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Woord vooraf
In dit boek wordt een schets gegeven van de scholen in Nederland. Een overzicht daarvan ontbreekt
en wij hebben getracht in deze lacune te voorzien op een moment, dat de schoolstructuur in beweging
is en de vertrouwdheid met diverse schooltypen, die soms honderden jaren een bekende klank hadden,
verloren gaat.
Het onderwijs van dit moment is sterk historisch bepaald. Ook al verouderen benamingen van scholen
de laatste tijd in snel tempo, de wortels ervan zijn dikwijls in een ver verleden te vinden. Wij hebben
gepoogd de onderwijsinstituten te beschrijven, zoals die in de loop der tijden hebben bestaan. Hun
ontwikkelingsgang wordt nagegaan en hun plaats in de maatschappelijke constellatie van de
verschillende tijden bepaald.
Dit boek bevat geen geschiedenis van het onderwijs in Nederland. Het gaat over de school als institutie,
zijn herkomst en effecten, minder over het pedagogische denken, de inhoud en methodiek van het
onderwijs, over hoe er in school opgevoed werd. Deze en andere onderwerpen worden wel aangestipt
om zodoende iets meer van de werkelijkheid van de school te laten zien, dan strikt genomen voor ons
doel nodig zou zijn geweest. Meer kon ook daarom moeilijk, omdat wat zich binnen de verschillende
vormen van onderwijs afspeelde, nauwelijks is beschreven en zeker niet op systematische wijze.
Deze studie is in hoofdzaak op de bestaande literatuur gebaseerd. Na het klassieke werk uit het begin
van de zestiger jaren van Ph. J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, is er, zeker in het
laatste decennium een grotere aandacht voor het verleden van school en onderwijs gekomen,
resulterende in een aantal monografieën en talrijke andere publikaties over verschillende onderwerpen,
waarbij de negentiende eeuw opvallend veel en de vroegere en latere tijd weinig aandacht kregen.
Echter, niet alleen de literatuur heeft gegevens voor het boek verschaft. Ook werden bronnen
geraadpleegd en werd met name gebruik gemaakt van eigentijdse geschriften, die ons het onderwijs
nader leren kennen.
Over de school van de laatste jaren is met grote terughoudendheid bericht. Dat is geen geschiedenis.
Bovendien is het onderwijs over de gehele linie dermate in beweging, dat zelfs een beschrijving in
hoofdzaken het gevaar loopt snel verouderd te zijn. Wie speciale interesse in het heden en het meest
recente verleden heeft zij verwezen naar de zeer gedetailleerde beschrijving in J.A. van Kemenade
(red.), Onderwijs: bestel en beleid.
De tweede ondergetekende heeft de hoofdstukken 1 tot en met 5 geschreven. De auteur, die als eerste
dit Woord vooraf ondertekent en verantwoordelijk is voor de volgende hoofdstukken van dit boek,
hecht eraan zijn dank te betuigen aan enkele generaties geschiedenisstudenten aan de Rijksuniversiteit
te Groningen, die dank
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zij hun bijdragen aan de werkcolleges over de geschiedenis van het onderwijs aan de totstandkoming
van dit boek hebben meegewerkt. Hij dankt verder de heer J.P. Vording voor het typen van het
manuscript en maakt er voorts melding van, dat hij zijn bijdrage aan het boek heeft kunnen voltooien
tijdens een studieverblijf op het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and
Social Sciences (N.I.A.S.) te Wassenaar.
Boekholt
De Booy
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1 De scholen tot de invoering van de reformatie
1. Inleiding
Hier en nu gaat ieder kind zo'n tien jaar van zijn leven naar school, tweehonderd dagen per jaar en
zes uur per dag. Daar blijft het niet bij. Na de verplichte schooljaren kun je voor alles en nog wat
scholen bezoeken en diploma's halen: voor loodgieten, koken, boekhouden, tekenen of sport. Het is
beter dat ook maar te doen, want wie alleen maar aan zijn leerplicht heeft voldaan wordt als
‘ongeschoold’ beschouwd. En wie helemaal niet of slechts weinig naar school is gegaan is bijzonder
beklagenswaardig en moet geholpen worden. Er zijn dus open scholen en moedermavo's gekomen,
zoals er al eerder scholen waren voor schipperskinderen, doven en blinden. We vinden deze
‘verscholing’ nu heel gewoon. Zo gewoon, dat het moeilijk is een samenleving te begrijpen waar de
kennisoverdracht anders is geregeld en waar minder of zelfs helemaal geen behoefte is aan schools
onderwijs.
Toch heeft de mensheid het lang zonder scholen gesteld. Kinderen leerden alles wat ze nodig hadden
in hun eigen kring, dat wil zeggen van hun ouders, hun familie, of de dorpsgemeenschap. Dat kon
heel goed zolang de wereld waarbinnen mensen leefden en werkten klein en overzichtelijk bleef. Er
waren maar weinig beroepen of vaardigheden waarvoor aparte opleidingen bestonden. Het eerst
schijnen die er geweest te zijn voor priesters en voor de kunst van lezen en schrijven. Er gingen toen
bijzonder weinig mensen naar school, maar wie dat deed behoorde wel tot een elitegroep, waarvan
de leden als priester, administrateur of klerk sleutelposities vervulden in de maatschappij. Deze eerste
scholen leken weinig op de tegenwoordige. Ze waren gericht op het verwerven van kennis die voor
een bepaald beroep nodig was en waren voornamelijk bestemd voor bijnavolwassenen, niet voor
jonge kinderen. Dat veranderde wel toen de behoefte aan ‘geletterdheid’ steeg - er kwamen toen meer
scholen en ook voor jongere kinderen -, maar de scholen hadden nog heel lang een vrij beperkte
funktie. Aan ‘algemene vorming’, tegenwoordig een belangrijk onderdeel van het leerprogramma,
was weinig behoefte. De vorming die jonge mensen nodig hadden kregen ze thuis wel. Zo werden
bijvoorbeeld pas in de negentiende eeuw vakken als aardrijkskunde en geschiedenis ook op de
volksscholen ingevoerd. Tekenen, gymnastiek en muziek lieten nog wat langer op zich wachten. Vóór
die tijd leerden de kinderen uit de benedenlaag van de bevolking alleen het minimum - soms ook dat
niet eens - van wat ze voor de praktijk van het dagelijks loven nodig zouden hebben.
De geschiedenis van het onderwijs laat zich lezen als een succesverhaal. Er kwamen meer leerlingen,
meer leerjaren, meer leerstof, meer en betere schoolgebouwen, meer keuzemogelijkheden en betere
leermethoden. Zijn we nu tevre-
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den? Toch niet. Immers, het onderwijs lijkt altijd een of meer stappen achter te liggen bij wat de
samenleving ervan verwacht. De taken die men onderwijs toedenkt zijn voortdurend toegenomen.
Ging het aanvankelijk om lezen en schrijven en verbreiden van de (ware) godsdienst, later moest het
de armoede bestrijden en elk mensenkind helpen zich volledig te ontplooien. Tekortkomingen van
gezin en maatschappij dienden door onderwijs te worden opgevangen. De eisen die aan het onderwijs
gesteld worden en de verwachtingen die men ervan heeft zijn zo enorm toegenomen, dat de leerplicht
steeds verlengd moest worden en dat een heel leger van pedagogen en andere deskundigen zoekt naar
middelen het zwaarbelaste leerprogramma toch aantrekkelijk en verteerbaar te houden voor degenen
die het moeten consumeren.
Over deze problemen zullen we het hier niet hebben. In de loop van ons verhaal hopen we echter
duidelijk te maken dat onderwijs zich nooit autonoom heeft ontwikkeld. Steeds is er wisselwerking
tussen school en samenleving, waarbij niet alleen pedagogische denkers en deskundigen, maar ook
maatschappelijke strukturen, ouders, leerlingen en onderwijzers een rol spelen. Soms brengen de
eisen van de samenleving een hervorming van het onderwijs tot stand; soms ook draagt onderwijs bij
tot hervorming van de samenleving. Het laatste lijkt van toepassing te zijn op het onderwijs in de
eerste tien eeuwen van onze jaartelling, dat van hogerhand is ingevoerd in het gebied dat later Nederland
zou heten.

2. Het begin
Over het onderwijs in de eerste eeuwen van onze jaartelling is niet veel te vertellen. Het gebied dat
later tot Nederland zou gaan behoren was grotendeels onontgonnen en op veel plaatsen moerassig.
De weinig mensen die er woonden hadden moeite het hoofd boven water te houden, ook letterlijk.
Schriftelijke communicatie hadden zij niet nodig: belangrijke zaken werden onthouden, niet
opgeschreven; verhalen werden verteld, niet gelezen. Het is waar dat dit gebied lang deel uitmaakte
van het Romeinse rijk, dat voor een goed beheer het schrift niet kon ontberen, maar het was
grensgebied. Romeinse garnizoenen hielden vijandige stammen tegen, maar de Romeinse cultuur
drong nauwelijks door tot de bevolking. Wel kan het zijn dat de bewoners van deze streken hier en
daar konden profiteren van scholen, die in sommige Romeinse nederzettingen bestaan moeten hebben,
maar zo zij daar al hadden leren schrijven, zij hebben die kunst niet aan hun kinderen geleerd. Hoe
het zij, toen de Romeinen hier wegtrokken - een proces dat omstreeks het jaar 200 begon en in 400
voltooid was - verloren die scholen hun reden van bestaan en er is niets meer van terug te vinden.
