voeren naar het Cultuur-middclpunt, dat wij voorloopig als 
de V. H. (Volks-Hoogeschool) kunnen aanwijzen; — al kan niemand, 
die bereid is het wezen voor den naam te nemen, er bezwaar in zien 
zoo in ons land de eenmaal gekozen naam V. U. (Volksuniversiteit) 
gehandhaafd blijft.

Er is in ons land pas in één Gemeente (Utrecht, dank zij het initi
atief van den te vroeg gestorven Dr. J, van Leeuwen) een gezette 
poging gedaan om de aangewezen „groote leerfite” tusschen de volks
school en de V. U. te vullen door regelmatig onderricht voor de rij
pere jeugd, buiten het vakonderwijs te doen geven. Er is echter een 
tiental jaren geleden, in ons land een denkbeeld gepropagandeerd 
{Plaatselijke Ontwikkelingsraden door Casimir) dat toen wat te vroeg 
kwam, maar waarvan, naar mate algemeen de noodzakelijkheid gevoeld 
zal worden, om het dilettantisch „elk zijn meug” en „God zegen de greep'’ 
door werkelijk overwogen en geleden arbeid te vervangen, voor het 
werk der vorming van volwassenen onontbeerlijk zal blijken. Men 
zal daarbij niet moeten uitgaan van het denkbeeld, door Prof. Mr. 
I. B. Cohen (Groningen) op het Haagsch Congres tegenover den Bond 
van Neder). Huisvrouwen gesteld: dat zulke organisaties het, laten 
wij zeggen, geestelijk vormend werk zouden moeten overlaten aan de 
V. U.'s. Want dit berust op de miskenning van de geestes- en gemoeds
gesteldheid van duizenden en duizenden Nederlanders, die alleen voor 
ontwikkelingsarbeid te vinden zijn in „onder onsjes". Onze arbeiders 
worden van de V. U.’s niet alleen teruggehouden — dit zal mede nog 
behandeld moeten worden ~ door hun „levensbeschouwing". Veel 
meer door het intuitieve gevoel, dat er onder de V. U.’s nog te zeer 
de geest leeft, die uiting vond bij een der vrouwelijke docenten der 
Rotterdamsche V. U., toen zij in de docentenvergadering uitriep: „wij 
moesten tot de arbeiders gaan en hun zeggen: „daar is nu die V. U.;
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hoe durf jullie daar onverschillig langs gaan zonder dankbaar gebruik 
te maken van de gelegenheid 1"

Zij willen wel danken, als zij voelen dat men hun veel geeft uit 
innerlijken aandrang; maar niet komen waar van hen „dankbaarheid” 
voor het gebodene verwacht wordt. Zoowel de heer Corn. v. d. Sluys, 
terzelfde vergadering, als de Heer A. H. Gerhard op het Haagsch 
Congres, hebben gewezen op hun kenmerkende ervaring, dat de toe
loop veel grooter en het verloop veel kleiner was toen zij een cur
sus, eerst voor de V. U. gegeven, later herhaalden, op verzoek eencr 
arbeidersorganisatie! DdAr voelden de arbeiders zich „thuis”; zooals 
de Rotterd. metaalbewerkers zich „thuis” voelden in hun eigen cur
sus, die de Rotterd. V. U. voor hen samenstelde; zooals de Huis
vrouwen zich meer „thuis" voelen in haar eigen vereeniging. De ge
wone Nederlandsche huisvrouw, de Nederl. arbeider, de Nederl. kleine 
burger, de Nederlandsche boer hebben, veelal, nog niet het levens
gemak en de rustige zelfzekerheid verworven die bijv, de Engelsche 
arbeider en de Deensche en Zwitsersche boer bezitten. Zij voelen 
zich nog „klein” tegenover de andere standen en klassen; klein en 
verlegen, en zij willen zich niet aldus voelen, maar komen, hoezeer 
zij zich „menschelijk” de gelijken, zoo niet de meerderen achten, niet 
gemakkelijk heen over deze erfenis van eeuwenlange kleinachting. Het 
werk, dat wij beoogen, zal er op uit moeten zijn, deze kunstmatige 
schotten en scheidingen tusschen onze volksdeelen te doen verdwij
nen, en ze te vervangen door een cultureclc groepeering, die, de waar
achtige „Samurai” bovenplaatsend, de trappen anders samenstelt. 
Doch dit is „toekomstmuziek" en in ons werk zijn wij realisten, die 
uitgaan van wat is, om te komen tot wat worden moet.

Wij aanvaarden dus: de schotten, groepjes, clubjes tot in de fijnste 
schakeeringen. Wij erkennen dat een „Rozenstrater" een anderen 
„levensstijl" heeft dan een Palmgrachter; een metselaar dan een typo
graaf; ee n kleine winkelier dan een kantoortikster; een rijksambtenaar 
dan een Gemeentewerkman; een „Mevrouw" dan haar fruithandelaar 
of modiste. En wij willen voorshands niet anders doen, dan al die 
„stijlen", groepjes, richtingen, al die ontelbare geledingen, waarin ons 
volk onderverdecld is, en die tot nu alleen in onze waarlijk democratische 
vervoermiddelen als tram en autobus elkanders nabijheid „verdragen", 
de gelegenheid geven tot ons werk te komen „binnen hun eigen groepje”. 
Wij erkennen evenzeer, dat onder de vele reeds bestaande organi
saties, die zich op eenigerlei wijze met ons werk al bezighouden, de 
regenboogschakeering van doelstelling en levensbeschouwing weinig 
minder variatie biedt. En is het niet een grondbeginsel van de nieuwere 
Duitsche richting, dat wij dit niet alleen moeten eerbiedigen, doch
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juist din enkel kans hebben iets werkelijk te bereiken, 
uitgaan van de eigen levensbeschouwing der cursisten en daarn 
voortbouwen? Als wij denken aan de stichting van plaatsclijl 
wikkelingsraden”, dan is het om allereerst alle deze orga.. 
te brengen in zoodanig verband, dat wij gemeenschappelijk v 
weten, wat elk doet. Dat wij een overzicht krijgen van 
en van de groepen, die nog niet aangeraakt en bewerkt zijn, 
geleidelijk tot den opbouw en uitbreiding te komen; waai 
huizen de taak op zich zullen moeten nemen, om de voorbereidende 
cursussen te geven, en ten slot in elke gemeente de bestaande of nog 
te stichten V. U. tot den werkelijken gemeenschappelijke» bovenbouw 
van heel het werk te maken. Wat gelukt is met Armenraden, op het 
toch ook wel heel doornig terrein van de Armenzorg — zou dat 
inderdaad niet lukken ten aanzien van ons werk? Mits voor iedereen 
het werk en niet de eigen parochie de hoofdzaak is! Men was op het 
Congres in Den Haag toch vermoedelijk wat al te angstvallig!

IV. De Bovenbouw.

Maar die V. U.'s als werkelijk gemeenschappelijke bovenbouw! Hier 
raken wij het onderwerp, dat ten Congresse als een zijspruit van 
het vraagstuk der zelfwerkzaamheid het grootste deel van de aandacht 
der Congresbezoekers trok: Democratie of Autocratie in het bestuur 
der V. U.’s, eii dat onder deze groote woorden bijkans bedolven werd. 
Onze V.U.’s zijn gesticht — en dat kon niet anders — deels door be
langstellenden in het werk der kennisverspreiding, deels onder invloed 
van Nuts-departementcn. — De „cursisten” moesten nog gezocht worden 
en er kon geen sprake zijn, in die dagen, van een opbouw van onderop. — 
Het zijn stichtingen van gemeenschapszin en offervaardigheid ten bate 
van „de algemeene ontwikkeling” en het bestuur is er een van bovenaf, 
van deskundigen en inzichtigen. Maar als nu de ontwikkeling van het 
werk er toe leidt, dat die Ontwikkelingsgraden gesticht worden, zal 
toch zeker ernstig te overwegen zijn — opdat de V. U.’s inderdaad 
de bekroning ervan uitmaken mogen — dézen invloed te geven op hun 
werk en ze te doen dragen door een breede basis van belangstellenden.

In Engeland heeft de groote W(orkers) E(ducational) A(ssociation) 
dezen vorm: het bestuur wordt gekozen uit vertegenwoordigers van 60 
aangesloten vakvereenigingen, en het werkt samen met de Universiteiten 
op dezen voet, dat de aangesloten vakvereenigingen de cursisten en 
hun ontwikkelingswenschen aanbrengen en de Universiteiten zorgen 
voor de leerkrachten, terwijl de Staat een bijslag levert in de kosten 
voor elk cursist, die zich voor een driejarigen „tutorial class" verbindt.
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De Volkshochschule te Leipzig heeft thans dezen organisatorischen 
opbouw: De voor een jaar ingeschreven cursisten worden tevens be
schouwd als leden van den Volkshochschulverein. Zij kiezen een uit
voerende commissie van 11 leden, waarvan 4 hen vertegenwoordigen 
in de ledenvergadering der Volkshochschule, en weer 2 daarvan hetzelfde 
doen in het Bestuur der Volkshochschule, waarin ook de leeraren 
vertegenwoordigd zijn. De voorbeelden worden vermeld als ~ voor
beelden. ') De wijze waarop ten onzent die Ontwikkelingsraden tot stand 
zullen komen en den invloed, dien men hun weer zal kunnen toekennen 
in het Bestuur der plaatselijke V.U., zal wel verschillen van stad 
tot stad. Maar het zal zeker niet onmogelijk blijken, de leiding onzer 
V.U.’s aldus te „democratiseeren”, dat de vakvereenigingen, de cur- 
sisten-leden, de Besturen der vereenigingen die het voorbereidend werk 
doen en in den Ontwikkelingsraad vertegenwoordigd zijn, een stem 
in het kapittel krijgen en — wat de hoofdzaak is — in de V. U.niet 
langer een ietwat hooghartige „bovenafsche" instelling voelen, maar 
een waaraan zij zelf deel hebben; die hun werk voltooit en er de kroon 
op zet en waar zij dus zelf belang 
doen toevloeien, dat zij werkelijk de s 
cultuur.

>oghartige „bovenafsche” instelling voelen, 
zij zelf deel hebben; die hun werk voltooit en er

; bij hebben, haar zooveel bloed te
sterke veste weze van de wordende

de V. H. Ie Brcslau — aldus Mann, p. 118 — 
jers der deelnemers, het college van docenten, van 
lemecntelijke autoriteiten en van de Universiteit.

‘) In den Beheerraad van < 
zijn vereenigd: vertegenwoordigt 
de vakvereenigingen, van de Ge

Is dat nu meer dan een „mooie rhetorischc uitdrukking?''
Is het werkelijk denkbaar dat wij, in onzen tijd van versplintering 

en verdeeldheid, temidden van en boven het jagende, vernietigende, 
oppervlakkige leven, een „veste van wordende cultuur”, d.i. van ver
dieping, bezinning, innerlijke voornaamheid, geestelijke ruimheid, schoon
heidsbeleving, onderling begrip en waardecring en menschelijke sympathie 
zouden kunnen stichten? In zijn vermelde, opmerkelijke voordracht 
heeft Fritz Kaphan het kultuurideaal ontwikkeld van een synthese 
van Universalisme èn Nationalisme; van Individualisme hn Socialisme, 
d.w.z. van eenling èn gemeenschap; eenlingen die de kern en de stevigheid 
vormen van het gemeenschappelijke, daar de bewuste dragers van 
zijn en door de gemeenschap als zoodanig geëerbiedigd en gewaardeerd 
worden. — Niemand, die zich rekenschap heeft gegeven van het wezen 
en het streven van dezen tijd, zal kunnen ontkennen, dat deze om
schrijving weergeeft wat we moeten trachten te bereiken, willen we 
onze moderne cultuur, onze moderne maatschappij, ons Europa, redden 
van den ondergang!



1

367

en bekendmaking"
Volksuniversiteit 

maar bovenal van de

Er is dan echter meer te doen dan de „verbreiding > 
van die inzichten en overtuigingen. In de ideale 
moet niet alleen door docenten worden, gegeven, 
deelnemende cursisten ontvangen.

Hun „zelfwerkzaamheid” moet niet alleen bestaan in zelfstandig ver
werken, maar ook in meescheppend denken en uiten.

„Het werkwoord „scheppen” (het suggestieve boekje van Lindemann 
draagt telkens steenen bij tot ons betoog) — is al lang beschouwd 
als het uitsluitend voorrecht van hen, die zichzelf artiesten noemen. 
Het leven zelf moet een der scheppende kunsten zijn, wil niet zijn 
eindindruk verveling worden”. De vorming van volwassenen moet hen 
tot dit meescheppen van leven brengen, zooals Socrates zijn leerlin
gen tot de mee-vorming ven de wijsheid bracht. („Kennis op zichzelf 
is, volgens Bushido, geen einddoel, alleen een hulpmiddel tot de ver
werving van wijsheid").

En wat zij aandragen, moet dóórwerken en dóórdringen tot in de 
leidende kern, die daar ten slot de samenvatting van moet geven en 
verwerken.

In die kern zullen dan moeten vereenigd zijn, wie de Japanners 
met hun .Samurai” aanduiden: de hoogsten, de sterksten, de wijsten.

Kunnen nu evenwel instellingen als onze V. U.'s deze cultuur helpen 
vormen en kweeken ? — Op dit oogenblik, zeker, is er van zulke 
doelbewuste richting nog weinig sprake. — Zijn zij meer distributie- 
orgaan van wat elders gewerkt en gedacht wordt — („sproeislcrs" 
noemt Dr. Bonebakker hen) — dan dat zij zelf zouden denken, ver- 
eenigen, binden. Zijn zij er ook niet nog veel te eenzijdig intellectu
alistisch toe; niet berekend op „mensch”- laat staan „cultuurvorming”? 
Zullen zij, om dit tastend te kunnen aanvangen, niet ook zich moeten 
ontdoen van, laten wij het maar bij zijn naam noemen, „liberalistische 
eenzijdigheid” — en zich mede openstellen voor het willen en denken 
van hen die uitgaan van eigen dogmatismen? — Zelf zullen zij nooit 
dogmatisch mogen worden; ook vooral niet in „neutralen” zin: de 
„Neutraliteit”, die de diepere doelstelling vreest, heeft immers haar 
eigen dogma evenzeer! — Maar als zij werkelijk cultuur willen helpen 
vormen, zullen zij ook het dogmatische van anderen niet moeten „dienen”; 
doch wel vrijelijk in zich laten uitstroomen; het niet afwijzen, doch 
zichzelf ten toets laten worden in haar hooge vrijhcidslucht van syn
thetische cultuur. — Zooals de leiding orizer Wereldbibliotheek (het 
mag wel even gezegd worden?) met onbevangenheid is blijven openstaan 
voor elke openbaring van overwogen inzicht en gefundeerde levens
overtuiging.
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de meest evenwichtigen; niet enkel als „geesten” maar ook als ka
rakters ; persoonlijkheden, gelijk ons volk pas zoo juist in Prof. Lo- 
rentz betreurd heeft. Men zal moeten hopen, dat dezen die taak van 
„Cultuurvormers” in dit midden niet zullen beschouwen als te gering. 
Zal inderdaad het groote werk der „vorming van volwassenen" — 
het belangrijkste voor de toekomst van ons volk dat te verrichten 
valt, verre uitgaande boven de politieke bemoeiïngen in stad of land ! — 
geschieden zooals dat geschieden moet, dan zullen toch onze aller
eerste mannen en vrouwen tot de leiding — in den hier aangegeven 
zin — zich bereid moeten verklaren. Zij zullen, door de plaats die zij 
innemen in ons geestelijk en cultureel leven en niét minder' door hun 
persoonlijkheid, vertrouwen wekken in de onbevangenheid èn wijdzichtig- 
heid van hun leiding; in hun vermogen om te overzien, saam te vatten, 
te verwerken; in hun staan boven groep of dogma, klasse of partij.

werkelijk wijzen zien niet neer op de eenvoudigen; achten hun 
en inzicht niet gering; begrijpen wat zij noodig 

n geven. En indien een synthese, in den aangegeven 
verbreid kan worden, die leiding zal de hunne zijn.