Ook van het christendom, door de Romeinen hier ingevoerd, verdwenen de meeste, zo niet alle sporen.
Er volgden chaotische eeuwen, waarin volksverhuizingen de vorming van een meer stabiele organisatie
tegenhielden. Wat ons gebied betreft kwam daarin pas in de achtste eeuw verandering. Een verandering,
die tevens het begin betekende van de onderwijsgeschiedenis van ons land.

3. De eerste scholen
Al in de loop van de zesde eeuw hadden Frankische stammen in het zuiden zich hechter aaneengesloten.
Hun koning Clovis had zich omstreeks het jaar 500 tot het christendom bekeerd en de verbreiding
van deze godsdienst bevorderd. Zijn opvolgers zetten deze politiek voort. In het door Franken beheerste
gebied, dat
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zich steeds verder naar het noorden uitstrekte, werden kerken, kloosters en ook scholen gesticht. Zo
moet er al in de zevende eeuw in Maastricht een ‘hofschool’ geweest zijn, bestemd voor zonen en
hovelingen van de vorsten van het Frankische rijk Austrasië, waarvan Maastricht toen de residentie
was.1. In de volgende eeuw gingen de Franken onder Karel de Grote ons hele land beheersen, zodat
deze streken opnieuw deel uitmaakten van een groot rijk. Om dat goed te administreren waren schrijvers
en ambtenaren nodig; waarschijnlijk was dat een van de redenen waarom Karel de Grote overal in
zijn rijk de stichting van scholen bevorderde. Tegelijk voerde hij in de nieuw veroverde streken het
christendom in, soms met harde hand. In ons land was dat al voorbereid door zendelingen uit Engeland
en Ierland. In de tijd namelijk, dat op het vasteland van Europa vele streken voor het christendom
verloren waren gegaan, was in Ierland de christelijke beschaving blijven bestaan, met name in de
kloosters. Vanuit Ierland werd Engeland beïnvloed, waar vooral in de zevende eeuw veel kerken met
bijbehorende scholen zijn gesticht. In 690 staken van daaruit zendelingen de Noordzee over om ook
hier - in het bijzonder aan de Friezen - het christendom te brengen. Hun leider, Willibrord, werd de
eerste bisschop van Utrecht. Ditmaal - anders dan in de Romeinse tijd - behield de christelijke kerk
haar invloed. Zij kreeg een niet te overschatten betekenis als draagster van de beschaving, als
normgevende en stabiliserende faktor. Ook had zij praktisch het monopolie van ‘geletterdheid’. Buiten
de geestelijkheid kon aanvankelijk haast niemand lezen en schrijven; de meeste ambtenaren werden
daarom uit de geestelijkheid gerecruteerd. Niet voor niets is ons woord ‘klerk’ afgeleid van het woord
clericus, dat geestelijke betekent. Die clerici waren opgeleid in kerkelijke scholen; het onderwijs in
onze streken was toen een kerkelijke aangelegenheid en zou dat nog heel lang blijven.
Voor zover bekend waren hier in het eind van de zevende eeuw nog niet veel scholen waar de jeugd
terecht kon. In Aken bestond een paleisschool, vermoedelijk een voortzetting van de hiervoor genoemde
hofschool te Maastricht. Verder waren er scholen verbonden aan de kathedralen van Utrecht, Munster,
Luik en Keulen. Naar school gaan betekende dus voor de meesten een verre reis, wonen in een vreemde
plaats en tegelijk een opleiding volgen voor een beroep: geestelijke of ambtenaar. Naar school gaan
was een keuze die het verdere leven bepaalde. Vijf eeuwen later was de toestand veranderd: er waren
toen veel meer scholen, van verschillend niveau. Maar die scholen, hoezeer zij ook onderling
verschilden, waren alle afgeleid van de scholen uit de achtste en negende eeuw. We zullen daarom
wat nader op die eerste scholen ingaan.
De scholen die hier in de achtste eeuw kwamen stonden veelal onder leiding van mensen die aan
de overkant van de Noordzee waren opgegroeid en daar ervaring hadden opgedaan als docent.
Willibrord zelf had na een opleiding in Engeland in een kloosterschool in Ierland gewerkt. Zijn
medewerker Bonifacius was docent geweest op een kloosterschool bij Southampton. Liudger, jarenlang
leraar aan de Utrechtse domschool, had in York gestudeerd onder Alcuin, dezelfde die later raadsman
van Karel de Grote zou worden en die in 781 aan het hoofd kwam te staan van de paleisschool in
Aken. Zij gaven de in Ierland en Engeland gevormde traditie door; om een beeld te krijgen van de
gang van zaken op de scholen hier kunnen we daarom ook Engelse en Ierse bronnen raadplegen.2.
Elke school bestreek een groot gebied en vervulde een funktie die later door een universiteit, een
aantal Latijnse scholen en vele parochiescholen zou worden overgenomen. De leerlingen kwamen
van ver uit de omtrek. Velen waren thuis niet in de gelegenheid geweest te leren lezen en schrijven
en daarom was er op de
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school een onderbouw, waar lezen, schrijven, zingen en de beginselen van de Latijnse grammatica
onderwezen werden. Hoevelen er na die onderbouw van verdere studie afzagen weten we niet. Stellig
kwam het wel voor, maar de bedoeling was het niet. Trouwens, wat had iemand aan lezen en schrijven
wanneer hij de taal waarin alles was vastgelegd - het Latijn - niet verstond? Latijn was toen de
universele taal, waarin aktes werden opgetekend, kerkdiensten gehouden, boeken geschreven, en
waarin ontwikkelde personen uit verschillende landen met elkaar konden praten. Pas tegen het eind
van de middeleeuwen begon het Latijn hier en daar te wijken voor de landstalen. Zo werden bij ons
al in de veertiende eeuw sommige aktes in het Nederduits opgesteld en niet in het Latijn. Maar op de
universiteiten bleef het Latijn tot in de negentiende eeuw gehandhaafd, in de liturgie van de
rooms-katholieke kerk zelfs tot ver in de twintigste eeuw. Latijn werd toen nog maar op vrij weinig
scholen onderwezen; in de middeleeuwen echter was onderwijs zonder Latijn volkomen ondenkbaar.
Deze eerste grote scholen waren in zekere zin opleidingsscholen voor bestuurlijke en kerkelijke
funkties en werden alleen door jongens bezocht. Tijdens hun opleidingen vervulden zij allerlei
kerkelijke plichten, zoals bijvoorbeeld blijkt uit een samenspraak in een schoolboek van de tiende
eeuw.
Leraar: Wat heb je vandaag gedaan?
Leerling: Ik heb al heel wat achter de rug! Vannacht hoorde ik op een gegeven moment
het wekteken. Ik ben toen van bed opgestaan, ging naar de kerk om er met mijn confraters
de nocturnen te zingen. Vervolgens hebben wij de litanie van alle heiligen gezongen en
de lauden. Daarna de priem en de zeven psalmen met litanieën. Toen volgde de eerste
mis, daarop de terts en de dagmis. Toen zongen wij de sext, middagmaalden, gingen
slapen, zijn weer opgestaan, zongen de none en zijn nu hier voor u, gereed om te horen
wat u ons te zeggen zult hebben.3.
Dit voorbeeld komt uit een leerboek van de kloosterschool te Winchester. Het kan zijn dat de kerkelijke
plichten op kloosterscholen zwaarder waren dan bijvoorbeeld op een school die aan een kathedraal
verbonden was. Maar ook daar nam het zingen in de kerkdienst een belangrijke plaats in.
De hierboven geciteerde dialoog was geschreven in het Latijn, met welke taal de leerlingen al direkt
te maken kregen, al was het maar door de kerkelijke liturgie. Het was de verplichte voertaal op school,
eigenlijk wel een zinvolle maatregel in een tijd dat de leerlingen van heinde en verre kwamen en van
huis uit zeer verschillende talen spraken. Het eerst nodige was dus dat ieder een beetje Latijn leerde
en tevens leerde lezen en schrijven. Daarna begon pas de eigenlijke studie.
Het leerprogramma van deze eerste school bestond voornamelijk uit de zogenaamde zeven vrije
kunsten. Dat waren de profane wetenschappen, die aan de studie van de theologie vooraf gingen. De
term zelf stamt uit de Romeinse tijd, toen er die wetenschappen onder verstaan werden die aan vrije
burgers voorbehouden waren. Simpel gezegd bestonden zij uit twee leergebieden: taal en wiskunde.
Eerst kwamen de taalvakken. Het waren er drie, samen het trivium genoemd, namelijk grammatica,
retoriek en dialektiek of logica. De vier wiskundevakken - het quadrivium - waren rekenkunde,
wiskunde, sterrekunde en muziek. Muziek lijkt niet in dit rijtje te passen, maar men bedoelde er eerder
een soort wiskunstige muziektheorie mee dan de praktijk van het musiceren. Deze vier vakken werden
alleen in de hoogste klassen gegeven; in latere eeuwen gingen zij tot het universitaire onderwijs
behoren. Er bleven toen betrekkelijk weinig scholen over waar zij nog gegeven werden. We zullen
daarom hier alleen wat nader op
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het trivium ingaan.
Van de drie ‘triviale’ vakken was de grammatica het belangrijkst. Die omvatte niet alleen het leren
en beheersen van de struktuur van de taal, maar ook het leren en bestuderen van de literatuur. Retoriek
en dialektiek namen minder tijd in beslag, maar zijn toch ook noodzakelijk voor wie de taal het
voornaamste instrument is. Het woord retoriek heeft een wat onaangename bijklank gekregen, maar
eigenlijk is het de kunst om taal goed te gebruiken, zowel mondeling als schriftelijk: retoriek leert
vaardigheid in stijl en voordracht. Kennis van de dialektiek - onderdeel van de logica - geeft begrip
voor de inhoud van een geschrift en helpt een betoog goed op te bouwen en te argumenteren.
Belangrijke vakken dus, ook nu nog. Het onderwijs erin is moeilijk; in de latere middeleeuwen schoten
de docenten hun doel wel eens voorbij. De dialektiek kwam dan neer op het zoeken naar
spitsvondigheden, terwijl de retoriek kon verworden tot het aanleren van holle bombastische frasen.
Dat neemt niet weg dat dit taalonderwijs een heel belangrijke funktie had; voordat iemand zijn
gedachten goed kon uitdrukken kon hij beter niet aan andere vakken beginnen. Natuurlijk was het
wel een handicap dat de taal waarin de leerlingen zich moesten leren uitdrukken niet de moedertaal
was. Maar de aktieve en passieve beheersing van Latijn was nu eenmaal onmisbaar voor de vervulling
van ambtelijke en kerkelijke funkties en ook voor het verrichten van wetenschappelijke arbeid.
Wie deze taal voldoende meester was kon de vakken van het quadrivium gaan volgen en uiteindelijk
verder studeren, in theologie of rechten. Dit alles kon gebeuren op een en dezelfde school, maar men
kon ook tussentijds van school veranderen, evenals in de latere middeleeuwen studenten vaak van de
ene universiteit naar de andere trokken. In de achtste en negende eeuw waren er nog geen universiteiten,
zodat de weinige toen bestaande scholen zowel lager, middelbaar als hoger onderwijs gegeven moeten
hebben, om in moderne termen te spreken.
De studie duurde lang. De kerkelijke plichten namen veel tijd in beslag, de noodzaak een vreemde
taal te leren werkte vertragend, en ten slotte was het gebrek aan boeken een belemmering. Er waren
immers nog geen gedrukte boeken en de geschrevene waren schaars. Een leerling moest zoveel
mogelijk onthouden van wat hij las, want hij kon niet even iets opzoeken. Vandaar dat de leerstof zo
opgediend werd dat zij gemakkelijk uit het hoofd geleerd kon worden. Men koos daarvoor óf de
dichtvorm, óf de dialoog. Denkelijk werden veel samenspraken uit het hoofd geleerd om meer
vaardigheid in het Latijn te krijgen. De stof werd vaak ontleend aan het schoolleven, zoals het hiervoor
gegeven voorbeeld al liet zien. Hieronder volgen nog een paar fragmenten uit hetzelfde boek.
Leraar: Waarover willen jullie spreken?
Leerlingen: Wat zouden we anders willen dan goed te leren spreken over dingen die
nuttig zijn?
Leraar: Zouden jullie ook gekastijd willen worden bij de lessen?
Leerlingen: Wij willen liever om wille van het onderricht gekastijd worden dan dom
blijven ...
Nog een fragment waarin sprake is van straffen:
Leraar: Ben je vandaag geslagen?
Leerling: Neen, want ik heb goed opgelet.
Leraar: En je makkers, hoe hebben die zich gehouden?
Leerling: Hoe kunt u me dat vragen? Ik durf u onze geheimen niet te vertellen. Ieder
weet wel van zichzelf of hij geslagen is of niet.4.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

6

1 Miniatuur, begin 14e eeuw. De onderwijzer laat een leerling zijn rug ontbloten om de roedeslagen in ontvangst
te nemen. Uit: Vivian Voss, Iene miene mutte ... Kinderen van alle tijden. Haarlem, 1978

In deze samenspraak wordt klikken dus duidelijk afgekeurd.
Aan een leerboek van Alcuin, die zoals reeds vermeld hoofd was van de school in Aken, ontlenen
we een verhaal van twee jongens, een Frank en een Sakser, die pas in het ‘doornige en dichte
struikgewas’ van de grammatica waren binnengedrongen:
De Frank zei tegen de Sakser: Zeg eens Sakser, geef jij eens antwoord op mijn vragen,
jij bent immers de oudste. Ik ben veertien jaar, jij, naar ik meen, vijftien. Hierop
antwoordde de Sakser: Ja, maar op voorwaarde dat ik als een vraag mij te hoog gaat ...
het dan aan onze leermeester mag vragen ...5.
Hier worden leeftijden genoemd: veertien en vijftien jaar voor beginnelingen in de grammatica, die
dus nog niet lang op school waren. Die naar ons gevoel hoge leeftijd was niet zo verwonderlijk.
Schoolgaan was immers geen vanzelfsprekend iets voor iedereen; er was een belangrijke beslissing
aan voorafgegaan en de jongens kwamen bovendien vaak van ver. Regels voor de beginleeftijd
bestonden er overigens niet; velen kunnen ouder geweest zijn, sommigen jonger. We weten er weinig
van. Evenmin staat vast hoeveel leerlingen er per docent waren. Meer weten we over de scholen van
zes eeuwen later. In de vijftiende eeuw waren er soms meer dan honderd leerlingen per leraar. Het
zal rumoerig geweest zijn in zo'n klas; er werd veel hardop uit het hoofd geleerd en bovendien hielpen
oudere
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leerlingen de jongeren, wat ook niet geruisloos ging. Alles went, maar er moet op zo'n school toch
wel veel gevraagd zijn van het organisatietalent en het uithoudingsvermogen van de leraar. In de
tiende eeuw werd op de Winchester school wel geslagen, zoals we zagen. Dat zal ook elders wel
gebeurd zijn; lichamelijke straffen waren heel normaal, maar ze konden soms wel abnormaal hard
uitvallen.
Zo weinig als we weten over de gewone gang van zaken in de klas, zo veel is er naar verhouding
bekend over de inhoud van het onderwijs. Dat komt doordat er vrij veel leerboeken bewaard zijn
gebleven. We kunnen ze hier niet allemaal noemen, maar het bekendste, de Donaat, mag niet
onbesproken blijven. Dit was een elementair leerboek in de Latijnse grammatica, genoemd naar de
schrijver Aelius Donatus, die het in de vierde eeuw schreef voor Romeinse jongens. Leerboeken
hielden het vroeger lang uit: dit boek bleef, in aangepaste vorm, tot de zestiende eeuw in gebruik. Het
was in vraag- en antwoordstijl geschreven. De vragen zijn eenvoudig: hoeveel naamvallen zijn er?
Hoeveel woordsoorten? Welke? Enzovoort. De leerlingen konden elkaar gemakkelijk overhoren.
Moeilijker was het om een geschikt leerboek te vinden voor gevorderde leerlingen. Veel leraren
schreven er zelf maar een, omdat ze niet tevreden waren met de bestaande. Geen van die boeken heeft
zo'n grote verspreiding gehad als de Donaat. In onze streken kwam het Doctrinale van Alexander de
Valle er het dichtst bij. Maar dat werk, geschreven in de dertiende eeuw, voldeed toch ook niet. We
zouden het nu zelfs totaal onbruikbaar vinden. Het was in dichtvorm geschreven, ten behoeve van
het memoriseren, maar de duidelijkheid werd vaak opgeofferd aan de eisen van metrum of rijm.
Sommige mensen schijnen het helemaal uit het hoofd gekend te hebben, zonder dat ze de inhoud
konden begrijpen, laat staan aanpassen.6.
Ook de literatuur behoorde tot de ‘grammatica’, zoals hiervoor al is opgemerkt. Aanvankelijk, in
de achtste eeuw, werden de schrijvers uit de klassieke oudheid nog op school gelezen. Later kwamen
daarvoor vaak christelijke schrijvers in de plaats, totdat in de zestiende eeuw de (heidense) klassieken
weer in ere hersteld zijn. Retoriek en dialektiek nemen op de lesroosters van de latere scholen minder
plaats in dan de grammatica (van de eerste scholen zijn geen roosters bekend), maar waarschijnlijk
werden deze vakken voldoende behandeld tijdens bestudering van de literatuur en door de leerlingen
opstellen te laten maken, voordrachten te laten houden en te laten debatteren.

4. Toename van het aantal scholen
Tot zover de beschrijving van het trivium, dat nog tot het eind van de achttiende eeuw de hoofdschotel
zou vormen van eerst de ‘grote scholen’, later de Latijnse scholen. In de achttiende eeuw waren dat
echter al lang niet meer de enige scholen. Er waren veel andere bijgekomen, op verschillend niveau.
Er was toen een taakverdeling tussen de scholen ontstaan en er waren veel meer mogelijkheden om
een school in de eigen omgeving te bezoeken. Maar het duurde lang voor het zo ver was.
Aanvankelijk zat er weinig schot in. Weliswaar had de Frankische koning Karel de Grote, op
aandringen van zijn raadgever Alcuin, een aanbeveling uitgevaardigd om in alle bisschopssteden
scholen te stichten, maar niet zo lang na zijn dood volgde een periode van onrust die weinig bevorderlijk
was voor de stichting van kerken en scholen. Het Frankische rijk viel uiteen in verschillende rijken,
waarvan uiteindelijk als belangrijkste het Duitse keizerrijk en het koninkrijk Frankrijk overbleven.