V. Zelfwerkzaamheid en Dogmatisme.
Maar keeren wij, voorloopig, nog terug van dit „ideaal” tot wer

kelijkheid en praktijk. Wij hebben gerept van „zelfwerkzaamheid" — 
van het besef, dat verdieping en niet oppervlakkigheid van kennis
verbreiding het doel moet blijven. Zoo zal het dienstig zijn, hier na
der bij stil te staan, en na te gaan, welke middelen en vormen men 
vond om die te bereiken.

Het zijn er in hoofdzaak twee: het ééne is er een van methode; 
het andere een van tijd en afzondering. Beide zijn berekend op het 
werken in kleinen kring; bij de voordrachten en cursussen voor een 
groot aantal personen is de kans op geen van beide: „zelfwerkzaam
heid” en „verdieping” groot, al was het alleen maar al omdat het „per
soonlijk contact” tusschen den gever van de voordracht of den cur
sus en zijn toehoorders —- afgezien van „persoonlijk magnetisme" dat 
sommige kunnen uitstralen, — uitteraard zwak blijft.

Maar men kent, ook ten onzent, de z.g. „werkcursussen”; de nieuwere 
Duitsche richting gaat geheel naar de „Arbeitsgemeinschaft" en het 
„ Arbeiterhcim”. In Denemarken zijn de Volkshoogescholen, waar de 
jonge mannen vijf, de jonge vrouwen drie maanden plegen te blijven, 
al instellingen van eerbiedwaardigen ouderdom (immers gesticht door 
bissebop Grundtvig 1783—1872). In Engeland kent men vooral de
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l) Een schema van een A. G. der Leipzigcr Volkshochschule : (jexbiebte der 
eilllicben men.<cbbeite Eitlu’ickluu) (Ethik) deel III:

Grenzen von Millelalter und Neuzcil. Was heissl ..modern-'? Das wieder er- 
wecklc klassische Griechcnland. Die Kunst der sogenannten „Renaissance". Der 
Humanismus. Enldcckungen und Erfindungcn. Das moderne Wellbild.

En zelfs zoo'n schema verwerpt Mann. Küssner betoogt < 
dat men los zou komen van de stilzwijgende veronderstel!» 
zelfontwikkeling ging om de behandeling van een bepaalde s

ït geven van een 
Elk hoofdstuk

den cursusleider te beperken tot de eerste helft 
de tweede te benutten ter onderlinge bcdiscussieering

~  een eisch van het Ministerie
subsidie. In de Duitsche Ar- 

algemeen schema op, als 
voor hetgeen hij met den cursus zoekt te bereiken, doch 

geen eigenlijke voordracht. Met medewerking van zijn cursisten, 
td uit aller ervaring en inzicht, wordt de weg tot het doel ge

meenschappelijk gezocht. ')
Twee aardige voorbeelden van „zelfwerkzaamheid", een uit ons 

land, een uit Leipzig, mogen ten voorbeeld strekken.
In het jongste verslag van de Woodbrokers-vereeniging te Barchem 

komt het relaas voor van een daar gehouden cursus over Prof. Dr. 
H. T. de Graafs boek „Om het hoogste Goed". Alle deelnemers 
moesten het boek vooraf gelezen hebben; de cursusleider begon daarna 
met het geven van een algemeen overzicht van ’s auteurs gedachten
gang. Elk hoofdstuk werd dan afzonderlijk behandeld, waarbij de 
deelnemers om beurten geroepen konden worden, leiding te geven 
bij de bespreking ervan. Den cursusleider verbleef de kiesche taak, 
door vragen uit te lokken en vast te stellen, wat men van het ge- 
lezene begrepen had en het onbegrepene te verhelderen. Hier waren

Herhalen wij nog eens, dat voor ons doel: „de vorming van vol
wassenen" zelfwerkzaamheid beteekent, „het actief, scheppend, oor- 
dcelend aandeel nemen van de cursisten in het te behandelen onder
werp", In Engeland tracht men dit in hoofdzaak te bereiken door 
de voordracht van 

den avond en 
de voordracht. Zelfs is die discussie 

van Onderwijs ter verkrijging van een 
bcitgemeinschaft stelt de cursusleider 
leiddraad voor hetgeen hij met den cursus 
houdt | 
puttenc
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de vorming dei 
Meestal looj 
de ander ir

menschen bijeen, wien het er werkelijk om te doen was, zich in dit 
boek te „verdiepen” en er voor zichzelf en gemeenschappelijk het licht 
uit te halen, dat het op hun levensweg kon werpen.

zij het kw

; maant

bespiegeling ■
teekenis van
kort opschrijven, wat zij ervan wisten
zicht was dat frisch en raak.

gevestigd, 
i dagtaak, 
:’:sigacker 

ittgart, onder die 
in de eersten aan 
avonden zijn, na

het Heim.

• merkte dat hij dus blijk- 
zeer verbaasd aan:

*) Omtrent dat te Comburg vind ik vermeld, dat dit geves 
barokslol. Men betaalt voor een verblijf van 3^ maand, kost 
begrepen, f 150.—, of 1.50 per dag.

en ’ en er voor 
het op hun levensweg kon

In Leipzig bracht ik het vorig jaar een, zij het kort, bezoek aan 
een der daar gevestigde Arbeiterheime. Ik vond er een groepje jongens 
en meisjes tusschen de 18 en 25, die daar drie maanden bijeen wa
ren om zich te bekwamen tot propagandisten voor de arbeidersbe
weging. Heel belangwekkend was wat de leider mij liet zien en ver
telde van zijn werkwijze: elk deelnemer moest in korte schematische 
voorstellingen het gelezene samenvatten en aldus toonen wat zij er 
van hadden opgenomen en verwerkt. En het trof me, hoe ieder dit 
op zijn eigen wijs gedaan had, zoodat de schema’s elke zweem van de 
aangeleerde schablone misten. Toen ik opm<-.!.'._ 
baar de „Dalton-methode" volgde, keek hij mij 
hij deed het instinctief, zonder ervan te weten.

Wat een voortreffelijk leider deze jongeren in hem hadden, kwam 
vooral uit in wat hij vertelde van zijn gaan met hen naar 
een „Heim”, bij bosschen ge 
hij aanleiding gevonden, hun

> de natuurgeluide!
:n, ter verrijking ook

de rol

Is een „Arbeitérheim", als te Leipzig, in de stad zelf £ 
dan verwacht men van de deelnemers dat zij, blijvend bij hun 
een vol jaar komen inwonen. De buitengelegcne, als te Dreissig 
(onder leiding van Weitsck) en te Comburg (bij Stut 
van Küssner) werken per trimester. ‘) Overdag gaai 
hun dagelijksche taak in fabriek of werkplaats; de 
een eenvoudig gemeenschappelijk maal, bestemd voor den arbeid 

:r deelnemers, onder leiding van het hoofd van
>pen twee cursussen tegelijk: de eene meer wetenschappelijk, 
in kunsthandwerk. Samen leggen zij meest beslag op drie 

avonden; de overige worden bestemd voor gemeenschappelijke lectuur,

zeslïgd is in een oud 
en inwoning in-

van zijn gaan met hen naar buiten; in 
gelegen, niet ver van een station. Hier had 
i aan steedsch gedaver gewende ooren te 

wijzen op de natuurgeluiden en hen er toe te brengen die uit te drukken 
in woorden, ter verrijking ook van hun taalbesef en taalvermogen. Ook 
het stationnetje gaf aanleiding fcn tot geluidstudies èn tot economische 

over de rol van den spoorweg; van een station; de be- 
het verkeer. Ook hier moesten de deelnemers in het 

en dachten. En in menig op-



1

371

De vraag, die voor de hand lag ten aanzien van de keus der 
onderwerpen, die dan toch alle deelnemers moest aanlokkcn, deed ik 
bij mijn ontmoeting met den leider van het Volksunterricht Prof. 
Hermberg. En zijn antwoord bracht een der geschilpunten naar voren, 
dat ook op het Haagsche Congres behandeld was: breng gelijkgezinden 
samen en de mocielijkheid is opgelost. Voor de meeste socialistisch- 
gezinde arbeiders hebben de sociale of (en) politieke vakken en onder
werpen de meeste aantrekkingskracht. En zelfs ging Prof. Hermberg 
zóó ver van te beweren, dat deze onderwerpen voor deze arbeiders 
alleen konden behandeld worden door gelijkgezinde leeraars: de mogelijk
heid van een objectief overzicht der Staathuishoudkundige theorieën 
en stelsels werd evenzeer van de hand gewezen als de wenschelijkheid. 
En in deze dogmatische en exclusieve doelstelling van de vorming van 
volwassenen staan — behoeft het nog te worden verklaard? — de 
kerkelijke groepen op geen ander standpunt dan de socialistische. 
Onbestreden is dit standpunt allerminst. Niet alleen door vrijzinnigen, 
die zulk een „gerichte" vorming de mindere achten van de ondogmatische, 
die geen partij-menschen, doch alleen menschen vormen willen. In 
Duitschland staan de mannen van de Freie Bllhnenverein en den 
Hohenrodter Bund — hoewel meest zelf socialistisch —■ op het standpunt 
dat de „ Volksbildner” geen richting of partij mag dienen. Rosenstock 
verwerpt nadrukkelijk de „ WeltanschauungsgemeinschUfte”.1) — En men

') H^eil.<cb (Hooidst. „Die Flaggc mit den Fussnoten) verdedigt liet „onpro- 
pagandislische", „neutrale" (niet in den zin van „zonder overtuiging”) der Volks- 
bildung.

besprekingen, uitgangen, alles met een cultureelen ondergrond. — „lm 
Volkshochschulheim" — zegt het program van Lcipzig — „soll sich 
ein Kreis von 7 bis 10 jungen Arbeitern und Angestellten mit einem 
geistig geschulten Lehrer zu einem Jahre gemeinsamen Lcbcns zu- 
sammenfinden. Der Kreis fuhrt einen gemeinsamen Haushalt mit ge- 
meinsamer AVirtschaftskasse, in die jeder einen Teil scincs Lohnes 
einzahlt. Drei Abcnde der Woche sind planmtissig gelciteter Bildungs- 
arbeit im Sinne der Volkshochschule gewidmet. Die wichtigste und 
schwerste Selbsterzichungsarbeit soll aber im gemeinsamen Leben liegen, 
das dem Einselnen die Werte zeigt, ihm aber auch die Opfer tragen 
lehret, die gemeinsame Lebensordnung mit sich bringt. Am Unterricht 
können ach Aussenschlllcr teilnehmen".

Onder de vakken die beoefend worden, vond ik vermeld: Gesell- 
schaftswissenschaft; volkswirtschaftliche, politische und kulturellc Fra- 
gen; Einfiihrung in die Deutsche Dichtung. — Ter afwisseling Werk- 
unterricht: (Teekencn, linoleutn-snee, etsen, enz.).
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ingcn een plaats 
tstelijkc omgang 
wier: Het ligt in 

politieke

Men kan de volslagen juistheid van deze redcnecring beamen en 
töch toegeven dat, gegeven de geestesgesteldheid van zeer sterk- 
dogmatisch-overtuigde groepen, men best zal doen deze instelling op 
bepaalde overtuigingsdoeleinden te eerbiedigen. Als mcnschen liever 
samenkomen met gelijkgezinden en eer groeps- en klassemenschcn dan 
eenvoudig „menschen” willen vormen, zal men verstandig doen het feit 
te aanvaarden met de overweging, dat het beter is ieders belang
stelling te -bevredigen op zijn wijs, dan ze af te schrikken; nog daar
gelaten de vraag of de nieuwere Duitsche „individualisecrendc” richting 
gelijk heeft in haar reeds vermelde bewering, dat men alleen een wer
kelijke ontwikkeling kan opbouwen op den grondslag van de eigen 
levensbeschouwing der volwassenen. Het is diezelfde overweging die 
de voorstanders der Openbare Leeszalen en Bibliotheken er toe 
gebracht heeft, de Katholieke en Christelijke Leeszalen naast de 
algemeene of neutrale te aanvaarden. Ook wie dit „levensbeschouwings- 
standpunt’’ te beëngend vindt, mag daarbij doen gelden, dat eenmaal 
verlevendigde belangstelling in weten en cultuur, in lectuur en boeken, 
vanzelf ook de intelligenties wekt en dat men tot zelfwerkzaamheid 
geprikkelde intelligenties niet met een „tot hiertoe en niet verder” 
van zelf-doordenken kan afhouden. Zij, die zich tot ideaal stellen: 
menschen te vormen en niet maar „groeps”- of „klassc"-mcnschen, 
kunnen gerust zijn. De ontwikkelingsgang gaat vanzelf hun richting uit.

is, met een der spreeksters op het Haagsch Congres, geneigd de vraag 
te stellen, of niet die „gewichtigste en zwaarste taak der zelfop
voeding in het zich leeren voegen in een gemeenschappelijkcn levens
gang” — welke de Leipziger V.H. voor de bewoners van haar Heime 
aanduidt, — niet nog tot betere toets wordt, wanneer niet, als bij de 
Deensche V. H., alle inwonende leerlingen Luthersch, of, als in die 
Leipziger A. H. allen socialistisch zijn, maar van geschakeerde levens
beschouwing. •) Natuurlijk zou het wat gevaarlijk voor de goede orde 
zijn, indien men overtuigde atheïsten en dito Roomsch-Katholieken 
onder één dak trachtte te brengen, doch men kan zulke uitersten 
vermijden en dan hopen dat juist de omgang met andersdenkenden 
tot wederzijdsche levensverruiming en verdraagzaamheid zou kunnen

*) Mann: Wij wenschen in de V.H. den verschillenden richtine 
voor gemeenschappclijken omgang te bezorgen.— Wcitsch: De gees.. 
met niets dan gelijkgezinden bevordert geestelijke inteelt. — Kii.wie 
het wezen van alle cultuur, dat zij zich niet laat overhcerschen door een 
organisatie zonder zelf schade ie lijden. Want die zoekt niet altijd den mensch 
en de Waarheid om hun zelfs wil, zooals de vorming het doen moet.
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op de velen of 
: en met haar 
naar allen haar

er bijvoege 
beurten behoeften voldoen en bel
 2__ O_'oepen wijst op het eerste noodige: 
en ons rekenschap ervan geven, wat en 

kunnen bereiken met onze verscheidenheid van 
we dit doen, en het met verstand toepassen

van zelf door het publiek — loopen 
naar de „velen” te vergeten, dat het 

le Heime, zullen

VI. De Velen of de Weinigen.
Moet de „vorming van volwassenen" gericht zijn < 

op de weinigen? Moet zij tevreden zijn met de élite 
werking op enkele groepen (arbeiders; burgers?) of 
licht uitstralen ?

„Vorming van volwassenen” —■ de uitspraak is van den voorma- 
ligen liberalen minister van Onderwijs Viscount Haldane of Cloan —■ 
„wordt natuurlijk niet voor éen klasse gevraagd; is voor alle nood
zakelijk”. Picht en von Erdberg daarentegen willen niet hooren van 
„ Massenbildung." Is hier niet, als zoo vaak, een zekere spraakverwarring 
in het spel?: er zijn immers ook veel moderne „Torens van Babel” 1 — 
De lezer, die zich onze inleidende beschouwing herinnert, begrijpt 
hoe noodzakelijk het is, den kring der belangstellenden zoo wijd mo
gelijk uit te breiden, omdat alleen bij algemeene geestelijke gretigheid de 
toekomst van onze democratische cultuur verzekerd te achten is. Maar 
wij denken er niet langer aan, onzen „sproeier” op de massa te richten. 
Heel scherpzinnig heeft Kaphan de menschen, naar hun psychologische 
gesteldheid, verdeeld in drie groepen: Voor de ééne is de kleinere 
club der „Arbeitsgemeinschaft" aangewezen: het zijn de menschen 
die slechts tot geestesverheldering komen door gedachtenwisscling 
met anderen. Voor de tweede groep is het boek, thuis gelezen, het 
noodige en nuttige: het zijn de menschen die de stille aandacht der 
zclfverzonkenheid verlangen en behoeven. Voor de derde, eindelijk, 
is de tooneelvcrtooning hèt hulpmiddel tot zelfontplooiing: het zijn 
de menschen, die slechts in gezelschap van vele anderen onder den 
indruk van wat zij hooren en zien aan zichzelf onttrokken worden.