Tegelijk werden de kusten van West-Europa geteisterd door de inval-
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len der Noormannen, met desastreuze gevolgen voor de handel. Pas in de loop van de elfde eeuw
begon er een economisch herstel. Kloosterorden ontgonnen hier land, zodat er nieuwe nederzettingen
kwamen en de bevolking toenam. Handel en industrie ontwikkelden zich. Het aantal parochies nam
toe en daarmee ook het aantal scholen. Het waren toen namelijk niet meer alleen de bisschoppelijke
kerken, zoals in Karel de Grote's tijd, maar soms ook parochiekerken die een school onderhielden.
Die parochiescholen waren van wat lager niveau, maar ze brachten door hun spreiding en aantal het
onderwijs wel dichter bij de bevolking. Het was de kerk die de stichting van deze scholen had
gestimuleerd in twee besluiten die in 1179 en 1215 op Lateraanse concilies in Rome zijn genomen.
Daarin werd alle kerken die over voldoende middelen beschikten gelast meesters aan te stellen om
les te geven in grammatica en andere wetenschappen.7. Aanvankelijk waren maar weinig parochies
rijk genoeg om dat te doen, maar vooral in de steden ging dat veranderen. Het motief dat de plaatselijke
kerk dan over een koor ging beschikken kon bij zo'n stichting vaak een rol spelen, want dat werd door
de bevolking erg op prijs gesteld. Bij ons zijn die koren met de reformatie uit de kerken verdwenen,
maar de herinnering eraan bleef nog een tijd bestaan. Zo schreef een uitgeweken priester in 1584 vol
weemoed over het zingen van de scholieren in Amersfoort, van wie de in de kerk ten beste gebrachte
cantilenen op straat door de dienstboden werden nagezongen.8. De kerkzang leefde bij de bevolking.
Hier en daar in Europa zijn koren van scholieren bijven bestaan. In Engeland bijvoorbeeld zijn aan
kathedrale kerken en aan sommige kerken in Oxford en Cambridge scholen verbonden waar jongens
vanaf de leeftijd van ongeveer acht jaar gratis onderwijs krijgen, waartegenover ze dan wel drie uur
per dag aan zangstudie moeten besteden en in alle kerkdiensten een belangrijke rol vervullen. De
selectie is streng, maar het resultaat is indrukwekkend. We moeten ons voorstellen dat in de late
middeleeuwen alle grotere kerken over een behoorlijk koor konden beschikken, dat samengesteld
was uit de schooljongens. Er ging voor de leerlingen veel tijd in zitten, maar zolang het onderwijs
voornamelijk diende als opleiding voor een kerkelijke loopbaan was dat geen bezwaar. Door de
toename van het aantal scholen veranderde dat echter. De scholen kwamen dichter bij huis en ‘naar
school gaan’ hoefde niet meer een keuze te zijn die de verdere levensloop bepaalde. Men kon nu in
de eigen stad elementair onderwijs volgen en daarna stoppen. De schoolgaande leeftijd werd ook
lager, naar het schijnt vanaf ongeveer zeven jaar. Het kan zijn dat dit alles mede van invloed is geweest
op de samenstelling van en het enthousiasme voor de kerkkoren.
De ontwikkeling van een toestand waarin al het onderwijs was geconcentreerd in enkele scholen,
naar een piramidale struktuur, met aan de top universiteiten, daaronder Latijnse scholen en aan de
basis talrijke scholen voor elementair onderwijs, nam vele eeuwen in beslag. We kunnen hierover
geen exacte jaartallen geven, omdat het tijdstip van stichting van een school doorgaans niet bekend
is. Een school die we in geschreven bronnen tegenkomen kan best al meer dan honderd jaar bestaan
hebben. Zo wordt de school in 's-Hertogenbosch voor het eerst genoemd in 1273. Er bestaat een akte
uit dat jaar waarin de rector van de school een legaat van drie schellingen toegekend wordt,
waartegenover hij met zijn scholieren op het jaargetijde van de overledene de vigiliën moet zingen.9.
Maar die school bestond toen natuurlijk al lang. Het bewaard blijven van zo'n vermelding berust op
toeval, en als uit een onderzoek in 1954 blijkt dat er in dertiendeeeuwse bronnen zes scholen voor
het eerst vermeld zijn en veertig in veertiendeeeuwse bronnen, dan valt daaruit wel een groei te
constateren, maar de werkelijke
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cijfers zullen hoger liggen. Dat de toestand van het onderwijs in vijf eeuwen tijd sterk veranderd was,
blijkt echter wel uit dit onderzoek.10.

5. Ontwikkeling van de steden
Nu was ons land er ook heel anders uit gaan zien, zowel politiek als economisch. We noemden al de
bevolkingstoename als gevolg van de landontginningen, en de ontwikkeling van handel en industrie.
Politiek waren we een deel geworden van het Duitse keizerrijk, maar de feitelijke macht in een gebied
werd niet uitgeoefend door de keizer maar door aan deze ondergeschikte landheren: graven, hertogen
en ook bisschoppen. Sinds ongeveer 1200 kregen vrij veel nederzettingen het stadsrecht; de landheer
gaf daarbij onder andere het recht om de plaats met muren te versterken en bijvoorbeeld ook om markt
te mogen houden. Heel veel steden hier te lande hebben in deze twintigste eeuw hun 700-jarig bestaan
kunnen vieren. Zo bijvoorbeeld Gouda, Schiedam, Den Briel, Alkmaar en Medemblik. In de veertiende
eeuw kwamen er meer bij. Die steden waren klein naar onze maatstaven. Enkele oudere, zoals Utrecht
en Dordrecht, hadden misschien tegen de 10.000 inwoners, maar de meeste hadden er maar enkele
duizenden. Niettemin, zo'n stad had een eigen administratie, er woonden mensen die zich bezig hielden
met handel en industrie, en dat bracht met zich mee dat er meer behoefte was aan ‘geletterden’, dat
wil zeggen aan mensen die konden lezen en schrijven. En naarmate de landstaal - hier het Nederduits
- meer in gebruik kwam bij het opstellen van akten en het voeren van een boekhouding konden veel
schrijvers ook wel zonder kennis van Latijn. Daarmee was het volgen van alleen elementair onderwijs
ook meer zinvol geworden. De burgerij van de steden raakte betrokken bij het onderwijs; het was niet
meer uitsluitend een kerkelijke aangelegenheid.
Die belangstelling van de burgerij blijkt onder andere hieruit dat in de veertiende en vijftiende
eeuw het dikwijls voorkwam dat een stad de daar al aanwezige kerkelijke school - meestal een
parochieschool - ging overnemen. Dat hield in dat de stad voortaan de rector aannam, salaris en
schoolgeld vaststelde en het schoolgebouw onderhield. Zo'n overname gaf hier en daar wel eens
aanleiding tot een conflict, maar het gaat te ver om van een ‘eerste schoolstrijd’ te spreken, zoals wel
gedaan wordt. Want in wezen veranderde er weinig. Het leerprogramma bleef hetzelfde en ook de
plichten van de leerlingen ten aanzien van de kerk bleven bestaan. Het meest interessant is deze gang
van zaken voor de geschiedschrijving, want van de door een stad overgenomen scholen zijn vrij veel
gegevens te vinden, zowel in stadsrekeningen als in de vorm van door de stad opgestelde
schoolverordeningen. Dat maakte het mogelijk een globale beschrijving te geven van de toestand van
het onderwijs in de steden zoals die van ongeveer 1350 tot 1550 moet zijn geweest.11.

6. Scholen in de late middeleeuwen
In de meeste steden vond men één stadsschool, doorgaans de ‘grote school’ genoemd. Vaak was die
voortgekomen uit de al eerder bestaande parochieschool, maar soms had de stad een eigen school
gesticht en was de parochieschool wal blijven bestaan, maar naar het tweede plan gezakt. Er bestonden
steden met meer eigen scholen, zoals Amsterdam, of met een vrij groot aantal kerkelijke scholen naast
de stadsschool, zoals Utrecht, maar dat waren uitzonderingen. De stadsscholen leken sterk op elkaar
wat leerprogramma, indeling in klassen en andere zaken
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betreft. Dat was ook geen wonder, ze zetten immers de bestaande traditie van de kerkelijke scholen
voort. De stad had de school niet overgenomen om een verandering in het onderwijs te bewerkstelligen,
maar om meer greep te krijgen op alles wat binnen de stad van belang was.
Aan het hoofd van de school stond een door de stad benoemde rector, die bijgestaan werd door
docenten. Hoeveel dat er waren hing af van het aantal leerlingen. Waren het er veel, dan had elke klas
een eigen leraar, waren het er weinig, wat vooral in de hogere klassen het geval kon zijn, dan kon één
leraar twee klassen voor zijn rekening nemen. Men schijnt het niet nodig gevonden te hebben klassen
van honderd tot honderdvijftig leerlingen te splitsen in parallelklassen. Die grote aantallen vond men
voornamelijk in de lagere klassen, waar men oudere leerlingen als hulpjes of ondermeesters kon
gebruiken, zoals dat later op de Nederduitse scholen gewoonte werd. In zo'n laagste klas werd
voornamelijk lezen en schrijven onderwezen en er moeten voldoende andere leerlingen te vinden zijn
geweest die daarbij konden helpen. Ook werd het onderwijs in zo'n klas waarschijnlijk nog in de
landstaal gegeven en niet in het Latijn. De meeste leerlingen kwamen nu uit de direkte omgeving en
spraken dezelfde taal, het Nederduits, zoals dat toen genoemd werd. Toch bleef nog steeds de studie
van Latijn het belangrijkste deel van het onderwijs. Na de onderbouw van één of twee klassen volgde
een aantal klassen gewijd aan vakken die van ouds tot het trivium gerekend werden, reden waarom
deze scholen ook wel ‘triviale scholen’ genoemd werden. In de praktijk kwam het onderwijs neer op
Latijnse grammatica en literatuur. Retoriek en dialektiek werden in praktijk gebracht door
toneelopvoeringen en debatteeroefeningen. Daarnaast behield de zangstudie een belangrijke plaats,
al wordt die zelden in de schoolverordeningen of lesroosters genoemd. Tenslotte konden in een of
twee hoogste klassen filosofische en mathematische vakken - van ouds het quadrivium - onderwezen
worden. Maar die klassen ontbraken op veel scholen. Ze waren er wel als een bekwame rector veel
leerlingen van heinde en ver aantrok. De school in Zwolle was er bijvoorbeeld zo een onder het bewind
van Johannes Cele, van 1377 tot 1415. Iets later had de Deventer stadsschool een dergelijke funktie
onder Alexander Hegius, bij wie ook Erasmus is school gegaan. Johannes Murmellius, een andere
oudleerling van de Deventer school, zorgde op zijn beurt als rector van de school in Alkmaar voor
een grote toeloop van leerlingen aldaar. In zijn tijd had die school ruim 1000 leerlingen, van wie
slechts twaalf de hoogste klas volgden. Na het vertrek van Murmellius verdwenen die oudste leerlingen,
zodat voortaan de ‘kopklassen’ in Alkmaar ontbraken.12. De daar onderwezen stof werd ook op de
sinds de dertiende eeuw opgerichte universiteiten onderwezen en gold als een onderbouw voor verdere
universitaire studies. Wie op school al enigszins onderlegd was in filosofie en wiskunde kon het
verblijf op een universiteit bekorten. Daarom bleven de vermaarde grote scholen - mét kopklassen een aantrekkingskracht uitoefenen die verder reikte dan de eigen regio.
Een oudleerling van de Deventer school vertelt er iets over in zijn herinneringen. Dat was Johannes
Butzbach, in zijn latere jaren prior van een Benedictijner klooster. Hij was in 1478 geboren in
Miltenberg, ten zuidoosten van Frankfort aan de Main en kwam in 1498, na wat omzwervingen en
een periode als lekenbroeder, op de school in Deventer, waar hij in de laagste klas werd geplaatst. Er
waren er meer van zijn leeftijd, maar die waren niet erg gemotiveerd omdat zij alleen uit angst voor
een straf wegens muiterij van voetvolk hun toevlucht hadden gezocht in de studie. Butzbach
daarentegen, die voor priester wilde studeren, schoot hard op; hij bleef maar kort in die laagste klas,
sloeg de volgende over en was met Pasen, een
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half jaar na zijn komst, alweer twee klassen verder. Dat maakte zijn leven in Deventer een stuk
gemakkelijker, want nu hij zo ver gevorderd was kon hij zijn intrek nemen in een tehuis voor arme
studenten die opgeleid wilden worden voor de kloosterlijke stand. Vóór die tijd had hij de kost moeten
verdienen met allerlei karweitjes en at hij zoveel mogelijk bij burgers van Deventer die uit vroomheid
arme studenten een maaltijd verschaften. Hij werkte hard, kwam na een half jaar weer een klas verder
en verliet toen de school om in het klooster te treden. Hij was vol lof voor het onderwijs in Deventer,
al moest hij met droefheid constateren dat de school wel achteruit was gegaan na het overlijden van
de rector Hegius in 1498.13.
We zien uit dit verhaal hoe ook volwassenen de scholen konden bezoeken en hoe snel men van de
ene naar de andere klas kon overgaan. Inderdaad kende men geen leeftijdsgrenzen en evenmin kende
men het systeem van jaarklassen, dat in de negentiende en twintigste eeuw gebruikelijk zou worden.
Soms bleef men anderhalf tot twee jaar in één klas, zonder dat daaraan een stigma van ‘zitten blijven’
verbonden was, al zullen ouders ook toen het prettiger gevonden hebben als hun zoon wat sneller
opschoot.
Het feit dat de lagere schoolklassen vaak honderd tot honderdvijftig leerlingen telden, tegen slechts
enkele tientallen of nog minder in de hogere, wijst erop dat de scholen niet meer louter
opleidingsinstituten waren voor geestelijken en ambtenaren, noch uitsluitend dienden als opleiding
voor de universiteit, maar door velen gezien werden als plaatsen waar men zijn kinderen lezen,
schrijven en andere vakken kon laten leren die zij in het dagelijks leven nodig hadden. Aan vaardigheid
in die vakken was vooral in de steden meer behoefte gekomen. De uitvinding van de boekdrukkunst,
in het midden van de vijftiende eeuw, heeft ertoe meegewerkt, maar ook het feit dat er in de steden
vrij veel mensen bij elkaar woonden die voor hun beroep - de handel of een ambacht - lezen, schrijven
en rekenen niet konden ontberen. Waarschijnlijk is het zo geweest dat er voor elk beroep een moment
kwam waarop men vond dat het zonder enige schoolkennis niet meer goed was uit te oefenen, wilde
men de concurrentie het hoofd kunnen bieden. Anders gezegd: op een gegeven ogenblik werd het
door een bepaalde bevolkingsgroep als noodzakelijk ervaren de kinderen naar school te sturen. Dit
proces, dat voor Nederland pas in de negentiende eeuw als afgesloten mag beschouwd worden, was
in de vijftiende-eeuwse Nederlandse steden al een eindweegs gevorderd. Dat is niet alleen te zien aan
het grote aantal leerlingen in de laagste klassen van de stadsscholen, maar ook aan de opkomst van
de particuliere scholen, toen bijscholen genoemd.

7. Bijscholen
Voor een deel bewogen de bijscholen zich op een terrein dat buiten dat van de grote school lag,
bijvoorbeeld door zich te specialiseren in rekenen en Frans, vakken die niet op de stadsschool gegeven
werden, of door alleen meisjes op te nemen, of heel jonge kinderen. Maar aan de vele bepalingen
waarmee de steden probeerden de bijscholen binnen de perken te houden, is te zien dat zij de grote
school wel degelijk concurrentie aandeden. Er kwamen op de grote scholen nu ook wel meisjes, heel
jonge kinderen en volwassenen, maar de school mikte op jongens tussen zeven en vijftien jaar en het
onderwijs bestond in hoofdzaak uit het leren van Latijn. Dat was dus het terrein waar de bijscholen
van af moesten blijven. Bijschoolhouders mochten daarom geen les geven in Latijn, al was elementair
Latijn soms wel toegestaan. Een andere maatregel bestond uit de verplichting om
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de stad het schoolgeld te vergoeden dat deze miste doordat de bijschool leerlingen aan de stadsschool
onttrok. Dat maakte zo'n bijschool natuurlijk een stuk duurder, maar dat schijnt voor veel ouders geen
bezwaar te zijn geweest. Misschien vonden zij het aantrekkelijk dat de bijscholen kleinere klassen
hadden; ook kan het ontbreken van kerkelijke en andere plichten waaraan leerlingen van de stadsschool
onderworpen waren een reden geweest zijn de voorkeur te geven aan een bijschool. Want het zingen
in de kerk nam nog steeds veel tijd in beslag; daarbij kwamen soms ook nog stedelijke corvees. In
Den Bosch moesten bijvoorbeeld de leerlingen de markt aanvegen na het vertrek van het garnizoen
in 1578; een tijdje later hielpen ze een kanon te verplaatsen.14. Ouders die erop gebrand waren hun
zoon snelle vorderingen te laten maken kunnen daarom aan een duurdere bijschool de voorkeur
gegeven hebben. Maar de belangrijkste reden lag misschien in het leerprogramma. Op bijscholen
werden vakken gegeven die op de grote school niet of bijna niet aan de orde kwamen zoals rekenen
en boekhouden, later ook Frans. Ze reageerden wat soepeler op de vraag. Ondanks de protectie van
de eigen stadsschool zouden de bijscholen daarom een steeds belangrijker plaats gaan innemen.
Een ander soort bijscholen bestond in de zogenaamde schrijfscholen of onderscholen. De leerstof
beperkte zich daar gewoonlijk tot lezen en schrijven en de leerlingen waren doorgaans niet ouder dan
zeven jaar. Vaak waren het vrouwen die deze scholen leidden. In Gouda waren er in 1521/22
bijvoorbeeld vijf van die vrouwenscholen; in Goes waren vier van de zes schrijfscholen in 1569 onder
vrouwelijke leiding.15. Wanneer men in bronnen iets leest over ‘vrouwenscholen’ dan kunnen deze
scholen ermee bedoeld zijn. Maar ook de door vrouwen geleide kleinkinderschooltjes werden wel
vrouwenscholen genoemd. Die leken meer op bewaarschooltjes, waar heel jonge kinderen kwamen
die er niet meer leerden dan het alfabet, wat eenvoudige gebeden en godsdienstvraagjes. Soms konden
de ‘matressen’ van die schooltjes zelf niet eens lezen of schrijven en wilden alleen maar wat
bijverdienen door overdag op kinderen van werkende vrouwen te passen. Van die ‘ABCschooltjes’
naar de schrijfscholen is er een wat onduidelijke en geleidelijke overgang en wij kunnen uit de simpele
vermelding van een vrouw die schoolhoudt voor kleine kinderen niet het niveau van die school bepalen.