Natuurlijk, hij erkent het zelf, zijn er veel schakeeringen en dubbel
gangers; voor velen zullen èn de Arbeitsgemeinschaft, èn het rustig 
gelezen boek èn de tooneelvoorstelling — laat ik er bijvoegen ook 
de „luistercursus” — om beurten behoeften voldoen en bekoring 
brengen. Maar zijn analyse der groc 
wij moeten differentieeren 
wie wij willen en 
hulpmiddelen. En als 
de toepassing komt trouwens wel 
wc geen gevaar bij het zoeken 
ons om de individuen zelf te doen blijft. De Clubs, d< 
uitteraard alleen bezocht worden door hen, die al „belangstellend' 
zijn, worstelen met hun problemen; gedreven worden door een eigen 
doel. Weitsch geeft een opsomming van 360 vragen door mannelijke 
en 241 door vrouwelijke deelnemers in zijn Heim te Dreissigacker 
gesteld !
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vermeld, 
en de kunst. 
•goten, ook 
betrekken.

„Het Boek en 
i vroegere 
ten besl” <

ook mijn 
wc boekt

de Zelfstudie.’’ J^il en JP'eg, Maart en 
: voordrachten: „Waarom lezen we boeken' 
(herdrukt in SluJiej en Lezingen 1909).

Twee hulpmiddelen van groote beteekenis heeft Kaphan 
die ons beide nog kortelings moeten bezighouden: het bock 
Want ruimer dan hij het deed, zullen wij zeker niet verf 
de muziek — en waar mogelijk de schilderkunst — er bij te 1 
En waarom zouden we de film vergeten, als die ons helpen kan?

De lezer zal begrijpen, dat ik voor mij aan het Boek — persoonlijk 
of eerst in clubs gelezen — een zeer groote rol toeken in het werk 
voor volwassenen: in de toespraak, die ik in het najaar van 1927 
mocht houden ter opening van de Volksuniversiteit te Eindhoven, ') 
heb ik over de bijzondere waarde van het boek voor de zelfstudie 
nog eens uitgeweid. Wij denken er niet meer aan, in zgn. „populaire” 
geschriften een moeilijk onderwerp te „vulgariseeren”. Maar wij ver
liezen allerminst uit het oog, dat het wenschelijk blijft, voor den 
zelfontwikkelaar werken beschikbaar te houden die onderscheiden 
graden van inspanning vorderen. Wie er genoeg van heeft, door onze 
musea te dwalen of te hollen zonder eenig besef van wat hij er zoeken 
komt, en nu ook wel het vermogen om schilderkunst werkelijk te 
genieten in zich wil aankweeken, kan voor zijn lectuur een volgorde 
nemen als Wiggers-v. IJsselstein: Schilderijen zien; J. W. Stcenhoff: 
Schilderkunst der ige en 20e eeuw, om te eindigen met Prof. A. Ver- 
meylen's Geschiedenis van Schilderkunst en Plastiek. Doch de echte 
waarde die deze boeken — en soortgelijke — voor ons doel kunnen 
hebben, zullen velen er stellig pas uit peuren, als men hun in de ge
legenheid stelt, ze met anderen onder leiding te lezen en meteen 
telkens weer door Museumbezoek het gelezene te versterken en door 
het inzicht tot „genieten" te komen.

Hier passen tweeërlei opmerkingen.
Ten eerste, dat wij onze Volwassenen tot de Kunst willen brengen 

niet om hen tot meepraters er over te maken, maar tot mecgcnieters. 
En dat dus „kunstverklaring" en „kunsthistorie" geen ander doel 
voor ons kunnen hebben dan hen te doen begrijpen, dat in elke werkelijke 
kunstopenbaring het tijdelijke en het eeuwige ligt, en welk genot, d. i. 
bevrijding, verruiming, verdieping, ontroering de kunst ons geven kan, 
als wij door het tijdelijke heen tot het eeuwige ervan weten door te 
dringen. Wie ook verder de technische en cultureele waarden van 
den ontwikkelingsgang der Kunsten wil leeren kennen, zal toch altijd 
moeten beginnen met de ontwikkeling van zijn vermogen: zich aan 
haar over te geven.

De tweede opmerking geldt den cursusleiders, over wie wij trouwens

April 1928 — vg).
i?" en „Hoe lezen
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Over „tooneelkunst" en „muziek” in verband tot de V.U.’s zijn, op 
het Haagsche Congres, zekere bittere uitingen gehoord van de zijde 
van reeds lang bestaande „co-operatieve” vereenigingen van bezoekers.

nog wel nader zullen moeten spreken. Hier moge iets gezegd worden 
over hun verhouding tot de boeken over hun onderwerp. Het treft 
mij, hoe zelden cursussen worden aangekondigd, die beoogen het ge
meenschappelijk lezen van een boek, zooals het straks aangehaaldc 
Barchcmsche voorbeeld. Is hierbij, zou ik willen vragen, niet al te zeer 
hetzelfde individualisme en behoefte tot persoonlijk „schitteren” in 
het spel, dat heel ons onderwijs bederft door de eindeloosheid van 
telkens nieuwe leerboeken? — Het leiden van zoo'n cursus die niets 
beoogt dan een belangrijk boek tot het persoonlijk geestelijk eigendom 
van de cursisten te brengen, is een taak van den „dienstknecht in 
het huis”. Is men zich wel bewust er - van, dat „dienen" de eerste 
plicht is van het leiderschap?

Naast dit gemeemschappelijk lezen van één bock, is er bovendien 
een belangrijke taak te volbrengen in verband met onze Openbare 
Leeszalen en Bibliotheken, en wei, de cursisten wegwijs te maken in 
de daar bijeengegaarde schatten.

Buitenlandsche Bibliotheken zoo goed als Musea — (ik denk aan 
de rondgangen, door de directie v.h. Britsch Museum georganiseerd) 
ondernemen zulke inwijdingstaken zelfstandig en de doorWalter Hof- 
mann te Dresden-Plaucn aangevangen „individualiseerende” gebruiks- 
methode van de bibliotheekschatten heeft een eigen beteekenis gekregen.

Ten onzent heeft Prof. Dr. Martin, in zijn dubbele hoedanigheid 
van directeur v. h. Mauritshuis en bestuurslid der Haagsche V. U. 
herhaaldelijk verband gebracht tusschen beide instellingen door zulke 
cursussen plus rondgangen. Doch er is nog geen sprake van, dat onze 
V. U.’s regelmatig en gezet werkcursussen organiseeren in samen
werking met de Openbare Leeszalen, met geen ander doel dan de 
daar bijeengebrachte cultuurschatten nader tot het publiek te brengen 
en dit er wegwijs onder te maken. (Zie naschrift op slot-pagina.) Het 
is al heel veel, als er samenwerking ontstaat tusschen cursusleider en 
O.L. in dezen zin, dat de eerste regelmatig bij zijn uitgegeven overzichten 
wijst op de daar over zijn onderwerp verkrijgbare werken en de O.L. 
bizonderlijk voor dat doel aanschaft, wat haar, naar het deskundig oor
deel van den cursusleider, ontbreekt. Volksuniversiteit en Openbare 
Leeszaal staan al te veel „naast" en „los" van elkander; een voorbeeld 
van onze chaotische werkwijze.
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j de „volks- 
le directies

'ingen dat zulk een 
die volgt hoe onze 

i te werken — of gedwongen zijn te werken — 
lat, in het algemeen, ons tooneel (gelijk onze 

mag. Waardelooze „trek- 
van cultureelc en artistieke 
volwassenen ligt er stellig 

i belangrijk veld van effectieven arbeid: wie 
hetgeen op dit stuk in Duitschland gebeurt: 

’ verspreide Volksbtlhnevereine; door middel 
overheidswege gesubsidieerd; daarnaast 

op religieuse grondslagen meest door middel van liefhebbers 
e Deutsche VolksspielkunstverbHnde, zal moeten erkennen, 

werkzaamheid te bestudeeren valt van zeer wijde strekking, 
aangehaalde analyse der schouwburg- 

In Engeland wordt — getuige het 
over The Stage and Adult Education — 

van het liefhebberijtooneel, dat ook

die klaagden over het treden der V.U.’s op het reeds door hen be
ploegde gebied. ~ De vragen, die hier vóór alles te stellen vallen, 
zijn: „wie volbrengt het werk best"? en: „hoever kunnen beide in
stellingen tot overleg en samenwerking komen?” — Blijkt het dat de 
V.U. — als krachtiger organisatie — haar leden betere en hoogcre 
kunstuitingen kan brengen, dan behoeft het geen betoog, dat het te 
gronde gaan van de pioniers-vereeniging het aangewezene is, tenzij 
zij kans ziet, iets eigens en bizonders te brengen. Nog gelukkiger 
echter lijkt het, als beide tot samenwerking kunnen komen en zij langs 
dien weg mogelijk maken, wat geen van beide op eigen houtje vermocht 
te bereiken.

Het is vooral ten opzichte van tooneelvoorstellit 
samenwerking in ons land zich opdringt. Niemand u 
Tooneeldirecties plegen 
zal kunnen beweren d< 
orkesten) als een cultuur-instclling gelden 
stukken" omnevelen de enkele voorstellingen 
waarde. Voor het werk ten behoeve der 
in den Schouwburg een 
kennis heeft genomen van 1 
door de over heel het land 
van de Wanderblihnen, van 
door de op religieuse grondslager 
werkende Deutsche Volksspielki 
dat hier een 
waarbij wij Kaphan's straks 
bezoekers niet zullen vergeten, 
rapport der Staatscommissie 
vooral veel bereikt door middel 
in Vlaanderen (waar het rondtrekkend Vlaamsche Volkstooneel de 
laatste 10 jaren een cultuurtaak van sterke beteekenis vervult) in het 
zgn. „Patronaatstooneel" een merkwaardige vernieuwing ondergaat.

In ons land nu zijn het voornamelijk de Haagsche en Rotterdamschc 
Volksuniversiteiten, die de laatste jaren hun leden allerlei toonccl- 
voorstellingen geboden hebben, terwijl Het Nut v. h. Algemeen een 
klein rondreizend tooneelgezelschap onderhoudt en naar de kleinere 
plaatsen uitstuurt, waar onze toch zeer reisgretigc tooneelgezelschappen 
niet kunnen komen. Maar onze beide V.U.’s — zoo goed als onze 
Amsterdamsche Afdeeling der W.B.-Ver; de Haagsche Ver. Kunst 
aan Allen, het Instituut voor Arbeidersontwikkeling, zijn — evenals de 
Gemeentelijke Commissies, die in Amsterdam en den Haag 
voorstellingen" bezorgen — geheel afhankelijk van wat dc
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:mis aan samenwerking kunnen zij 
t repertoire. Wat toch noodig is. 
: op, dat wat van deze instellingen

bij genkunnen of willen doen, en 
geenerlei invloed oefenen 
Terecht wijst Weitsch er immers op, dat wat 
uitgaat, ook „Ausdruck ihres Wesens" zijn moet.

Kon men tot samenwerking komen, deze organisaties zouden meer 
kunnen bereiken voor ons doel, vooral daar de beide Gemeenten met 
hun ruime subsidies een invloed van beteekenis op de keus van stukken 
en het gehalte der bezetting zouden kunnen oefenen; een invloed, 
waarvan thans wel al te weinig blijkt.

Bij die keus van stukken zal men vooral niet alleen op h 
en ook weer niet op een „tendenz" mogen letten. Het zal 
moeten zijn, waaruit de innerlijke worsteling van den schrijver met 
de wereldproblemen spreekt; van sterken adem, ruime visie, machtige 
stuwing en diepe ontroering, zoodat de toeschouwers er door worden 
gerukt uit hun eigen engheid 'en zelfbeslotenheid en 
meeleven met het kosmisch gebeuren.

Zoo weinig is in het algemeen ons liefhebberij-tooneel van beteekenis, 
en zoo huiverig is men — en in dit verband terecht — bij ons voor 
„gcliefhebber", dat men allicht geneigd zal zijn de schouders op te 
halen voor het denkbeeld, dat juist voor de vorming van volwassenen 
veel goeds is te bereiken door middel van voorstellingen van dilettanten. 
Doch hier minder voor de toeschouwers dan voor de uitvoerenden. 
En dat dus als onderdeel van het werk der V.U.’s het „instudeeren" 
van tooneelwerken onder leiding geenszins onbelangrijk geacht mag 
worden.

Voorbeelden voor wat in die richting als „opvoedkundig” is na te 
streven, heeft men bij den arbeid met jongeren hier te lande in Rotterdam 
gegeven, waar onder leiding van Ds. C. Fetter Ibsens Peer Gynt 
en in het Clubhuis „ De Arend" het oude volksspel van Dr. Faustus 
ten tooneele zijn gebracht. Vooral dit laatste wees de juiste richting 
aan, vermits men ón de costuums èn de tooneelinrichting geheel als 
arbeid der uitvoerende jeugd liet vervaardigen. Doch indien onze V.U.’s 
zich hierop gingen toeleggen, zouden zij zeker het voorbeeld van het 
volkshuis te Bath (Engeland) moeten volgen, dat deelneming aan de 

mkelijk stelde van het vooraf volgen van een 
>raak en voordracht. Het is toch van groot belang, 
lefhebbers begrijpen hoezeer ook zij, evengoed als 

van koren, een voorafgaande scholing behoeven. Met die 
deelneming in het vooruitzicht zal de „werk"-cursus zeker te gretiger 
gevolgd worden. De waarde voor de deelnemers aan deze uitvoeringen
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psychologisch inzicht 
ons geen sprake is van 

verplicht een 
voor een zeker 

blijven volkomen vrij in de keuze 
jaar willen volgen. En wij zijn er immers 

ccnige jaren 
waaraan een

i kennis zijner hoorders 
grootc verscheidenheid 

irlijk. Utrecht en Rotter-

VII. De vorming' van Leiders.
Toen men uit Londen ons uitnoodigde een Ncderlandsche groepte 

vormen van The Worlds Association of Adult Education bleek een der 
eerste programmapunten: de onderlinge uitwisseling tot studiereizen 
van „teachers in A.E." En nadat wij ons rekenschap ervan gegeven 
hadden, wat men daaronder verstond: „iemand die zich geheel aan de 
vorming van volwassenen wijdt", moesten wij bekennen dat in ons 
dóbr-examend Vaderland dit bizondere genus toch nog niet bestaat.

Inderdaad, wij hebben ten onzent wel een klein getal cursusgevers, 
die nu al jaren meeloopen en regelmatig dit zelfs aan meer dan één 
V. U. doen. Maar het wordt toch geen stelselmatig beoefend en op 
paedagogiek en psychologisch inzicht gegrond levenswerk, zooals er 
trouwens bij ons geen sprake is van den Engelschen „student", die 
zich voor 3 jaren verplicht een cursus te volgen. Onze bezoekers der 
cursussen mogen voor een zeker percentage trouwe klanten zijn; zij 

der cursussen die zij van jaar tot 
nog niet aan toe, een werkplan 

van cenige jaren op te stellen — zooals Weitsch er een ontworpen 
heeft — waaraan een toehoorder zich gezet omhoog kan werken. De 
cursusgever weet niet dan vagelijk tegenover wie hij zal komen te 
staan, en zijn grootste moeilijkheid blijft — ik weet het bij onder
vinding — den grondslag van ontwikkeling en 
te peilen, waarop hij bouwen kan. Ook de 
onder zijn toehoorders maakt dit uiterst bezwaar

vinden wij treffend geteekend in uitspraken van Engclsche zijde: door 
het zich inleven in geheel andere personen, toestanden, verhoudingen 
voelt men zich geestelijk opgcfrischt en verruimd; de „ontlading" of 
katharsis, waarin Aristotcles de gunstige werking der tragoedien op 
de toeschouwers zag; de „overdracht" die de Frcudiaansche methode 
zoekt te bereiken tot genezing van zielekwalen, zien wij hier plaats 
vinden bij de deelnemers, die erdoor onttrokken worden aan den 
druk der klemmende levensverenging door hun bestaan van alledag. 
En zoo bij de keus van stukken ook gelet wordt op „voornaamheid", 
waarvan een wijding uitgaat (waarbij dit woord geenszins in louter 
religieusen zin bedoeld is) kan het meewerken aan die vertooning 
tevens de betcekenis erlangen van een verhooging van levensplan en 
verdieping tot zelfinkeer, die in het hedcndaagsche bestaan van velen 
te zeer ontbreken.