Wanneer die kleinkinderschooltjes er voor het eerst waren weet niemand. Ze komen pas vrij laat in
de bronnen voor, maar dat zegt niet veel. We horen pas over ze wanneer ze een bedreiging gaan
vormen voor bestaande scholen of wanneer ze - na de reformatie - door rooms-katholieke vrouwen
gehouden werden, wat toen verboden was.16.
Uit het bovenstaande blijkt dat stedelingen in de vijftiende en zeker in de zestiende eeuw al tussen
diverse scholen konden kiezen voor hun kinderen. Er was de stadsschool, er waren dure bijscholen,
er waren simpele schrijf- en kleinkinderschooltjes en in grotere steden waren soms ook scholen met
een speciaal programma, zoals rekenscholen. In de dorpen lag het anders. Aanvankelijk was er in
lang niet elk dorp een school en hing het van het toeval af of er iemand was - bijvoorbeeld de pastoor
of de koster - die kinderen wat les wilde of kon geven. Dat veranderde langzamerhand. Omstreeks
1560 werd er bijvoorbeeld bij kerkelijke visitaties ook in dorpsparochies gevraagd of er school
gehouden werd. De antwoorden luidden lang niet altijd bevestigend; soms kon de koster niet lezen
of schrijven, of de pastoor was te oud, of er kwamen toch geen kinderen opdagen. Maar dat de vraag
gesteld werd zegt toch wat. Trouwens, bij een latere, nu protestantse visitatie, blijken in de provincie
Utrecht in 1593 in bijna alle kerkdor-
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pen scholen te zijn geweest.17. In principe was er toen op het platteland voor de meeste kinderen wel
gelegenheid om naar school te gaan, al kon het in streken waar de dorpen dun gezaaid waren soms
wel erg ver lopen betekenen. En ook wanneer er een school dichtbij was gingen lang niet alle kinderen
erheen. Aan onderwijs-voor-iedereen was men nog niet toe, ook in de steden niet.

8. Het humanisme
Toch werd er in het begin van die zestiende eeuw al veel over onderwijs en opvoeding gedacht en
geschreven. Het was een van die perioden van de geschiedenis waarin extra veel aandacht gegeven
werd aan onderwijs. Het lijkt wel alsof dat vooral gebeurt in tijden van overgang, van grote
veranderingen in de maatschappij en in het denken, waarin het bestaande onderwijs de ontwikkelingen
niet kan bijhouden. De kritiek op het onderwijs kwam ditmaal van de kant van de humanisten, die
het overigens niet lieten bij kritiek alleen, maar tevens het doel van het onderwijs trachtten te formuleren
en methoden aangaven om dat doel te bereiken. Het humanisme was een op vernieuwing gerichte
stroming onder geleerden en letterkundigen, die geïnspireerd waren door de cultuur van het oude
Griekenland en Rome, waar zoals zij meenden de menselijke vermogens beter tot ontwikkeling konden
komen en gewaardeerd werden dan in de middeleeuwen het geval was geweest. De beweging was al
in de veertiende eeuw in Italië ontstaan en vandaar
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naar het noorden doorgedrongen. Hier was Desiderius Erasmus (1469-1536) de meest bekende
vertegenwoordiger. In tal van geschriften bracht hij het onderwijs ter sprake. Maar ook anderen deden
dat, vaak mensen die zelf bij het onderwijs betrokken waren als rector of docent. Het zal mede daardoor
gekomen zijn dat de gedachten die de humanisten over verbeteringen van het onderwijs hadden zo
diep wortel schoten en zo lang hebben nagewerkt. Minstens tot het eind van de achttiende eeuw droeg
het onderwijs in Nederland een humanistisch stempel, zeker op de Latijnse scholen.18.
Veel van wat de humanisten over onderwijs hebben geschreven lijkt nu erg vanzelfsprekend. In
hun eigen tijd moet het nieuw hebben geklonken. Onderwijs was voor hen meer dan alleen een
beroepsopleiding, het bood de mogelijkheid uit te groeien tot een ontwikkeld en beschaafd mens, die
kon profiteren van de schatten aan kennis die uit de oudheid bewaard gebleven waren en die daardoor
ook bij kon dragen tot een betere maatschappij. Het was daarom van het grootste belang dit onderwijs
zo goed en doelmatig mogelijk te doen zijn.
Voorop stond daarbij een goede verstandhouding tussen meester en leerling. Met liefde was meer
te bereiken dan met een pak slaag. Beter was het de leerlingen tot grote inspanning op te wekken door
het aanwakkeren van de onderlinge wedijver, bijvoorbeeld door het geven van prijzen aan de goede
leerlingen en het toekennen van rangnummers.
Hoewel de boekdrukkunst inmiddels was uitgevonden bleven de humanisten toch ook veel waarde
hechten aan de ontwikkeling van het geheugen. Ze geven zinnige opmerkingen over technieken voor
het memoriseren: de leerstof moet begrijpelijk zijn, ordelijk ingedeeld, en herhaaldelijk gerepeteerd
worden. Repetities zouden voortaan op alle scholen een onderdeel van het lesrooster gaan vormen.
Verder moest de leerstof geleidelijk en voorzichtig toegediend worden, als ware een kind een vaas
met lange hals waarin men de vloeistof langzaam moet gieten om niet te morsen. Dit beeld was
ontleend aan Marcus Fabius Quintilianus (ca. 35-100), wiens werk over het onderwijs in de retoriek
de hele middeleeuwen door velen geraadpleegd is. We zouden dit beeld nu te passief vinden en liever
andere beelden gebruiken, zoals het doen ontkiemen van een zaadje, of het aanwakkeren van een
vonk tot vlammend vuur. De voorkeur van de humanisten voor lessen waarbij de docenten spraken,
de leerlingen luisterden, is echter wel in overeenstemming met de hier gesignaleerde passiviteit. Toch
werden er ook door de leerlingen zelf oefeningen gemaakt, zowel in het vertalen als in het maken van
opstellen en gedichten. Vooral deze laatste bezigheid werd populair, zoals de vele gedichten bewijzen
die oudleerlingen van Latijnse scholen nog in de achttiende eeuw maakten op hun jarige, huwende
of gestorven familieleden en vrienden.19.
De taal van die gedichten was Latijn. Want Latijn, met name het Latijn uit de bloeitijd van Rome,
werd gezien als dé taal, die naar men hoopte elk beschaafd mens zou leren spreken, zodat het weer
de wereldtaal zou worden die het eens geweest was. Het middeleeuws Latijn was dat tot op zekere
hoogte ook wel, maar het was een Latijn dat naar de mening van de humanisten vol grammaticale
fouten zat, fouten die bovendien per landstreek verschilden, zodat het Latijn in Italië anders klonk
dan in de Duitse landen of in Frankrijk. De humanisten daarentegen streefden ernaar het klassieke
Latijn in ere te herstellen, niet alleen op school, maar ook thuis. In het eerste zijn ze geslaagd, maar
het tweede lukte niet. Het was te laat om van Latijn nog een wereldtaal te maken. Daarvoor waren
de landstalen zoals Frans, Engels, Hoog- en Nederduits, Italiaans en Spaans, al teveel ingeburgerd.
Wel is Latijn, stellig mede dank zij de humanistische inspanning, nog heel
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lang de taal van de wetenschap gebleven. Het internationaal wetenschappelijk contact is erdoor
bevorderd, maar tegelijk is het voor velen een hinderpaal geweest om aan een universitaire studie te
beginnen.
Omdat de humanisten zoveel waarde hechtten aan een correcte en gedegen kennis van het Latijn
hebben zij zich veel moeite gegeven betere methoden uit te denken om deze taal onder de knie te
krijgen. Er kwamen nieuwe grammatica's, die overzichtelijker ingedeeld waren dan de oude. Ze
begonnen met de hoofdzaken, om pas bijzaken en uitzonderingen te behandelen als een leerling al
zover gevorderd was dat hij die kon verwerken. Ook werd er eerder met lectuur begonnen, waarbij
nu de klassieke schrijvers aan de leerlingen werden voorgezet en niet meer de middeleeuwse werken,
waarvan het Latijn niet aan de hoge eisen van de humanisten voldeed. Verder werd nu ook Grieks op
de scholen ingevoerd. Niet als omgangstaal, zoals Latijn, maar als een taal die het begrip voor Latijn
en de klassieke cultuur kon verdiepen. Werken die vroeger alleen in Latijnse vertaling toegankelijk
waren, konden de scholieren nu ook in het origineel lezen. Maar Grieks bleef op het tweede plan
staan; het werd alleen in de hogere klassen gegeven en er werden minder lesuren aan besteed.
De humanistische ideeën hebben niet alleen invloed gehad op de zogenaamde Latijnse scholen;
ook op de scholen van een lager niveau werkten zij door. Van belang is ook dat humanisten pleitten
voor onderwijs aan de benedenlaag van de bevolking. De Spaans-Nederlandse humanist Juan Vives
bijvoorbeeld heeft in een werk over de armenzorg de stichting van gratis scholen voor arme kinderen
bepleit, omdat hij hoopte dat daardoor bedelarij en landloperij zouden verminderen. Een motief dat
in de achttiende eeuw veel luider zou klinken maar dat in Vives' tijd nog niet zo heel veel weerklank
vond, al zijn er wel enige armenscholen gekomen. Voorlopig alleen in het zuiden van Europa, maar
wat later in de zestiende eeuw kwamen ook hier de zogenaamde zondagsscholen, waar de werkende
jeugd op zondag wat kon komen leren. Het programma bleef er beperkt tot godsdienst en lezen. Het
is overigens niet onmogelijk dat de bestrijding van de reformatie, meer nog dan het humanisme, de
stichting van die scholen hier te lande heeft bevorderd.

9. De broeders van het gemene leven
Ook al vóór het bestaan van zondagsscholen waren er mogelijkheden tot het volgen van gratis
onderwijs, maar die waren bedoeld voor arme jongens die opgeleid werden tot de geestelijke stand.
Dat was al bepaald op de hiervoor genoemde Lateraanse concilies omstreeks het jaar 1200. Maar
voor die jongens was gratis onderwijs niet voldoende; ook in hun onderhoud moest voorzien worden.
Hierboven is al aangeduid hoe moeilijk Butzbach het in Deventer had, ook al kon hij soms een gratis
maaltijd krijgen. Er bestonden studiebeurzen voor die jongens, maar vaak moesten ze de kost bij
elkaar bedelen, wat dan weer gold als een goede oefening in nederigheid. Butzbach kon, na voldoende
vorderingen gemaakt te hebben, terecht in het Deventer fraterhuis dat gesticht was door de broeders
van het gemene leven. Deze broederschap was in het eind van de veertiende eeuw ontstaan onder
Geert Grote. De broeders leidden in vrijwillige armoede een gemeenschappelijk leven en verdienden
de kost met handenarbeid, waaronder ook het schrijven en verluchten van boeken verstaan werd,
waarin zij uitblonken. Diegenen onder hen die tot priester gewijd waren hielden zich bezig met
zielzorg, vooral onder studenten. Met het eigenlijke onderwijs bemoeiden zij
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zich minder, omdat dit hen te veel van hun aan God gewijde levenswandel zou aftrekken. Wel zijn
er door hen scholen gesticht, onder andere de Hieronymusschool te Utrecht, die later door de stad
overgenomen werd en uitgroeide tot dé Latijnse school in die stad.20. Andere, reeds bestaande scholen,
hebben sterk onder hun invloed gestaan. Zo bijvoorbeeld de al eerder genoemde school in Zwolle
onder Johannes Cele en die in Deventer onder Alexander Hegius. Verder stichtten de broeders in veel
steden fraterhuizen voor arme studenten die werden opgeleid voor de geestelijke stand.
De hier genoemde steun aan arme studenten had natuurlijk een ander doel dan het elementaire
onderwijs aan de allerarmsten. Dat laatste zou trouwens pas in de achttiende eeuw meer betekenis
gaan krijgen. In de zestiende eeuw was het nog een zeer incidenteel verschijnsel, voornamelijk
afhankelijk van de een of ander die geld naliet voor een dergelijk doel. Toch, waar zij bestonden,
trokken die zondagsscholen heel wat kinderen. Sinds 1568 was er bijvoorbeeld een in Amersfoort
die een jaar na de stichting door 72 kinderen bezocht werd en al snel nog meer leerlingen kreeg. De
bedoeling was dat ze onderwezen werden in ‘haer gelove, Vader ons, die groetenisse van Maria ende
die thyn geboden’. Maar de boeken die voor de school aangeschaft werden gingen verder dan dit
summiere programma, al waren zij wel alle van godsdienstige aard. Het waren catechismussen,
gebedenboeken, de evangelies, de psalmen en het boek Tobias uit de bijbel.21. Ook elders waren er
dergelijke scholen; vermoedelijk was de dreiging van de reformatie een beweegreden om meer en
beter godsdienstonderwijs aan de grote massa te geven. Het spreekt vanzelf dat bij de invoering van
de Hervorming deze en dergelijke scholen alleen konden blijven bestaan als ze hun onderwijs wijzigden
in hervormde zin.
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2 De invoering van de reformatie
In de zestiende eeuw had de geestelijkheid in Nederland al lang het monopolie van ‘geletterdheid’
verloren. Zelfs boeren en landlieden konden er lezen en schrijven, zo weet ons Ludovico Guicciardini
te vertellen in zijn in 1567 uitgegeven werk over de Nederlanden, dat overigens uiteraard álle
Nederlandse gewesten behandelde en niet alleen de noordelijke.22. Zijn opmerking klinkt alsof er hier
geen analfabeten meer waren maar zo was het toch niet. Het grote aantal mensen dat in die tijd nog
met een kruisje moest tekenen wijst erop dat we Guicciardini's opmerking met een korreltje zout
moeten nemen. Mogelijk was hij geïmponeerd door een ontwikkelingspeil dat, zeker in Vlaanderen
en Brabant, gunstig afstak bij omringende landen.
De zuidelijke Nederlanden lagen toen nog wat voor op de noordelijke, maar ook in het noorden
was vrij veel gelegenheid tot het volgen van onderwijs, zoals hiervoor al is uiteengezet. Voor de
meeste kinderen was er wel een school binnen bereikbare afstand. Dat wil niet zeggen dat ze er allen
gebruik van maakten. De school lag nog buiten het gezichtsveld van veel ouders, die onderwijs in
lezen en schrijven niet zo erg nodig vonden en die bovendien de arbeid van hun kinderen vaak niet
konden missen. Alleen de kleintjes, die wilden ze nog wel eens naar een bewaarschooltje sturen om
ze uit de voeten te hebben, maar daar leerden ze niet veel. Beter gesitueerde ouders daarentegen waren
al wel het belang van goed onderwijs voor hun kinderen gaan inzien. De in het vorige hoofdstuk
gesignaleerde groei van het aantal bijscholen in de steden was daarvan een bewijs.
Maar de voornaamste drijfkracht van het onderwijs was nog steeds de kerk. De stadsscholen waren
weliswaar niet meer door de kerk onderhouden, maar ze hadden wel een programma dat, met zijn
nadruk op het Latijn, was ingesteld op de opleiding van de geestelijkheid. De parochiescholen in de
dorpen werden doorgaans gehouden door dienaren van de kerk: de pastoor, de koster of een kapelaan.
Behalve lezen en schrijven leerden de kinderen er voornamelijk godsdienst en zingen, dit laatste weer
om de kerk te dienen. Het spreekt daarom vanzelf dat met de kerkhervorming ook het onderwijs
veranderde.
De Hervorming, ingeleid door Maarten Luther in 1521, werd pas veel later in de Nederlandse
gewesten ingevoerd en wel in de jaren van 1572 tot ongeveer 1580, dus in het begin van wat later de
tachtigjarige oorlog genoemd zou worden. Tijdens die oorlog, eigenlijk een opstand tegen de wettige
landsheer, tevens koning van Spanje, vormde zich een statenbond van de oorlogvoerende gewesten,
samen de Republiek van de Verenigde Provinciën genoemd. In het ene gewest na het andere werden
rooms-katholieken uit het bestuur gezet en kwamen hervormingsgezinden hun plaats innemen. Die
namen dan meteen maatregelen ten aanzien van kerk en onderwijs. Het zal bekend zijn dat uiteindelijk
niet alle Nederlandse gewesten zich hebben afgescheiden. De provincies die deel uitmaakten van de
statenbond vormden het gebied benoorden de grote rivieren, maar in de loop van de oorlog veroverden
zij ook nog Noordbrabant en delen van het latere Limburg, die
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voortaan geregeerd zouden worden door de in Den Haag zetelende Staten-Generaal en daarom de
Generaliteitslanden genoemd werden. Terwijl de meerderheid van de bevolking in de noordelijke
provincies gaandeweg de protestantse godsdienst ging aanhangen zijn de mensen in de
Generaliteitslanden in het algemeen rooms-katholiek gebleen, hetgeen ook weer van betekenis zou
worden voor de ontwikkeling van het onderwijs aldaar.
Voordat de opstand uitbrak had de toenmalige regering allerlei maatregelen genomen om de
reformatorische bewegingen te onderdrukken. De vervolgingen, de brandstapels, ze zijn genoegzaam
bekend. Waarschijnlijk trachtte men ook het onderwijs in te schakelen als strijdmiddel tegen de
Hervorming. Zo werden de kerken vaker gevisiteerd dan vroeger het geval was en bij die visitaties
werd geregeld gevraagd hoe het met het onderwijs gesteld was. De zondagsscholen die in die tijd
gesticht werden noemden we al. Maar de contrareformatie was te laat begonnen om hier door middel
van onderwijs de ketterij tegen te houden. Toen de afscheiding een feit geworden was werden de
noordelijke Nederlanden missiegebied. Rondtrekkende of zich schuil houdende priesters zijn er hier
en daar in geslaagd een deel van de bevolking voor de oude kerk te behouden. Het kerkelijk beeld
van de Verenigde Provinciën was daardoor zeer divers. Er bestonden vrijwel homogeen protestantse
gebieden, maar daarnaast waren er steden en dorpen waar het aantal katholieken dat van de protestanten
vrijwel evenaarde of zelfs overtrof. Rooms-katholieken, remonstranten, doopsgezinden, lutheranen,
zij vormden groeperingen waarmee de heersende calvinistische kerk misschien wel graag had willen
afrekenen, maar waarmee zij tenslotte moest leren leven.