En al wat kan strekken tot deze „ Levensverrijking, Levensver- 
ruiming, Levensverdieping” door schilderkunst, muziek of film is den 
werkers aan de V. v. V. vanzelfsprekend even welkom hulpmiddel.
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„Gij prediker daar in de lucht. 
Hebt gij dan geen woordje voor mij?”

wofd

genoeg 
te kunnen

opgaven van naam, beroep cn genoten 
den indruk der secretariaten oefent 
echter weinig invloed op de

dam verstrekken aan de docenten 
onderwijs der deelnemers. Naar 
de kennisneming van deze gegevens echter weinig invloed op de sprei 
cn hun wijze van uiteenzetting; ook niet op hen, die uit het h< 
spreken. „Instelling” op de psychologie en ontwikkeling der hoorders 
blijkt voor de meerderheid onzer docenten een te moeilijk vraagstuk. 
Dat deze gegevens gewoonlijk pas ongeveer een week vóór den aan
vang van een cursus kunnen worden verstrekt, maakt het voor de 
docenten wel heel moeilijk zich „in te stellen". Ik herinner mij, uit 
het eerste jaar van de Haagschc V.U., een teekenende ervaring: Annie 
Salomons zou een cursus geven over de letterkundige beweging der 
tachtigers. De zaal was boordevol; misschien wel een kleine 500 in
geschrevenen, meest meisjes en jonge vrouwen. Ter inleiding ving de 
spreekster aan, heel juist op zichzelf, met de vóortachtigers: Bosboom- 
Toussaint, Potgieter, de Genestet, ten Kate, Emants. — Maar als ik 
rondkeek door de zaal moest ik mij telkens afvragen: zijn de namen 
van deze auteurs en de titels van hun werk iets meer dan klanken 
voor de 90 °/0 van deze luisterende schare? — Kan de kenschets van 
hun werk (noodzakclijk kort in dezen tijd van een uur vóór de pauze) 
dezen luistervinken dus werkelijk iets zeggen? — Moet men niet maar 
beginnen met aan te nemen, dat zij van niets weten? En dus 2, 3 
avonden aan die voorgangers en hun werk wijden, en het zóó ken
schetsen, dat later de karakteristiek der Tachtigers scherp voor hen 
op kan rijzen ? Of wel, hun vooraf een boekje doen lezen, waarin die 
noodzakclijkc vóórkennis wordt bijgebracht. Ik weet — ook alweer 
uit eigen ervaring — dat deze methode den voordracht- of cursus
gever aan het gevaar blootstelt, door het klein percentage „wetenden” 
voor „oppervlakkig” te worden gescholden. ’) Maar wij moeten werken 

de niet-wetenden. En wij moeten vooral er voor waken dat op 
docenten, niet toepasselijk worden de regels van de Genestet:

') Jarcn geleden gaf ik in Middelburg een lezing over Shaw. Ik ging daarbij 
uit van mijn veronderstelling, dal men zijn stukken niet zou kennen, en ik dus 
eerst den inhoud moest vertellen, om ze pas daarna te kenschetsen: de methode, 
die ik ook heb gevolgd in mijn Gexbiedenü eai'i bel Drama.

In Hel l-'aderlam) gaf Alb. Plasschacrl, die in Vcere woonde, een vernietigend 
verslag van mijn „oppervlakkige” lezing. Ik meen nog altijd, dat voor 95% van 
mijn publiek ik de juiste methode gevolgd heb. Mijn voordracht over Ibsen in 
den Rolterd. kunstkring in 1903, waarbij ik verondersteld had dat mijn publiek 
gemeenzaam genoeg was met den inhoud der stukken, om inijn kenschets en 
toespelingen te kunnen volgen, had mij voldoende geleerd, hoe gevaarlijk die ver
onderstelling wa s ook tegenover een „zeer ontwikkeld” publiek.
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top, 
het samengestelde

Is dat uithcemsche geleerden-woord: docent niet op zichzelf al on
gelukkig? Wijst het niet op een afstand tusschen den wijsheid- en 
kennisuitdeeler en zijn aan zijn voeten zittend publiek? Zou cursusleider 
niet veeleer het juiste woord geweest zijn, om dadelijk aan te wijzen, 
dat er een gemeenschappelijken onderzoekingstocht ondernomen ging 
worden, waarbij als leidcr optreedt wie cenigcrmate den weg kent? — 
Zou dit niet veeleer het besef gewekt hebben, dat men niet een „geleerd- 
heidstaak” maar een x<7r/oZr-paedagogische taak vervullen kwam? — 
Prof. Molengraaf! heeft het op het Haagschc Congres heel duidelijk 
gezegd: „wij hebben menschen noodig, bezield met toewijding, menschen, 
die door en door voelen, dat zij staan voor de taak, om den menschen 
tot wie zij spreken, het leven rijker te maken”. En daarom moeten 
wij kieskeurig zijn in de keuze van degenen die wij uitnoodigen.

Menschen met hart voor hun toehoorders, die — gelijk de heer 
Frans Vink (docent in muziekgeschiedenis te Rotterdam) ■— waardeeren 
als er een „vriendschappelijke verhouding” ontstaat tusschen leider 
en cursist en die zelf van hun cursussen leeren; „die niet alleen willen 
geven, maar ook deemoedig ontvangen”, zooals een ander hooglecraar 
(Prof. Dr. Haitsma) het op hetzelfde congres voortreffelijk omschrcef; 
—- menschen, natuurlijk, die hun onderwerp zoo geheel beheerschen, 
dat zij den vorm kunnen vinden (en er zich allerminst voor schamen) 
waarin het voor hun toehoorders bevattelijk wordt. Ook doordat zij 
zich rekenschap ervan geven, dat de begrippen, die het volk aan be
paalde woorden verbindt, niet dezelfde zijn van het „wetenschappelijk” 
denken. •) — Menschen, die niet denken aan een schittersucccs als 
redenaar (zooals Romain Rolland in zijn schets van de Parijsche Volks
universiteit ze te pronk heeft gesteld 2) maar die weten te „dienen” 
in een groot en heel moeilijk en moeizaam werk. Leiders, die beseffen 
dat zij een aantal wcetgierigen voor zich zien, die zij zullen afschrikken 
zoo zij hun het bergbestijgen ongewende lichamen al te moeilijk maken, 
en die, zelf warm aangedaan door hun liefde tot het hoogere, hen 
heel geleidelijk zoeken mee op te voeren tot den top, vanwaar ook 
zij eenmaal heel dien opbouw van het samengestelde berglandschap 
kunnen overzien.

Maar kunnen wij hen ook tot dit werk opleiden? Het denkbeeld 
is geopperd op het Haagsch Congres door den heer Hovens Greve, 
secretaris van het Nut van het Algemeen; een man dus ook van een 
uitnemend praktische werkwijs, die ten volle staat in het dienende

') Mann, l. a. p. — Ik wees op dit verschijnsel ook in mijn voordracht: Hoe 
lezen we boeken beet ?

’) Jean Cbritlopbe.



*) Zie zijn bundel.

381

menschen zijn, en 
bestemd zijn.

Men zal dus een anderen weg hebben te volgen. Maar ik moet 
erkennen dat in ons land, waar het al zoo moeilijk is, deskundigen 
er toe te brengen zich bij het schrijven van boeken aan een bepaald 
schema te houden en aan hun lezers te denken — al wordt dit de 
laatste tien jaren beter — ik evenmin zou weten, wie hier als „vormers" 
zouden moeten optreden, noch hoe zij het zouden moeten aanleggen. 
Misschien zal de eenige methode blijken: degenen, die zich tot „Volks- 
bildner" of „Leider van volwassenen" willen vormen, — indien hun 
gehcele persoonlijkheid hen daartoe geschikt doet lijken — in staat 
te stellen op te treden als leiders van kleinere ontwikkelingsclubs, 
of een driemaandelijksch verblijf in een Arbeiler/teim, een tutorial class 
mee te maken, waar zij in onmiddellijk contact met de deelnemers 
komen, en vanuit en door dit contact hun weg met hen samen hebben

Doch hoe zal men de juiste methode leeren en wie zal dat doen? 
Rosenslock heeft in zijn opstel „Die Ausbildung des Volksbildners" *) 

het denkbeeld uitgewerkt, om 4 docenten, elk beoefenaars van een 
bepaald vak, een aantal weken te vereenigen, om onder elkander naar 
den weg te zoeken, hoe hun kennis te verspreiden, leder vakman 
heeft dan ten aanzien van zijn eigen vak telkens drie leeken tegenover 
zich, om te toetsen of zijn uiteenzettingen voor die leeken verstaanbaar 
zijn. De fout van het denkbeeld lijkt mij toe te liggen in het feit, 
dat die drie anderen dan toch in elk geval wetenschappelijk geschoolde 

niet de ongeschoolden voor wie de cursussen ten slot

spoedig den
een volgend jaar zullen de inschrijvingen zoo mager 
niet verder doorgaat. Doch dit is een „rough-and- 

, gegrond op het „nothing succeeds like success", die 
t dat de cursisten krijgen wat hun toekomt, noch dat 
sn als cursusleider verloren gaan, wier verlies voor het 

Iers hebben niet jaren 
contact te krijgen met

een anderen weg
ons land, waar he

zich bij het schrijven

leven ten bate van het algemeen. Ook ik zelf heb de vraag al te 
berde gebracht in onze Nederlandschc studiecommissie, doch meer 
omdat ik er de noodzakelijkheid van in-, dan den weg er toe open zag. 
In zekeren zin gebeurt er al een, laat ik het noemen, negatieve schifting, 
zoowel door de cursisten als door de Besturen der V.U. Wie geen 
slag heeft, zijn (haar) hoorders te boeien, tot hun innerlijk te spreken, 
hun belangstelling gaande te maken, zal al heel spoedig den cursus 
zien verloopen en een volgend jaar zullen de inscl 
zijn, dat de cursus 
ready method", f 
noch waarborgt dat de cursisten krijgen v. . 
er geen krachten als cursusleider verloren gaai 
werk van beteekenis is: Hoeveel tooneelspelc 
moeten worstelen, vóór zij de kunst leerden, < 
hun publiek?
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L.ning t 
onbekt
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gaf IF'eil.'cb, opgebouwd op dc pro-

te zoeken. Hebben zij dat drie jaar, naar 
der V. U., met goed succes gedaan, dan kuni 
rijke taken gezet worden. Door 
matig, onder leiding van 
dachtewisseling te bi 
dekkingen 
met volwa

’) Over zulke samenkomsten, zie Mann
2) Een ontwerp voor zulk een program 

blemen, hem te Dreissigacker voorgelegd.

het oordeel van de leiders 
inen zij aan meer omvang- 

dic leiders in hun proefjaren regel
den secretaris der V. U. tot onderlinge gc- 

trengen, ') zullen fen zijzelf èn dc secretaris ont- 
i kunnen doen omtrent de beste „paedagogische" werkwijzen 
-assen cursisten.

Ideale leiders zouden, onmiskenbaar, kunnen voortkomen uit den 
volkskring zclven, indien zij althans, bij hun „hoogcr-klimmen” het 
contact met hun afkomst niet verloren en wel wijder inzicht, doch 
geen geestelijken hoogmoed verkregen hebben. Te Holybrook House, 
Reading, Engeland, wordt een bizondcre zomerschool gehouden voor 
de vorming van leiders (tcachers). Maar hoe men daar te werk gaat, 
is mij onbekend.

De vraag is geopperd, en zal zeker ernstige overweging verdienen, 
of niet ook voor de „leiding" zelf van onze Volksuniversiteiten een 
meer systematische opleiding en wetenschappelijke organisatie noodig 
is. Wie een Overzicht raadpleegt van de programs onzer groote V. U.’s 
ziet daar een heirleger van onderwerpen op de gretige bezoekers 
losgelaten, niet anders gedifferentieerd dan naar de vakken cn onder
verdeeld in louter twee groepen: de A’s en B’s, d.w.z. voor bezoekers 
met geen ander dan L. O. en bezoekers met meer voorbereidend, 
middelbaar of Hoogcr Onderwijs. Men vraagt zich dan wel ccns af, 
of ook hier minder niet meer zou wezen? Of het niet wenschelijk zou 
zijn, een zeer gezette studie te beginnen van de verschillende „disci- 
plinen" of „leergangen"; deze te splitsen in opstijgende reeksen, zoodat, 
wie bijv, neiging voelt om zich in natuurwetenschappelijke richting te 
ontwikkelen, het eene jaar cursus I voor zich aangewezen ziet; het 
andere jaar cursus II en zoo verder, in stijgende lijn? En datzelfde 
voor de andere groepen van vakken?2) Hier ligt voor de Centrale 
Vereeniging van Volksuniversiteiten een taak te wachten, waarbij zij dan 
door deskundigen en vakmenschen, samen met reeds in de praktijk der 
Vorming van Volwassenen dooroefenden, die geacht kunnen worden 
de geestelijke bagage en de behoeften der bezoekers te kennen, voor 
eiken tak van Wetenschap zulk een algemeen schema zouden moeten 
opmaken; niet als voorschrift, maar als leidraad voor de V. U.’s in 
de verschillende steden. En van de bestuurders en dagelijksche leiders
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er wel vel 
zijn eiger 
terieele c 
dat hier

men dan mogen verwachten, dat 
rekenschap te geven van de vraag- 
en wetenschappelijk, die de leiding

— of leidsters — der V. U. zou 
zijzelf niet nalaten, zich grondig 
stukken: sociaal, psychologisch 
van hun instelling met zich brengt.

Natuurlijk zal daarom die leiding altijd soepel moeten blijven; ge
voelig voor de golvingen en stroomingen van den tijd. Maar boven 
dat tijdelijke zal het algemeene richtsnoer voor het werk moeten 
gesteld worden. Andermaal mag ik hier wellicht herinneren, hoe wij, 
als leiders onzer W. B. te werk zijn gegaan en gaan met onze Ency- 
clopaedie in Monografieën. In overleg met Prof. G. Heymans hebben 
wij eerst een groot algemeen schema opgesteld. De invulling en uit
voering moest zoowel afhankelijk blijven van de mogelijkheid, geschikte 
bewerkers voor een onderwerp te vinden, als van de in den loop der 
jaren zich voordoende vraagstukken. Maar telkens houden wij toch 
het oog op het algemeene schema; en op de algemeene strekking van 
de reeks: geen Handboeken van Wetenschap, maar Inwijdingen tot de 
Problemen der Wetenschappen. Het is uiteraard moeilijk genoeg, aan 
dit algemeene program vast te houden. Ik beweer volstrekt niet, dat 
wij dit altijd hebben kunnen doen. Maar het bezit van zulk een 
algemeen program is ons toch tot een grooten steun geweest. En ik 
kan niet nalaten te meenen, dat ook voor onze V.U.’s zulk een algemeene 
leidraad hoogst noodzakelijk, zoo niet onontbeerlijk is. Vooral in den 
geest, als hierboven aangeduid.

VIII. Slotbeschouwing.

Hoe meer men zich inwerkt in vraagstukken, die met de vorming 
van volwassenen samenhangen, hoe meer wij komen tot de erkente
nis, dat wij in ons land nog wel zeer aan het begin staan van den 
arbeid! Dat de principieel-pacdagogische vragen eenerzijds nauwelijks 
zijn aangesneden en onder ons volk, ondanks den oogcnschijnlijken bloei 
van Volksuniversiteiten, Ons Huizen, Instituut van Arbeidersont
wikkeling, Openbare Leeszalen en onze W.B., nog maar een klein 
getal menschen bereikt worden en vooral v an heel weinig lust blijkt, 
zich aan gezette zelfontwikkeling te wijden. Wat vooral treft, is dat 

velerlei en van vele kanten beproefd wordt, maar dat ieder 
:n gangetje daarbij gaat. En dat onze gemeentelijke en minis- 
departementen van onderwijs zich nauwelijks bewust blijken, 
r een wijd arbeidsveld braak ligt, dat zonder hun werkdadigen 

steun niet wel te ontginnen valt. ')
Wat vooreerst zal moeten gebeuren, lijkt mij toe te zijn het bijeen-

•) Art. 1481 der Duitscbe Rijksgrondwet verplicht Staat, Landen en Gemeen
ten, de Volkshochschulen te steunen.
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 van Volwassenen" en gedragen 

werk in den kring van die groote centra

brengen in verband van wat nu geheel op zichzelfstaand chaotisch 
werkt: plaatselijk door Ontwikkelingsraden; landelijk door de stichting 
van een Centraal Bureau; beide instellingen met geen ander aanvankelijk 
doel dan: terreinverkennen; verzamelen van kennis omtrent hetgeen 
gebeurt; opwekkingen verspreiden tot samenwerking — waar die 
mogelijk schijnt — en vooral tot het aanvullen van de leemten in de 
bestaande werkwijzen. Zullen onze V.U.’s kunnen worden de boven
bouw, die zij bestemd zijn te wezen, dan moeten allereerst de tusschen- 
liggende schakels, die tusschen hen en de opgroeiende jeugd al bestaan 
en werken, zoodanig met haar verbonden worden, dat zij dezen V.U.’s 
steeds nieuwe toevoer van belangstellenden verzekeren. Dan moeten 
over heel het stadsgebied en omgeving, waar zij werken, de vangarmen 
systematisch zijn uitgezet, en moet daarbij vooral niet vergeten worden, 
dat er instellingen noodig zijn, die voor allen, die geen middelbaar 
onderwijs genoten, de grondslagen van elementair historische en natuur
wetenschappelijke kennis leggen, waarzonder het volgen van cursussen 
aan een V.U. moet blijven als het bouwen op wegzakkend veen: ik 
heb al aangeduid, dat ik hier de taak zie voor onze Volkshuizen. En 
die V.U.’s zelve zullen dan nog tot geheele nieuwe werkwijzen en 
taakopvattingen moeten komen.

Bij dit alles zal het Centraal Bureau het middelpunt moeten worden 
van heel het werk in den lande. Van al wat hier en in andere landen 
gebeurt moet het op de hoogte blijven en den werkers op de hoogte 
brengen: een tijdschrift als dit (Volksontwikkeling, door het Nut v. h. 
Algemeen uitgegeven), kan in samenwerking met dat Bureau tot een 
ruimer taak groeien. Van dat Bureau zullen de jaarlijksche landelijl 
samensprekingen moeten uitgaan van telkens een zich opdringer 
vraagpunt en het zal, door zijn voorafgaande voorbereiding en leiding 
moeten zorgen, dat de besprekingen minder babylonisch-verwarrend 
worden dan op dat eerste Haagsche Congres, waar ieder naast den . 
ander heen sprak en een onderwerp als „zelfwerkzaamheid”, (toch 
het grondidee van Pestalozzi’s Opvoedkunde!) behandeld kon worden, 
zonder dat men zelfs het vraagstuk in zijn wezenskern ook maar even 
benaderde! En natuurlijk zal het de taak van dat bureau worden te 
trachten, de uitkomsten der samensprekingen te helpen omzetten tot 
daden; of een volgend maal — indien dat noodig blijkt — tot meer
dere klaarheid te brengen.
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elk

rling 
het 

inzicht de

het 
iplex zou

ons Haagsche Binnenhof, 
i zin kunnen dragen van

i Gebouwen, gelijk < 
den omgekeerden

Het zal 
en eenvoudig 
diepere, bez< 
Hal zijn

Film;

rijker, ruimer, dieper Leven".
>uwen-complex zijn, waarin men, uit het massale 

:leidelijk kan opgroeien naar het persoonlijke, 
.-entieerde voor de weinigen. Er zal de groote 

; van Muziek, het vertoonen van Tooncel 
:ht niet voor de kunstkenners, maar voor 
en Openbare Bibliotheek; de groote zaal 

voor Lichamelijke ontwikkeling en ryth-

Het zal een complex zijn van 
En het zal op zijn poorten < 
Dante’s Hel:

«Gij, die hier binnentreedt hernieuw Uw hoop 
Op voller, ’’ ’ "
een gebou

igste ervaren, gel 
zonkene, gediffere

□ voor de uitvoering 
en Film; het Museum, ingericl 
de bezoekers; de Leeszaal 
voor Voordrachten. De hal 
mische gymnastiek.

En achter den hof, waaromheen deze „massale” gelegenheden ge- 
roepeerd zijn, volgt de hof der Bezinning en Verdieping, met zijn 
ele clubvertrekken; zijn woningen voor wie zich langer, in verband 

met anderen, aan hun vorming willen wijden. In deze vertrekken zullen 
de groepen, die bijeen willen blijven op den grondslag hunner bepaalde 
levensbeschouwing, zoo goed hun onderkomen moeten vinden als zij, 
die in volkomen geestesvrijheid willen bouwen aan de nieuwe cultuur; 
gelijk in onze moderne zickenverplegingen elk patiënt zich kan laten 
behandelen door zijn eigen arts. Er zal geen bevoogding zijn van de 
ccnc richting over de andere; wèl: onderling wisselen van ervaring 
en inzicht, zoodat alles ter toets komt, het ovcrgeleverde als het 
wordende, en uit de veelheid van inzicht de synthese geleidelijk zal 
kunnen groeien.

En in de grootcre steden zullen de filialen, gelijk thans alleen de 
Bibliotheken die kennen, van de moeder-Universiteit zich straalsgewijs 
verbreiden en trachten de velen te omvangen, die te ver weg wonen 
van het Centrum, om daar regelmatig heen te trekken. Ook die 
filialen echter zullen het karakter van ruime veelzijdigheid dragen en 
'elcgcnhcid geven tot persoonlijke differentiatie van het werk.

Het zullen ook de „Ons Huizen" zijn voor de meer eenvoudigen. 
Over de „leiding” hebben wij al gesproken. En de geldmiddelen? 
Tenzij een of meer onzer geldmagnaten op Amerikaansche wijze het tot 
stand komen van zulk een complex mogelijk maakt, zal dit overgclaten 
moeten worden aan den gemeenschapszin der gemeente-burgerijen, 
waarbij als een idealistische verwachting de samenwerking uit Alle 
kringen met het officicele Gemeentebestuur zou mogen worden voorop
gesteld: de arbeiders hun werkkracht en kunde, de overige burgers 
hun offers aan geld brengend. Zooals in de Middeleeuwen de kathe
dralen gebouwd werden en nog in onze dagen voorbeelden van zulken 
gemeenschapszin voor cultureelc doeleinden (ik denk aan het Amster- 
damsche Concertgebouw en Orkest en het Rotterdamsche Raadhuis) 
gelukkig geenszins ontbreken. Het complex zou immers ook geleidelijk, 
zeg in tien jaren, voltooid kunnen worden en het geraamde bedrag
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voor zulk een grootsch geheel dus ook geleidelijk geofferd. ’) Natuurlijk 
zouden Provincie en Rijk in de exploitatie-kosten moeten bijdragen

in onze steden, met hun toenemende jacht naar „efficiency” fen 
oppervlakkig levensgenot, zal zoo'n waarachtigc Volksuniversiteit staan 
als de Oase van Bewustwording, Zelfverdieping, geestelijke Verruiming 
en Schoonheidsbeleving, waar de werkende menschen tot innerlijk- 
levende menschen kunnen groeien.

Naschrift tijdens de correctie: De Haagsche V. U. kondigt 
het a.s. ^Winterseizoen zulk een Inwijdingswerkcursus tot de Op 
Leestaal aan, te geven door den directeur daarvan, dr. H. E. Greve.

denkt er over 3 lol 5 millioen le 
erdam zou hier een prachtige be- 

z.g.n. Ijsclub-terrein waar Het 
liggen. Door deze gebouwen met 
om te bouwen tot een moderne 

nende en betrekkelijk goedkoope

') Die raming is £ 10 millioen; Den Haag d 
besteden aan een enkel museum! Voor Amster 
stemming gevonden kunnen worden voor hel 
Concertgebouw en Gcmeente-museum reeds aan 
het complex le verbinden en het Concertgebouw 
theater- en concertzaal, zou men tot een uilnemc 
oplossing kunnen komen.

Schema voor een „vrijstaand" Gebouwen-Complex eener 
„Volksuniversiteit” in een groote stad.
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Paedagogische Zwerftochten 
door IDA HEIJERMANS.

een tentoonstelling, 
en planten en

-gemeenscha| 
it keek toe. 1

er met onderwijzers 
zij gekomen, van een

en onderwijzeres.
dorpje ergens in een uithoek

ip bestond
Een dikke

Op een vliegveld was ik 
er de wonderen van techniek te zien 
daalde. Een ander liep zwaar 
Toen was zij niets dan een 
machines, die bezichtigd koi 
en inrichting.

Een klasse was
Van ver waren 

van het land.
De kinderen hadden misschien wat veel gezien, waren wellicht wat 

verbijsterd door al het drukke, het rumoer van de groote steden. De 
meesten hingen

Toen leurde 
genietingen.

Sommigen kochten. Anderen niet. De klasse-j 
niet. Wie geld had, smulde. Wie het niet bezat

wat rond.
er vlak bij hen een

een anderen stralenden zomerdag, waar 
waren der vliegmachines. Een 

en log over het veld. Toen rees zij.
i groote sierlijke vogel. In de loodsen waren 
>nden worden; al het vernuftige van bouw

/'"Xok dit heb ik gezien op mijne zwerftochten.
Het was ’s morgens nog geen tien uur. Ik was op 

waar in aquaria wonderen van visschen te zien waren 
nog van allerlei ander merkwaardigs.

Met mij waren er klassen van schoolkinderen, elf- en twaalfjarigen 
naar schatting, met het schoolgeleide. Er waren er, die aandachtig 
keken en met algehecle belangstelling luisterden naar al het merk
waardige, dat iemand, die veel wist van het visschenleven, de wijze 
van den bouw der nesten, de zorg voor de eieren had te vertellen.

Maar er waren ook kinderen, die verveeld rondslenterden en in 
de vreemde omgeving, bij al die wonderen, snoepten, nootjes aten en 
overal de schillen vallen lieten. Hongerig of moe konden die kinderen, 
die ’s morgens, toen het nog geen tien uur was, de wandeling van 
school naar het tentoonstellingszaaltje alleen achter den rug hadden, 
niet zijn. Ze snoepten, pelden de nootjes, lieten de schillen vallen, en 
zij waren als klasse uit met hun onderwijzers en onderwijzeressen.

Niet allen deden het, maar zij waren geen zeldzame raven in dat 
schoolgezelschap.
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neenschapszin gekweekt, eerbied 
len het gevoel van saamhoorig-

uteren, ruiten stukgooien 
vernielen, waar zij zelf

een stadswijk, waar niet 
er oeconomisch het aller- 

de lokalen. Zij straalden van 
was er om het voor de kinderen

AVie echter had in al die jongeren gem< 
voor aller eigendom? Wie wekte in hen het gevoel 
heid? Wie opende hun oogen voor de wonderen der wereld?

Die geleiders, welke morsen lieten met notenschillen en met kauwende 
kinderen trekken langs al het wondere der aquaria?

jongen met rood gezicht 
chocola. Hij hapte 
stiekum. De groot 
toch tucht onder 
herder, die zijn schaapjes bijeen riep, 
blikken present. Ze stapten op, 
toen een geheel. Straks, bij nieuw 
vallen, zij kinderen van één dorp, 
schoolreisje. Wie geleidden 
ieder snoepte en schrokte op : 
snaperingen zorgde, waarin all

Een nieuwe school mocht ik bekijken in 
de rijksten wonen, maar ook niet zij, die 
ellendigst aan toe zijn. Keurig waren 
frissche nieuwheid. Van allerlei 
behagelijk te maken.

Op nieuwe geverfde tafeltjes stonden bloempotjes.... maar de meeste 
zonder bakjes om water op te vangen, dat de planten begieten moest. 
Op de vensterbanken ook potjes zonder iets eronder, dat tegen water 
beschermen moest. Ook stonden er hier en daar bloemen en planten 
te verdorren, omdat ze niet gelaafd werden.

Een paar ruiten waren ingegooid.
„Die baldadige kinderen. Het is verschrikkelijk in deze buurt", 

klaagde een van de onderwijzeressen.
Het was ook verschrikkelijk. Toen ik buiten kwam, zag ik hoe 

kinderen de nieuwe verf, waar die maar onder hun bereik was, be
krasten, stopverf, die nog niet geheel gedroogd was, lospeuterden uit 
ramen, die laag waren, opdat de kleintjes, welke de school bevolken 
zouden, naar buiten kijken konden.

Pratende vrouwen vlak in de buurt verhinderden niet.
De baldadige kinderen konden krassen, peut 

onder het oog der volwassenen, de school v 
misschien leerlingen zouden worden.

en vlas-haar genoot van een heel groot stuk 
er gulzig in, als was het brood. Hij deed het niet 

>otc menschen, die begeleidden, zagen toe. Er was 
r het troepje, want toen het fluitje klonk van den 

l.riep, waren allen in een paar oogèn- 
ordelijk, twee aan twee. Ze leken 

we genietingen, zouden zij weer uiteen- 
__p, één school, op één en hetzelfde 

schenen het heel gewoon te vinden, dat 
zichzelf, er niemand was, die voor ver- 

llen hun deel hadden.
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voor alle c 
gewoonten bestreden wordei

die ik waar- 
=r zakjes vol

Die opvoeders, uit wier kringen de jongeren kwamen, dit 
nam op een jcugdconcert en onder de muziek elkander : 
lekkers doorgaven en zich telkens den mond volstopten?

Die dorps-schoolmenschen uit het oostelijk deel van ons

andere, welke met volle chocola-monden
gebeten stukken lekkers

Die onderwijzeressen, welke 
zelf het voorbeeld geven van 
der gemeenschap, daar zij s 
beschermden tegen bedervend water?

heel veel te doen.Er is nog heel veel te doen, voor alle opvoeders zóó opvoeden, 
dat in kinderen gewoonten bestreden worden die tot giftig onkruid 
kunnen opgroeien, voor al het mogelijke gedaan is om hen tot men- 
schen te vormen met eerbied voor het schoone — de drang tot bezig 
zijn niet meer in vernielzucht ontaardt.

is in Augiasstallen,
loozing en zonderlinge

Doch velen zijn aan
te ervaren, toen ik zooveel 
uit waren of feest vierden.

Ik was de gast in „De Arend" te Rotterdam, twee avonden, toen 
het jaarfeest gevierd werd.

De gymnastiek-uitvoering der Rotterdamsche Vereenigtng voor ont
wikkeling en ontspanning der Vrouwelijkc Jeugd woonde ik bij.

Het lentefeest van Ons Huis heeft mij, ook in de stad, waar 
woon, een paar avonden en middagen tot toeschouwster gehad.

Het Zonnewendefeest der Rotterdamsche A.J.C. heb ik bijgewoond.
Over feestvieringen heb ik het dus nu, over genietende kinderen 

en jongeren. Alleen over Rotterdamsche jeugd, het is waar. Maar 
èn het goede, èn het verkeerde zijn algemeene verschijnselen. Ziekte- 
symptomen, die overal waar te nemen zijn, konden gedemonstreerd 
worden aan de kinderen, die ik zoo gulzig en rommel-strooiend snoepen 
zag onder het oog van hun onderwijzers, aan de vernielende kleuters.

De genezende kracht zag ik werken in al de feesten, die ik bij
woonde.

Op het feest der A. ƒ. C. hoorde ik een lied zingen, waarin het 
refrein telkens terugkeerde, dat de mensch goed is. Naar een paar 
jongeren keek ik, die achteloos in het koor meezongen. Neen, met 
die uitdrukking van passief-zijn op hun gezichten begrepen zij de be- 
teekenis der woorden niet. De mensch is niet goed. Hij kan er alleen

land, die 
zich toedoten kinderen, die niets hadden om te versnoepen en 

aan kwamen hollen, met aan- 
nog in de hand?

over baldadige kinderen klaagden
i gemis aan eerbied voor de eigendommen 
schoolmcubelen en schoolomgeving niet

een Herculeswerk te verrichten voor het schoongebezemd 
waar al het vuil der eeuwen ligt, door verwaar- 

opvattingen, opgehoopt.
den opruimingsarbeid. Het was iets heerlijks 

anders zag, toen ook kinderen en jongeren
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ar honderd 
:rs dan ge
bet zelfbe

nen, zich
: hen op I 

gelijkheden 
ippij krachtig

zag
die

niet-verplichte avondlessen te krijgen < 
het gillend lachen heeft gehoord op 

afschuwclijk kan

het gansche leven naar streven om iets van het goede in zichzclven 
te verwezenlijken. De opvoeder, die met jongeren, zich naar het 
kompas van het goede in den mensch richt, heeft hen op te roepen 
tot het wieden van onkruid in eigen ziel, moet de mogelijkheden scheppen, 
waarin gedijen kan alles wat individu en maatschappij krachtig maakt, 
naar eigen aard zich ontwikkelen kan.

Wat er dan ontluiken gaat, de feesten, die ik bijwoonde, toonden het.
Ik zag vertooningen en uitvoeringen, waar zij, die eraan deelnamen, 

allen zonder uitzondering behoorden tot de kringen, waar er geen 
erfdeel is aan cultureele beschaving en de oeconomische omstandig
heden niet tot de allergunstigste behooren.

De Rotterdamsche Vereeniging voor Ontwikkeling en Ontspanning der 
Vrouwelijke jeugd werkt alleen onder de fabrieksbevolking.

De Arend, wij weten het allen, trekt de jongens tot zich, over wie 
Dr. van Wijk nu juist niet zich steeds in den allergunstigsten zin 
heeft uitgelaten.

Het lentefeest van het Rotterdamsche Ons Huis, directrice Mej. 
Eschausier, was de kroon op het gebouw van den jaarlijkschen arbeid 
onder kinderen, grootere jongens en meisjes uit de zeer eenvoudige 
kringen.

De A. J. C. is het leger der arbeidersjeugd, die onder de roode 
vlag optrekt, bezield wordt door de idealen der S. D. A. P.

Welk een rijke oogst heb ik daar al die feestvierenden zien binnen 
halen, vruchten heb' ik zien plukken van kostelijk voedzame of lavende 
beteekenis voor hen, die gelooven, niet dat de mcnsch goed is, maar 
dat hij veel mogelijkheden van groei en beloften van alzijdige ont
wikkeling in zich draagt!

Wie de fabrieksmeisjes allerlei ingewikkelde gymnastische oefeningen 
uitvoeren en door ervaring of van hooren zeggen wist hoe ruw 
kinderen zijn kunnen ~ hoe zouden er ook vijgen te lezen zijn 
den distel der verwaarloozing, aan welks voet maar al te veel 
de fabrieksmeisjes opgroeien — wie ook wist hoe moeilijk zij in 

en te houden soms zijn — wie 
oogenblikken, dat in of onder 

ernstigen arbeid zoo afschuwclijk kan zijn — wie van dat alles 
tellen kan èn de opvoeding dien avond zag, toen een paar 
meisjes in groepen, of gezamenlijk werkten, kan niet anders 
tuigen, dat zij toonden dat ook zij meer vermogen, waar 
heersching en wilskracht betreft, als er een snaar in haar geraakt 
wordt, naar welker trillingen zij luisteren kunnen en willen.

Zonder „lawaai" en met algeheele overgave werden op commando 
de oefeningen verricht, de vaardigheid getoond, waarvoor zij toch
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uren van spaarzamen tijd hadden moeten geven om 
worden, als zij het reeds waren.

Geboeid volgde ik alles. Ook in die jonge meisjes, slachtoffers maar 
al te vaak van dwingende oeconomische omstandigheden, eentonigen 
arbeid, met een schijntje van opvoeding, was materiaal aan volks
kracht verborgen. Het was gelijk smeulend vuur, onder asch bedolven, 
tot er menschcn kwamen, die het tot vlammen wisten aan te blazen. 
Voorwaar, het zien werken van die meisjes, die te presteeren wisten 
wat zij deden, het vermochten onder tegenwerkende omstandigheden, 
bewijst hoeveel er verloren gaat aan beschaving in de massa, die 
door niets en niemand meer bereikt wordt na de lagere school met 
haar luttele jaren van ontoereikende vorming.

Ook de opvoering van De Arend en het lentefeest van Ons Huis 
hamerden op hetzelfde aambeeld van geloof in het kunnen van den 
mensch.

Die fabrieksmeisjes worden betrekkelijk nog maar kort in cultureelen 
arbeid betrokken.

Langer werkt Dr. van Wijk met zijn jongens en welke resultaten 
heeft hij reeds bereikt met zijn staf. Zij voerden een oud volksstuk 
op: De historie van Doctor Johannes Faustus. W ellicht heeft menigeen 
als ik zich niet tevreden gevoeld met de moraal van het stuk, waarin 
de duivel eigenlijk machtigcr is dan God en met onbarmhartigheid 
de straf voltrokken wordt aan Faustus, en daardoor meer dan ooit 
het werk van Goethe bewonderd, die zijn falenden, zoekenden mensch 
door de liefde redden doet, — dit doet niets af van het feit, dat 
Dr. van Wijk met zijn jongens iets heel bizonders heeft bereikt, in 
mindere mate met de meisjes, die echter niet de vaste klanten van 
De Arend zijn. Natuurlijk speelden en spraken sommigen als onhandige 
dilettanten, doch het geheel was zoo verzorgd, getuigde van zoo innigen 
ernst bij de leiding, de spelers en de speelsters, dat het naiëve in 
het spel juist door het onbeholpene van enkelen een bekoring meer 
werd voor dengeen, wien het om de proef, het gedurfde te doen was. 
Een paar der spelers reikten boven het gewone uit: de jonge man 
die voor Faustus speelde en de knaap, welke Hans Worst voorstelde, 
al het rakkerachtige van legendarische persoonlijkheden als Tijl Uilen
spiegel in zijn rol typeerde.

Wat Dr. van Wijk met zijn jongens in deze voorstelling bereikt 
heeft, welke lagen van volkskracht hij aanboorde, het bleek vooral 
den tweeden avond, toen er gemusiceerd werd en gymnastische ver- 
tooningen gegeven. Als hadden zij in Faustus niets gepresteerd, gaven 
dezelfden, welke in het stuk hadden meegespecld, allerlei weer ten 
beste zonder zichtbare vermoeidheid. De acteurs, die 24 uur tevoren
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gegever 
id d<

dat feest
'erd, wat te veel de toon van 

zoo redenecren hebben,

de beroemde doctor 
zij aan rekstok 
mentenmuziek 
van hun a Ca[ 
geplaatst in h<

en Hans Worst waren geweest, lieten zien wat 
en brug vermochten. Weer mocht ik van strijkinstru- 

genieten, ten gehoore gebracht door /IrrwrZ-jongens, en 
^apella-zang. En, heel eenvoudige knapen waren het allen, 
heel nederige betrekkingen.

Laten wij toch niet maar steeds beweren, dat er met de jongens 
en meisjes uit de allereenvoudigste kringen niets te bereiken is. Dr. 
van Wijk bewijst door zijn uitvoeringen wat kan, wat mogelijk is.

Ook Ons Huis, waarvan ik veel vertooningen zag en er reeds in 
De Stroom over schreef. Daarom nu er slechts een enkel woord over, 
dat in den gang van mijn betoog niet gemist kan worden. Het was 
iets ontroerends de natuurlijke gratie, den heerlijken ernst van de 
kleine jongens en meisjes te zien, die mee deden. Het groeide voor 
den toeschouwer tot een machtige verheffing, toen het resultaat aan
schouwd werd, dat bereikt is met het „keurkorps”, waarmee de leidsters 
reeds enkele jaren werkten. Weer waren de speelsters heel eenvou
dige jonge meisjes, maar het spel van Asschcpoes, alleen gedanst op 
de muziek, was een lust voor het oog door de prachtige bewegingen, 
de buitengewoon mooie mimiek.

Het laatst, den 22en Juni, heb ik gezien het Zonnewendefeest der 
A. J.C.

Er zullen natuurlijk menschen zijn, die vinden, dat ook op 
hier en daar wat te hoog gegrepen werd, wat te veel de 1 

janda klonk, alles te lang duurde. Wie 
jn standpunt gezic 

een schittc

propaganda klonk, alles te lang < 
van hun standpunt gezien, gelijk.

Doch welk een schitterend voorbeeld van bezieling en zuivere volks
kracht werd er gegeven. Den heclen langen avond werd er slechts 
gespeeld of gekeken. Geen gelegenheid om iets te koopen op het 
terrein. En toch bij al die honderden jongens en meisjes geen kinderlijk 
gesnoep, geen gemors. Het was een bijenkorf bij het begin, vol druk 
gedoe van kinderen. Toen: één slag op de gong en de honderden 
jonge monden verstomden. Een hoorbare, zelf gewilde stilte — een 
eigen vrije gehoorzaamheid aan noodzakelijke tucht.

Al het bijkomstige verdween voor mij in die machtige stilte.
Het leek mij of niet alles van het opgevoerde even gelukkig was. 

Maar al was er niets anders gegeven dan de voordracht van het 
spreekkoor en het dansen rond den meiboom, dan nog was er een 
wonder in die jonge menschen gewrocht. Want ontroerend spraken 
die jongens en meisjes, als werden aller stemmen tot slechts een paar 
afzonderlijke, van smart, geloof, overwinning. Bezieling en idealen 
werkten er in die jongens en meisjes, gaven zeldzame bekoring aan 
de jonge dansers en danseressen.
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üjn: Wa<

genoeg
der

braak in dc

herhaald worden: ook zij waren zonen en 
eenvoudige werkers.

jeugd om ons heen. Als er echter 
en helpend geloof doorgaan, schiet

En, het kan niet
dochters uit de massa

Dc velden liggen
de ploegen van begrijpende leiding 
overal het zaaisel in de voren op.

De mensch is niet goed. Integendeel. Hij gaat ten gronde, wanneer 
hij aan verwaarloozing en onkunde ten prooi wordt gelaten. Maar 
daar, waar het onkruid in hem zorgvuldig wordt gewied, kan hij zich 
leeren behecrschen, met al zijn jeugd zich vrijwillig en met vreugde 
onderwerpen aan tucht, zich wenden naar het schoone, het lichaam 
het voertuig doen zijn van den geest.

Toen ik aan het verzamelen van indrukkenmateriaal was en midden 
onder het in woorden brengen ervan, las ik beschouwingen van dc 
heeren J. C. Wirtz Czn. en P. A. Diels, die beiden mijn Zwerftochten 
in hun artikelen betrekken. De heer Wirtz deed het in de April
aflevering van het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onder
wijs, de heer Diels in de Juli-aflevering van Paedagogische Studiën.

Slechts iets mijnerzijds naar aanleiding van het geschrevene der 
heeren, omdat Volksontwikkeling niet bestemd is voor een breed opgezet 
debat.

Het zij mij daarom vergund het voornamelijk te hebben over dat- 
geen waar het volgens mij om gaat. De heer Wirtz vergist zich wanneer 
hij schrijft, dat pas na 1916 het „Montessorianisme” — het woord 
is van den geachten schrijver in ons land in ruimen kring bekend 
is geworden. Haar invloed dagteekent van jaren voor dien tijd.

De heer Diels meent, dat ik de nabootsing van een kamerzitting 
in de Haagsche Vrije School in een klasse der lagere school zag. Het 
waren jongens en meisjes van 16 en 17 jaar, die ik toen waarnam, 
leerlingen dus, die naar de universiteit wilden gaan.

Doch dat heeft met de beginselen, waarvan mijn betoogen uitgingen, 
bitter weinig te maken.

Al ben ik geen door-dik-en-dun volgeling van Montessori, wat 
ik heb doen uitkomen in mijn beschouwingen, de eerlijkheid gebiedt 
toch te erkennen, dat zonder haar er nooit zoo scherp en dringend 
in onzen tijd op opvoedingsgebied de vraag zou gesteld zijn: Wachter, 
wat is er van den nacht?

Maar de heer Wirtz schrijft ook dit: .Daar is allereerst het feit, 
dat in de Montessori-scholen, die zij bezocht, de kinderen stil voort
gingen met hun werk en geen nota namen van de bezoeksters. Is dat 
een gevolg van het Montessoristelsel? ’k Twijfel daaraan en schreef
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lig toe aan het veelvuldig bezoek.... 'k Ben geweest in de 
Jan Ligthart, in de kleuterscholen te Utrecht, in een doof- 

blindeninstituut, 
en overal trof 

en letten weinig

onzen Jan Ligthart, die voor ander onderwijs streed en 
■oote massa der onderwijzers in zijn leven zóó verloochend

eens hooren spreken.

Ligthart, in de kleuterscholen te Utrecht, in 
een school van achterlijken, in een ' 

waar veel bezoekers kwamen, 
leerlingen werkten rustig door 

het bezoek." 
iter komt volgens mij, dat niet letten op het bezoek door 

ige ervan, maar door het verzonken zijn in den arbeid, 
verschillende soorten scholen zag, gelijk ik het voorrecht 
>cht, opmerken kan in alle inrichtingen van onderwijs, waar 

idividueel aan den arbeid zijn en in dat werk tot zelf-

dit eenvoudij 
school van J 
stommen-instituut, in 
allemaal inrichtingen, 
mij hetzelfde feit: de 
of niet op h 

Niet echt< 
het veelvuldiï 
wat, wie 
hebben moe 
de kinderen individueel aan den arbeid zijn 
verwezenlijking kunnen komen.

Ik ervoer het in alle goede Montessori-scholen, in alle wijs-gcleide 
gedaltoniseerde klassen, bij al de zwakzinnigen, al de gebrekkigen 
naar lichaam en geest, die in de school van „binnen-uit" aangegrepen 
worden.

Ook bij 
door de groo._ 
en aangevallen

Ik heb hem eens hooren spreken, meer dan twintig jaar zoowat 
geleden en om aan zijn beschouwing kracht bij te zetten, had hij in 
de conferentie-zaal van de tentoonstelling een groep leerlingen mee
gebracht, door hem aan den arbeid gezet. Hij sprak over hen, 
het talrijke auditorium in de vreemde omgeving.

„Och", zei hij, „ik kan gerust over hen spreken. Zij letten toch 
niet op mij, zoo verdiept als zij in hun werk zijn."

En wij allen zagen en ervoeren hoe rustig die kinderen werkten, 
zonder eenige belangstelling voor spreker, publiek, de gansch vreemde 
omgeving. Het werk hield hen gevangen, zooals het allen doet, die 
op en in iets zich geheel concentreeren en dan niets hooren of zien 
van hetgeen wat anders hun belangstelling toch heeft of trekt, of hen 
hinderlijk afleidt van bezigheden.

In de scholen, waar nog tweeërlei soort onderwijs gegeven werd 
terwiile van het experiment of de langzame veranderingen, kon ik 
waarnemen hoe bij het klassikale onderwijs onmiddellijk de aandacht 
bij het bezoek verslapte en in de lokalen, waar elk kind aan eigen 
gekozen arbeid bezig was, er slechts belangstelling voor het werk 
was. En beide soorten leerlingen in dezelfde school waren toch aan 
„veelvuldig" bezoek gewend!

Hoe arbeid, die aan verlangen en begaafdheid van den leerling 
zelf beantwoordt, hem daarop zich concentreeren doet, ik ervoer het 
ook in een Rotterdamsche Ambachtsschool voor jongens van 12 tot
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Massa-Lessen over Plant en Dier 
op Frankendael te Amsterdam.

nu juist niet tot de dagelijksche ge- 
: en zeker twee oudere dames niet 
prekend worden. Maar de jongens 
^ij hamerden, schilderden, smeedden, 

was slechts de kostelijke

et doel van de Centrale Vereeniging voor School- en AVerktuinen 
en Boomplantdagen in Nederland is in de Statuten als volgt 

neergelegd
„De Vereeniging stelt zich ten doel de belangstelling van ons

geveer, waar bezoek i 
er leerlingen behoort 
'One verschijningen ger< 
:n ons als „lucht". Zij 
rop los, alsof wij er niet waren. Er

en wat niet speciaal tot de zoogenaamde „centra van het 
volgens de rand-gebieden-ontdekkers behoort? Zijn gram- 

aardrijkskunde, kennis der natuur alleen 
opvoedingsgebied? Moeten daaraan rasechte opvoe- 
hun liefde verpanden en die van kind en jongeren

15 jaar ongev 
ncuchten der 
tot de gewon 
beschouwden 
teekenden eroj 
arbeid voor h.

Behoorde die ook tot de „randgebieden”, waaraan ik volgens 
heer Diels „lyrische ontboezemingen” wijdde, over „resultaten van 
onderwijs die we al tot vervelens toe hebben geslikt?”

Wat zijn „randgebieden"? waag ik zonder eenige lyrische bezieling 
te vragen?

Al datgeei 
onderwijs” v 
matica, rekenen, geschiedenis, 
het hart van het 
ders bij voorkeur 
winnen ?

Het toe val bracht mij onlangs in een leeg schoollokaal, waar op 
het bord lange reeksen van jaartallen uit de vaderlandsche geschiedenis 
stonden, die gediend hadden of dienen moesten voor het memoreeren 
van feiten door elf- en twaalfjarige kinderen van de gewone volks
school. Geschiedenis nu is mijn lievelingsvak, waar ik jarenlang in heb 
les gegeven. En zeker de helft der jaartallen waren potjes-latijn voor me!

Laten de leerlingen dan maar liever in de „randgebieden” dwalen, 
waar zoo machtig veel is, dat wat in hen wekt, of aan hun individualiteit 
beantwoordt, hen zoo boeit, dat zij erin verzonken raken, er zich in 
dompelen als in koel water op een warmen dag.

Voorwaar, het kost mij moeite om niet weer „lyrisch" te worden 
met de herinneringen aan al die geconcentreerd werkende kinderen 
en dat wat zij maakten, de tegenstelling met het beeld van dat leege 
koude schoollokaal met al die jaartallen-dorheid, die tot niets diende 
en tot niets leiden zal dan tot bodemlooze diepte van vergeten.
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dier. De belangstc 
kinderen als bij de 
er zeer waardeerer 
was 't dus, dat we

ig zijn

beschermen.
de klasse naar Frankcn- 

een duizend makkers 
ichtigen achtergrond, 
, de wandeling door

„volk voor natuur en
„ring van . . . .* enz.

De voornaamste middelen om tot dat doel te geraken liggen reeds 
vermeld in den naam der Vereeniging, n.1. propaganda maken om te 
komen tot het inrichten van school- en werktuinen en het organiseeren 
van Boomplantdagen.

In 1927 maakte het Dag. Bestuur der Vereeniging een plan om 
ook nog op andere wijze de belangstelling voor de natuur bij het jonge 
Volk van ons land op te wekken. Het organiseerde, daarbij gesteund 
door het Gemeentebestuur, zoogenaamde Massa-lessen over plant en 

telling was, zoowel bij onderwijzend personeel en 
pers, zeer groot. Ook in den Gemeenteraad werden 

:nde woorden over gesproken. Van zelf sprekend 
in 1928, wederom met instemming en medewerking 

van het Gemeentebestuur, de massa-lessen organiseerden.
Graag willen wé iets van dit onderdeel van ons werk vertellen. 

Het Bestuur van de Centrale Vereeniging toch zou zoo gaarne zien, 
dat ook in andere gemeenten dit voorbeeld werd gevolgd. Vooraf 
willen we zeggen, dat men bij dergelijk werk nooit onmiddcllijk tast
baar resultaat moet verwachten. De invloed daarvan moet en zal 
langzaam inwerken, het resultaat zal eerst in den loop der jaren merk
baar zijn. Men moet in de waarde van dergelijk opvoedend werk 
vertrouwen hebben, men moet in deze „geloovig" zijn en dan houdt 
men ook vol. Aan alle openbare- en bijzondere scholen werd een uit- 
noodiging gezonden om met de 6e leerjaren aan de massa-lessen deel 
te nemen; eveneens ontvingen een uitnoodiging de scholen voor voort
gezet lageronderwijs en U.L.O.scholen.

In die circulaire werd medegedeeld, dat de bedoeling der massa- 
lessen was om op een bijzondere manier bij de kinderen de belang
stelling voor de natuur wakker te roepen, hun een denkbeeld te geven 
van de groote moeite en zorg, welke er noodig zijn om het plaatmate
riaal voor de stadsplantsoenen te verkrijgen, hen te doordringen van 
het groote belang van de plantsoenen en parken voor onze stad 
van den plicht van ieder om de natuur te uc

Het bijzondere bestond dan in den tocht van 
dael, de mooie omgeving daar, de samenkomst met e 
tegelijk in het Openlucht-théater, met zijn pracl 
de voordracht door een niet gewonen „meester", 
den tuin, enz.

De les werd als volgt ingericht:
Na een welkomstwoord door een der organisators werden door 

een groep kinderen van een school, waarvan de onderwijzer of onder-
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Secretariaat:
C. Krusemanstraat 37.

Het Dagelijksch Bestuur, 
J. R. KONING, Voorzitter. 
W. B. NOTEBOOM, Secretaris.

; tot Bescherming 
bladwijzer met toepas

dat ook in andere g 
en dier genomen zal

iging voor School- 
'cvolg zal hebben, 
■essen over plant

wijzeres zich daartoe vrijwillig beschikbaar had gesteld, eenige een
voudige liederen gezongen, welke op de natuur betrekking hadden. 
Reeds dadelijk was de algemeenc aandacht opvallend. Daarna hield 
een bekende persoonlijkheid, in de eerste les was het de Wethouder

■ voor het Onderwijs, in de volgende bekende mannen op opvoedkundig, 
natuur-historisch of maatschappelijk gebied, een causerie van plm. 15 
min., waarin op pakkende wijze de waarde van plant en dier voor 
het leven der menschen werd geschetst en gewezen werd op den plicht 
om het zwakke en weerlooze, doch zoo schoone, te beschermen. Daarna 
volgde door een der leiders van de massa-lessen een korte uiteenzet
ting over onderdeden van het werk op de Stadskweekerij (zaaien, 
verpotten, stekken, enten) als voorbereiding van de wandeling door 
den tuin. Op de wandeling kon natuurlijk met zoo’n groot aantal niet 
de aandacht op onderdeden gevestigd worden. Dat was ook de be
doeling niet. Wel moesten ze een indruk krijgen van het vele mooie 
en belangwekkende. In de circulaire was er op aangedrongen, dat de 
klassen later, na schriftelijke aanvrage, nog eens afzonderlijk een be
zoek aan den tuin zouden brengen, om dan onder deskundig geleide 
rustig de bijzonderheden te bestudeeren. Ook het vorig jaar zijn na 
de massa-lessen vele aanvragen binnen gekomen. Aan het eind van 
de wandeling werd als herinnering aan elke klas een pot met bloemen 
uitgereikt, een geschriftje van de Vereeniging tot Bescherming van 
Vogels en voor elk kind een mooi uitgevoerde 1 
selijkc illustraties en onderschriften.

Ook dit jaar was de belangstelling weer groot; 248 klassen met 
6300 kinderen van 191 openbare scholen en 42 klassen met 900 kinderen 
van 24 bijzondere scholen namen aan de lessen deel. Ook de pers 
wijdde haar aandacht aan deze poging om op bijzondere manier de 
jeugd liefde tot de natuur bij te brengen en daarmee tegelijk te kweeken 
beschermers van de beplantingen in onze mooie stad. Wij moeten — 
we zeiden het reeds — in de waarde van dit werk geloovcn. Wij 
hebben er dan ook vertrouwen in, dat in de toekomst zal blijken, dat 
dit werk niet vergeefsch zal zijn geweest.

Ten slotte hoopt het Bestuur der Centrale Vereenigii 
en Werktuinen in Nederland, dat dit verslagje tot gev 

gemeenten een proef met massa-les 
al worden.
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mening dat de sosiale vragen 
helossen door de opvoeding. Hierbij moet echter 

igelik is, als de sosiale be- 
zich met 'n vernieuwde opvoeding

lacee voor de gecstclike noden 
: is. Overigens is zulk

De school volgens dr. Rudolf Steiner 
door P. L. VAN ECK Jr.

Noch even ’n algemene opmerking vooraf. Wat vrijwel alle her
vormers op pedagogies gebied kenmerkt, valt ook bij Dr. Steiner en 
z’n volgelingen waar te nemen: overschatting van de invloed der 
opvoeding. Men meent de ganse maatschappij te zullen hervormen, als 
men de opvoeding hervormt, ’t Is 'n gevolg van de iedee dat, wie ’t kind 
heeft, ook de toekomst heeft. Zeer zeker is dit niet voor 100% onjuist 
— ’n stukje waarheid zit er wel in — maar ’t is toch stellig meer 
onjuist dan juist. De geschiedenis van de .ziel der mensheid" bewijst 
dit ten duidelikste; want als 't waar was, waren we vuuraanbidders 
en totemvereerders gebleven. Maar, zoals gezegd, ook de antroposofen 
zien in hun pedagogiek ’n panacee voor de gecstclike noden en kwalen 
waaraan dc mensheid lijdende is. Overigens is zulk ’n overschatting 
niet schadelik; integendeel, zonder 'n zeker profetismc zou geen enkele 
hervormingspoging ooit enig rezultaat opleveren.

De antroposofen dan zijn van 
heden alleen zijn optel   
niet vergeten worden dat dit slechts moj 
ginselen waarnaar men zich met 'n vernieuwde opvoeding zou willen 
richten, eveneens hun oorsprong vinden in de vernieuwing van dezelfde 
bron waaraan onderwijs en opvoeding zijn ontsprongen. En deze 
vernieuwing is alleen mogelik bij 'n .volkomen gecstclike vernieuwing."

De antroposofie geeft feitelik geen onderwijsme/oPr, maar schept 
alleen de voorwaarde tot ’n waarlik geestelike opvoeding. En die 
voorwaarde is: wezenlike mensekennis. Hoe men, hierdoor tot opvoeder 
gevormd, z’n onderwijs wil inrichten, blijft aan de persoonlikheid van 
elk onderwijzer overgelaten. Toch zal natuurlik de geest waarin ’t 
onderwijs gegeven wordt, bij allen gelijk zijn, doordat de antroposofiese 
vorming ’n bepaald inzicht geeft in de wezenlike behoeften van de 
mens als zodanig: wat deze voor z’n ontwikkeling nodig heeft, en op 
welke wijze hij die deelachtig moet worden.

Men wendt zich af van de tegenwoordige wetenschap, die alleen 
spreekt tot ’t intellekt, maar waarmee ’t gevoel geen weg weet; die 
dc mensen groot heeft gemaakt in ’t beheersen van de dode techniek, 
maar waaruit zich nooit de levende kunst van opvoeden kan ont
wikkelen. En daarom, zegt dr. Steiner, zoeken we naar ’n wetenschap, 
.die nicht bloss Wissenschaft ist, die Leben und Empfindung selber
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ist, und die in dem Augenblick, vvo sie als JP issen in die Menschen- 
secle einströmt, zu gleicher Zeit die Kraft entwickclt, als Liebe in ihr 
zu leben, um als werkliitiges IP oliën, als in Seelenwürme getauchte 
Arbeit auströmen zu können".

’t Komt me voor dat dit ernstige overweging verdient. Alleen be
twijfel ik, of men nu juist antroposoof zou moeten zijn, om deze 
dingen zo te zien. *t Komt me voor, dat deze klanken niet geheel 
nieuw genoemd kunnen worden, ja, dat ze met name in onze tijd, zoon 
beetje in de lucht zitten — al hebben ze prakties noch niet zo veel 
uitgewerkt, zodat 't volstrekt niet overbodig genoemd mag worden, 
ze noch eens en noch eens te doen horen.

’t Zelfde is, dunkt me ’t geval, als dr. Steiner zegt dat ’t toch 
eigenlik dwaasheid is, om de vraag te stellen, of we bij de opvoeding 
meer ’t algemeen menselike dan wel 't toekomstig beroep in ’t oog 
moeten vatten, ’t Beroep toch is niet maar iets, dat als ’n uiterlik 
de mens is aangehangen. Die vraag Is dan ook geen vraag: „Denn 
richtig angesehen, ist schliesslich doch beides ein und dasselbe!” Vanuit 
dit gezichtspunt wordt dan aan de onderwijzers de eis gesteld, van 
’n intuietief aanvoelen van wat de komende generatie zal behoeven. 
„ Da muss in uns ein prophetisch wirkendes Zusammengewacbsensein 
leben mit der kommenden Entwickelung der Menschheit.” Daarom 
moet 'n levende pedagogiek en didakliek ernaar streven, dat door de 
onderwijzerswereld stromen kan „was man wissen kann uber den 
werdenden Menschen, wie ein seelisch-geistiges Lebensblut, das, ohne 
erst Wissen zu sein. Kunst wird.”

Deze onderwijs- en opvoedingskunst kan slechts dan de vereiste 
inwerking op de kinderziel hebben, als de ziel van de onderwijzer 
daarmee „durch ein unterbewusster geheimnisvoller Band”, één is. 
Dat nu is alleen mogelik, als de onderwijzer 't kind verslaat. Daartoe 
moet hij tot ’t kind in 'n levende, intuietieve betrekking staan. Teniet 
gedaan wordt deze door de uiterlike metoden van de „eksperimentele 
psychologie.” Deze is voor de onderwijzer niet geheel onnut. We 
weten echter, welk nut men er vooral uit meent te trekken — en dit 
nu bewijst „dass wir den unmittelbaren Seelenweg von Mensch zu 
Mensch verloren haben.” De ware opvoeders en onderwijzers moeten 
niet door uiterlike middelen, maar innerlik, 't menselike zoeken te 
naderen. ,,^Vir mUssen den ganzen ./Menschen in uns entwickeln, dann 
wird dieser ganze Mensch verwandt sein mit dem, was wir erzieherisch- 
künstlerisch an dem Kinde heranzugestalten haben”.

Ziehier enkele belangrijke punten uit — wat men zou kunnen noemen — 
de algemene teorie van de antroposoliese pedagogiek. Hoe wordt deze 
nu omgezet in de praktijk?
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i beeldend.
•mogen der kinderen 
an de vakken (naast

opgemerkt, dat 't (noch) niet 
ofiese inzichten en opvattingen 

men de kinderen alleen op- 
eksamens. Maar . . . die worden 

laatschappij geeëist! Daarom 
laag na de 11e of 12e 
:n die daartoe de be- 

voor eindeksamen

In de eerste plaats dient te worden o 
mogelik is, om geheel volgens de antroposol 
te onderwijzen. Volgens deze toch heeft 
teleiden voor ’t leven, en niet voor 
nu eenmaal door de tegenwoordige m< 
heeft dan ook b.v. de „Vrije School" in den Haa< 
klas de gelegenheid opengesteld voor leerlingen «. 
kwaamheid hebben, zich in een jaar voortebereiden 
h.b.s. of voor ’t staatseksamen.

Dr. Steiner onderscheidt drie hoofdperioden in de kinderlike ont
wikkeling. De eerste, die buiten de school valt, loopt tot de tande- 
wisseling. Dit is 't tijdperk van de opbouw van ’t lichaam. De twede 
duurt van de tandewisseling tot aan de geslachtsrijpheid. Dit tijdperk 
„brengt den wil, die tevoren alleen aan het lichaam bouwde, in een 
gevoelssfeer, waardoor het kind een in de schoonheid levend wezen 
wordt". De geest vraagt dan niet „naar abstracte, theoretische kennis
vermeerdering, maar uitsluitend naar een schoone en kunstzinnige 
behandeling van alles, wat in de school geleerd moet worden". In 
de derde periode, van de geslachtsrijpheid tot de voltooiing van de 
individualiteit, ontwaakt 't hele zieleleven, ’t denken gaat „over zijn 
logische en abstracte vermogens beschikken", de iedealen en levens
problemen komen op. „Het kind vraagt eerst op dezen leeftijd een 
oplossing van zijn problemen op een wetenschappelijke wijze, d.w.z. 
zóó, dat zijn denken daarin een hoofdrol vervult.'’

Gedurende de twede, zoeven aangeduide periode, dat is dus ongeveer 
de tijd van de 8-jarige grondschool, staat in overeenstemming met de 
kinderlike behoeften van dit tijdperk, de kunst als middelpunt van 
alle onderwijs; beter noch: alle onderwijs wordt door ’n kunstelement 
doortrokken. Dit element is muziekaal-ritmies en

Opgewekt en verhoogd wordt 't beeldend vern 
door de „eurhythmie". Dit is dan ook een vai 
gymnastiek) van de „Vrije school".

In de eurhythmiese bewegingen vermogen de kinderen hun hele 
zieleleven tot uitdrukking te brengen. En voor verschillende vakken 
is de eurhythmie van invloed. „Wij hebben in de Eurhythmie voor 
ons zichtbaar geworden klank, hetzij taal in de woord-Eurhythmie, 
hetzij muziek in de toon-Eurhythmie. Hierdoor is de Eurhythmie van 
groote steun voor het taal- en muziekonderwijs. Het loopen van vormen, 
wat een belangrijk element is van het Eurhythmie-onderwijs, geeft 
de kinderen een ruimtebegrip en hier is de Eurhythmie een steun 
voor het reken-, meetkunde- en teekenonderwijs.”

Een van de eerste bezigheden is tekenen en schilderen; waarbij
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aus Goethes Faust 
gegeben. Ursache 

schlafen, indes die

t wil ik ’t hier laten. Maar tenslotte 
mderwijs. En om

aan de Beilage zur

vooral de zin voor lijnen en vormen (in verband met de eurhythmie) 
en voor kleuren tot ontwikkeling gebracht wordt. Van ’t tekenen en 
schilderen komen de leerlingen tot 't schrijven. Er wordt hierbij zoveel 
mogelik getracht „het kind in een levende verbinding te brengen met 
de „leerstof*”’; i.c. de lettervormen. „Er wordt b.v. een verhaal ver
teld van een beer, en uit het beeld van den overeind zittenden beer 
wordt de letter B ontwikkeld. Deze wordt dan geschilderd of ge- 
teekend’’. (Zoals men ziet: v. Wulfen redivivus!)

Ik kan hier niet van alle leervakken iets meedelen; daarom alleen 
noch de volgende grepen, 't Onderwijs in de aardrijkskunde begint 
in de 4e klas, als

komt ’t aan 
te geven,

laat ’m maar
in welke klas dit onderwijs werd 

„Anschliessend an die Rezitatior
wird ein Rtlckblick Uber Fausts verj 
aller Verirrungen ist Mephisto. I

„ Heimatkunde". Geschiedenis meent men eerst te 
kunnen geven, tenminste als samenhangend geheel, „wanneer een sterk 
interesse voor de buitenwereld in het kind ontwaakt." Dit onderwijs 
begint daarom, als ’t kind 12 jaar is, dus in de 6e klas. Men begint 
met de geschiedenis van de Grieken eii de Romeinen, en van de 
middeleeuwen. De vaderlandse geschiedenis wordt niet afzonderlik 
onderwezen, maar valt in ’t kader van de algemene, ’n Vraag : Waarom 
hier niet aan de omgeving aangeknoopt, en bij de aardrijkskunde wel? 
Uitgaande van de wetenschap, dat jonge kinderen 't gemakkelikst 
vreemde talen kunnen leren — d.w.z. spreken en verstaan — begint 
in de le klas ’t onderwijs in twee vreemde talen, terwijl er in de 
3e klas noch een bijkomt. Alles alleen sprekenderwijs. In de 4e klas 
begint 't schrijven en de grammatika van de vreemde talen. De oude 
talen worden onderwezen vanaf de 5e klas. Natuurlik wordt aan 
handwerken en handenarbeid de nodige tijd besteed.

't Onderwijs in de hoofdvakken; nederlands, rekenen en meetkunde, 
geschiedenis, aardrijkskunde, natuurlike historie, en natuurkunde wordt 
periodiek gegeven. D.w.z. gedurende 3 tot 4 weken wordt tijdens de 

igevolge van 
bevorderlik

twee morgenuren eenzelfde vak onderwezen. Dit is, ten;
’t zich koncentreren gedurende geruime tijd op een zoon vak, 
aan de voortgang van ’t onderwijs daarin.

Bij deze korte aanduidingen
op de geest van ’t onderwijs. En om hiervan enig denkbeeld 

laat ik noch volgen 'n „Lehrprobe" uit de Waldorfschule 
regelmatige vijfhoek. Hij is zeer verkort weergegeven; en ik 

onvertaald '). ’t Is alleen jammer dat er niet bijstaat, 
gegeven.

>n der Arielszene 
rgangenes Leben 
Faust war eingesc
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kinderen van 3-~6 jaar. Voor de leerlingen die met hun 14e jaar de 
Ratten auf Mephistos Befehl das Pentagramm zernagen. (Das Penta- 
gramm cntsteht durch Einzcichnen der Diagonalen in das Fllnfeck.) 
Von diesem Augenblick iin hat der Böse Zutritt in der Seele Fausts 
und zerstört hier die KrUfte, die Goethe in Wilhelm Meister die 
drei Ehrfurchten genannt hat, das Verehren dessen, was unter unS, 
um uns und uber uns ist. In der weiteren Verarbeitung dieser Gedanken 
lasst die Unterweisungerkennen, wie symbolisch die Fllssedes Menschen 
durch die beiden unteren Ecken des Pentagramms, die Htinde durch 
die beiden mittleren Ecken und das Haunt durch die Spitze des 
Pentagramms dargestellt sind. Dann wird eine Beziehung zu Parsival 
hergestellt, und die drei RatschlUge, die diesem von Herzeleide gegeben 
(„Gehe ubcr keine dunkle Furt! Grllsse jedermann! Will dir eine 
edle Frau Ring und Hand bieten, so liebe sie! Nimm die Lehren 
eines Greises dankbar auf”! ’), werden mit den besprochenen drei 
Ehrfurchten in Zusammenhang gebracht. Zum Schluss folgen eine Ver- 
gleichung von Kreis und Dreicrk, das die Grundform aller Vier- und 
Vieleckeist („Kreis ist Bewcgung”, „Dreieck ist Stellung”), ein Hinweis 
einerseits auf die Formen der Bewegung und Rundung (Kreis), anderer- 
seits des Fixen, Strengen, Eckigen (Dreieck), Bctrachtung des Himmels 
(Fixsternc —• Konstellation; Planeten — Bewegung), praktische Geo
metrie: Dreieck und Architektur (Mincralien, Fixsterne, Knochen£a« 
des Menschen), Kreis und Plastik (Pflanzen, Planeten, Bewegung des 
Menschen). „Im Menschen lebt Geometrie, und er handelt oft unbe- 
wusst nach ihren Gesetzcn”.

Men zal van deze „Lehrprobe” zeker niet zeggen dat die „intellek- 
tualisties” is! Wel zou men de opmerking kunnen maken, dat er meer 
sprake is van ’n driehoek dan van ’n vijfhoek. En 't geheel doet toch 
wel — hoe zal ik ’t uitdrukken — enigzins .. . antroposoGes aan.

Met ’t hier meegedeeldc over de „Vrije School” van 
meen ik voldoende gegeven te hebben voor ’t wekken 
stelling voor ’n poging tot hervorming van opvoeding < 
die — hoe men er tenslotte ook over moge oordelen —• 'n 
belangstelling toch zeer zeker verdient.

Laat ik tenslotte noch enkele sijfers geven omtrent de tegenwoordige 
stand van zaken.

De Waldorfschule begon in 1919 met 252 leerlingen, verdeeld over 
8 klassen. Nu telt de school 1100 leerlingen, verdeeld over 12 klassen, 
die bijna alle uit 2 of 3 parallelafdclingen bestaan. In 1925 zijn er 
’n voorbereidingsklasse voor ’t abiturienteneksamen, en 'n klas voor 
zeer achterlike kinderen bijgekomen; en in 1926 ’n kindergarten voor
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j-Wandsbek op- 
te 8 klassen met

schule in Steiner’s 
en Zürich gewone

;ericht, met 9 kinderen 
leeld over 10 klassen

; met illustr.) 
Stciner I, nr.

me de volgende geschriften

nr. 19: Waldorfschulc-Sondernummcr. (1 Okt.

Literatuur. Voor dit artiekel stonden 
ten dienste:

IF aldorf-Nacbricbten I,
1919.)

Soziale Zukunft I, nr. 5—7: Erziehungskunst. (1920.)
Dr. Rudolf Steiner. Drei Vortrage über Volkspüdagogik. (1919.)
Die Freie JF aldorfSchule Jhrg. 1926-’27 nr. 2. 5. 6.
Zur Padagogik. Rudolf Sleiners 1, nr. 4. (Febr. 1928.)
Beilage zur IP ürilenbergiscben Lebrerzeitung 1926, nr. 9:

Fr. Hartlieb, Die Freie Waldorfschule in Stuttgart.
De Vrije School. (Over de Vr. Sch. in den Haag;
Ostara. Tijdschr. voor de paedagogie v an Rudolf ï

Mrt. 1928.)
Natuurlik vindt men in deze geschriften verdere literatuurverwijzingen.

Amsterdam, Mei 1928.

school verlaten worden avondkurzussen gehouden, 't Aantal leraren 
bedraagt 58.

De volgende zuster-instellingen van de Waldorfschule kunnen noch 
vermeld worden.

De Freie Goetheschule werd in 1922 te Hamburg- 
gcricht met 9 kinderen en 2 leerkrachten. Nu telt deze 
260 kinderen en 11 leraren.

In Essen kwam eveneens in 1922 'n dergelijke school, met 15 leer
lingen, verdeeld over 2 klassen. Nu zijn daar 264 leerlingen, in 10 
klassen, en met 16 leraren.

In Zwitserland bestaat sints 1921 ’n Fortbildungssc 
geest in Dornach; voorts sints 1926 in Baselland ei 
Vrije Scholen.

De Vrije School in Den Haag werd in 1923 opge 
onder 2 leerkrachten. Nu zijn er 235 kinderen, verd< 
(1 —11; de 4e klas ontbreekt), met 24 leerkrachten.

Engeland heeft twee scholen, waarin volgens Dr. Steiner’s beginselen 
wordt onderwezen, een in Kings Langley in Hertshire sints 1921, en 
een in Streatham, ’n zuidelike voorstad van Londen, sints 1925. Tot 
deze scholen worden echter alleen kinderen tocgelaten, die 't volle 
schoolgeld betalen: ’t zijn dus standenscholen.

In 1926 werd in Boedapest 'n school opgericht met 12 leerlingen; 
deze heeft er nu 30, onder 5 leerkrachten.

Oslo heeft er ook een sints 1926, die begon met 12 leerlingen, en 
er nu 54 heeft, onder 9 leerkrachten.
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Tn ’t Junie-nummer van P'ragen deo Tijdj 
schrijft mej. Anna Polak over 't 

„Toenemend gevaar op het terrein der 
bcroepskcuze-voorlichting." Na als ’n 
heuglik feit te hebben gckonslaleerd, 
dal de betekenis van de voorlichting bij 
beroepskeus, tegenwoordig in alle lagen 
van de bevolking wordt erkend, toont • 
schr. de keerzijde van de mcdalje. En 
dal is 't gevaar dat er gelegen is in „bet 
invoeren van de pegebo-teebnivebe methode", 
bij deze voorlichting.

Schr. meent, dat in de laatste tijd dit 
gevaar is toegenomen, en vindt daarin 
aanleiding, haar waarschuwende stem in 
deze nochmaals te laten horen. (Ze deed 
dit ook in 1921 in ’t zelfde tijdschrift). 
Schr. acht de psycho-tcchnicsc metode 
uitstekend „voor personeel-selectie en 
keuring voor één bepaald technisch be
roep" ; maar af te keuren bij 'l ver
schaffen van voorlichting bij beroepskeus. 
Ze wijst op de omslachtigheid en op de 
.schijn van wetenschappelijkheid”, waar
door de noodzakelijkheid .der kennis 
van de eindelooze menigte details be
treffende beroepsvorming en beroeps
uitoefening" over ’t hoofd wordt gezien. 
Herinnerd wordt aan de veranderlikheid 
van allerlei eigenschappen gedurende de 
puberteitsjaren ; terwijl 't onderzoek toch 
voornnmelik in ’t 13e of 14e levensjaar 
plaats vindt. Voorts noemt schr. ’n groot

deel van de beroepen onanalyseerbaar; 
terwijl andere vaak ’n wisselend aspekt 
vertonen, maar niettemin door de psycho
techniek als onveranderlike grootheden 
worden beschouwd. De schr. geeft van 
een-cn-ander voorbeelden; en noemt 
daarna de enkele tcchniese beroepen 
.die vrijwel geïsoleerd worden uitgéoe- 
fend", waarvoor 't psycho-tech nies onder
zoek maar dan bovc n de puberleils- 
leeftijd ~ geëigend zou zijn. Bij verre
weg 't grootste deel hangt slagen of 
niet-slagen in 'l beroep echter van om
geving en omstandigheden af.

Nu is in de laatste jaren de houding 
van de psycho-tcchnici t.o.v. de beroeps- 
keuze-voorlichting gewijzigd, ’t Test- 
onderzoek heeft niet meer ten doel ’t 
vak of de vakken aan te wijzen waar
voor’n persoon geschikt is; maar alleen 
om, in aanvulling van andere gegevens, 
de aanleg wat nauwkeuriger te bepalen. 
En nu ziet de schr. ’t toenemende ge
vaar juist in deze bescheidener rol, die 
’t test.onderzoek in deze is gaan spelen. 
Immers, nu zullen er zijn die hun tegen
stand gaan opgeven. .Met het gevolg, 
dat tijd en aandacht van de leiders [van 
voorlichting-buro’s] worden opgevorderd 
door iets dat in ’t mooiste geval over
bodig is en bovendien nog tol verkeerde 
conclusiën kan voeren; worden af genomen 
van hetgeen voor hen alpha en omega 
behoort te zijn: de kennis van het be
roepsveld." De ervaren raadgever

Tn het artikel van Prof. Kohnstamm betreffende „ De aansluiting 
M. O. en L. O. en het Toelatingsexamen”, is een schrijffout binnen

geslopen op pag. 319. Daar staat:
„Aan de H. B. S. met 5-jarigen cursus is sedert de afschaffing van 

het examen, het aantal zittenblijvers met ruim 25 °/0 toegenomen. 
(Periode 14—19 21,2 %; periode '21—’26 29,1 %)."

De aandachtige lezer zal gemerkt hebben, dat „ruim 25 °/0" moet 
zijn „ruim 30 °/0”.
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zoo’n buro zich ging bezig- 
,dc samenstelling en koste- 

ling aan de scholen, van 
•Leidraden voor Jongens, 

óns Bureau ze voor meisjes be- 
„Maar centraliscering der gc- 

betrelFcnde beroepsvorming en 
iaar onze over-

eeuze-voor- 
raadgevers 
zich nooit

:lk bc- 
rtvrr.  ”

rns haar 
.•slachten

juichen, als zc- 
houden met „de 
looze verzendii 
Beroepskeuze-L 

werkt." „waar eer 
gevens betreffende t 
beroepsuitoefening, zou naar onz 
tuiging de persoonlijke beroepskeu) 
lichting te gronde richten. " De 
in deze kunnen en mogen 
tevreden stellen met dood maler 
„Het beroepsveld in zijn geheel, cll 
roep afzonderlijk, moet voor hen let 

Ten slotte waarschuwt de schr.
noch eens tegen 't psycho-technies 
derzock; ‘n „mode”, die volgen» 
vermoedelik over één of twee geslae 
zal hebben uitgediend ; maar die intuss* 
veel — zij ‘took onaantoonbaar — kwas 
zal hebben gesticht. v. E.

doorz’ninluiticve mensenkennis betrouw
baarder raad, doordat hij ook rekening 
houdt met neiging en omstandigheden; 
want ’t test-onderzoek bepaalt slechts 
de aanleg in abstracta. En't gaat er juist 
om. om 'n gegeven aanleg .in verband 
met neiging en omstandigheden," ’t meest 
tot z’n recht te doen komen. Uitvoerig 
licht schr. een-en-andcr toe; en wijst 
herhaaldclik. vooral ook op grond van 
haar ervaring, op de overbodigheid (scha- 
delikheid) van ’t psycho-technies onder-

En eveneens laat schr. haar eigen er
varing spreken, als ze ’t twede gevaar 
bespreekt, dal op 'l terrein van de be- 
roepskcuze-voorlichting dreigt. Dit is ’t 
streven naar ’n „centraal overheids-bu- 
reau, dat tot taak zal krijgen het ver
zamelen en over de plaatselijke bureaux 

:ribueercn van gegevens omtrent de 
schillende beroepen." Ze zou ’t toe-

u, dat tot 
telen en over 

distribueeren
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