Na de invoering van de reformatie bleef de kerk haar greep op het onderwijs behouden. Maar de
godsdienstige boodschap die de kinderen op school werd bijgebracht was een andere geworden: het
was nu de calvinistische en niet meer de rooms-katholieke leer waarin de jeugd werd opgevoed. In
het begin was dat nog moeilijk uitvoerbaar. De mensen die tot dan onderwijs hadden gegeven wilden
lang niet allen meewerken. Sommigen weken uit. Zij die bleven weigerden soms iets in hun onderwijs
te veranderen. Vervangers waren er nauwelijks, althans geen goede. De ouders werkten ook al niet
mee. Toen de Hervorming officieel werd ingevoerd was de meerderheid van de bevolking nog het
oude geloof toegedaan. De kerk hoopte dat door onderwijs te veranderen. ‘Waer veele oude niet
hooren en willen, daer moet men de jonge tedere jeucht allengskens de waere religie in ... planten‘,
zo werd in 1606 op een provinciale synode verklaard.23. Telkens wanneer een stedelijke of gewestelijke
overheid ‘om’ was en de calvinisten er op het kussen gekomen waren werd daarom niet alleen de
kerk maar ook de school hervormd. Dat hield in dat de schoolmeesters verplicht werden in calvinistische
geest te onderwijzen en geen ‘paapsgezinde’ boekjes op school toe te staan. Als ze dat deden mochten
ze aan blijven. Voorlopig bleef het daarbij, want het was nog te vroeg om alle niet-calvinisten van
het lesgeven uit te sluiten. Pogingen daartoe konden tot een fiasco leiden. Zo in Utrecht, waar het
ontslag van de rector van de Latijnse school enige jaren ongedaan gemaakt moest worden omdat
onder zijn opvolger de school te veel leerlingen kwijtraakte. Evenmin lukte het daar de door
rooms-katholieken gehouden bijscholen te doen verdwijnen. Ze waren in 1586 verboden, bij welke
gelegenheid een predikant juichte dat nu alle ‘rottenesten’ waren uitgeroeid, maar die vreugde was
voorbarig. De burgerij nam het niet dat mensen die ‘eerlick, vroom, ingetogen, deftig, nyet seditieus
off muytachtig’ waren, zo maar het brood uit de mond genomen werd. Voor de ene schoolhouder na
de andere werd dus ontheffing gevraagd van het verbod tot schoolhouden en
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ook verkregen. De maatregel verzandde. Pas ruim dertig jaar later werd de zaak weer ter hand genomen,
met meer succes.24.
Er was in die dertig jaar ook wel wat veranderd. Het aantal rooms-katholieken was afgenomen,
vooral in streken waar lang geen rooms-katholieke zielzorg was geweest. Bovendien waren er meer
mensen beschikbaar gekomen die in calvinistische geest wilden en konden les geven. Voor een deel
waren die afkomstig uit de zuidelijke Nederlanden. Vooral na de val van Antwerpen in 1585 zijn veel
schoolmeesters en schoolvrouwen hier gekomen. De meesten vestigden zich in de steden als
bijschoolhouder, sommigen kregen een aanstelling aan een grote of Latijnse school.25. De heersende
kerk kon zich nu beter veroorloven strenge eisen te stellen. Zij was daartoe des te meer bereid omdat
zij niet meer alleen bedreigd was door rooms-katholieken, maar ook door dissidenten binnen de eigen
gelederen. Jarenlang hadden twisten tussen remonstranten en contra-remonstranten het land verscheurd
totdat de in 1618 te Dordrecht bijeengekomen Nationale Synode daaraan een eind maakte. De
remonstranten delfden het onderspit. De overwinnaars in het conflict voelden zich genoodzaakt
voortaan strakkere richtlijnen te trekken in kerkelijke zaken, waarbij zij ook het onderwijs betrokken.
Op de Nationale Synode werd een aanbeveling aangenomen dat alle kinderen, ook de allerarmsten,
in staat gesteld moesten worden van de ‘weldaet der scholen’ te profiteren. De overheden zouden dit
gratis onderwijs mogelijk moeten maken door een toelage aan de schoolmeesters. Schoolmeester
mocht alleen iemand zijn die de zogenaamde formulieren van enigheid ondertekend had. Daaronder
verstond men de Nederlandse geloofsbelijdenis, de Heidelbergse catechismus en de op de Nationale
Synode aangeboden ‘Dordtse leerregels’.26. Zowel remonstranten als rooms-katholieken werden door
deze maatregel getroffen en dat was ook de bedoeling. De toen ontworpen kerkorde is niet in alle
provincies ingevoerd en het tekenen van de formulieren van enigheid werd ook niet overal verplicht.
Maar de gedachten die in 1618/19 over het onderwijs waren vastgelegd zijn wel gemeengoed geworden.
De touwtjes werden strakker aangetrokken. In de provincie Utrecht bijvoorbeeld werden de
dorpsschoolmeesters in de laatste maanden van 1619 opgeroepen om de formulieren te komen
ondertekenen, op straffe van ontslag. Toen pas bleek hoevelen er nog roomsgezind waren gebleven.
Ze werden onslagen, maar het kostte veel moeite ze door anderen te vervangen. Het ging vaak om
mensen die van vader op zoon de funktie van koster en schoolmeester hadden uitgeoefend en het is
niet te verwonderen dat de bevolking de opvolger, die zij als indringer zag, niet bepaald met open
armen ontving. Die van Bunnik bijvoorbeeld kon maar geen huis krijgen en behielp zich jarenlang
met de sacristie van de kerk, tot er eindelijk voor hem en zijn gezin een huisje op de brink gezet zou
worden. Maar de oppositie roerde zich en wist het besluit te vertragen onder het modern aandoende
argument dat dit huisje het ‘gezicht’ van de brink zou schaden. In Soest hield geen enkele koster het
lang uit vanwege de dreigementen en plagerijen van de bevolking. Ook waar het minder erg was
moesten de nieuwe schoolmeesters - in de dorpen tevens koster - wel concessies doen aan de bevolking,
die prijs stelde op handhaving van oude gebruiken. Er was er zelfs een die tot kort voor 1648 de
boeren en hun vee met wijwater zegende als zij daarom vroegen. Veel voorkomende geschilpunten
waren de manier van klokluiden, de gebruiken bij begrafenissen en het al of niet handhaven van de
oude, vertrouwde, maar roomse leerboekjes op school. Pas na 1650 lijkt de ergste pijn voorbij te zijn,
al waren er hier en daar nog wel eens wat strubbelingen.27.
In de steden lagen de problemen weer iets anders: er waren twee kategorieën
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van onderwijzers; zij die in dienstverband werkten en zij die dat voor eigen rekening en risico deden.
Eerstgenoemden konden ontslagen worden als zij de oude religie bleven aanhangen en dat gebeurde
meestal ook. Met de anderen zat het moeilijker, vooral in steden waar de bevolking niet meewerkte.
De protestantisering van het particulier onderwijs ging daarom langzaam en elke stad kende haar
eigen regelingen. In Delft werd bijvoorbeeld in 1663 het lidmaatschap van de hervormde kerk verplicht
gesteld voor alle schoolhouders. Amersfoort bleef nog langer tolerant: het stadsbestuur besloot pas
in 1683 geen rooms-katholieke schoolhouders meer toe te laten.28. Utrecht daarentegen stelde al in
1631 het tekenen van de formulieren van enigheid als eis voor toelating tot schoolhouden.
De maatregelen tot uitsluiting van andersdenkenden vereisten een voortdurende controle. Er bestond
wel een controle-orgaan, namelijk dat van de scholarchen, die al in de middeleeuwen toezicht hielden
op de grote school en tevens moesten nagaan of de bepalingen ten aanzien van de bijscholen wel
werden nagekomen. Maar deze taak werd nu anders en zwaarder; het ging er niet meer voornamelijk
om de grote of Latijnse school te beschermen tegen concurrentie, maar de controle op bijscholen was
er voortaan in hoofdzaak op gericht rooms-katholiek onderwijs te verhinderen. Dat betekende dat er
ook gelet moest worden op de kleinkinderschooltjes en op de brei- en naaischooltjes voor meisjes,
waar vroeger niemand naar omkeek. Het veroorzaakte veel werk, want er waren heel wat vrouwen
die onder het mom van kleinkinderschool of naaischool kinderen onderwezen in de beginselen van
de katholieke godsdienst. Soms werden er extra controleurs aangesteld, vaak zelf schoolmeesters, om
deze schooltjes op te sporen. In Utrecht waren het er twee, die na enige jaren een verslag uitbrachten
waarin zij vertelden van kijvende matressen, giechelende meisjes die gebedenboekjes in hun naaimand
of hun kleren verstopten, en onaardige opmerkingen van buurtbewoners. Het was ontmoedigend werk
en het ging hen danig de keel uithangen, reden waarom zij om opslag verzochten. Latere ‘opzieners’
waren vermoedelijk iets minder ijverig; tenminste, de Utrechtse kerkeraad vermaande hen steeds wat
meer hun best te doen. Het is waarschijnlijk dat dit soort schooltjes niet alleen in de stad Utrecht is
blijven bestaan, maar ook in veel andere steden en op het platteland.29.
Anders was het gesteld met de scholen voor oudere kinderen. De door de stad onderhouden scholen
waren uiteraard gereformeerd, terwijl er tegen eventuele roomse scholen voor de leeftijdsgroep van
zeven tot twaalf jaar veel strenger werd opgetreden dan tegen die vrouwenschooltjes. Dat wil niet
zeggen dat deze scholen geheel verdwenen; stellig bleven er in sommige steden wel bestaan, soms
misschien tegen een vergoeding aan de stad. Toch was het voor rooms-katholieke ouders moeilijker
geworden een school voor hun kinderen te vinden. Sommige ouders stuurden hun kinderen daarom
naar het buitenland, andere lieten hen thuis les geven, enkele ouders vonden in hun eigen buurt een
dure clandestiene school, maar al deze oplossingen waren alleen voor kinderen van welgestelde ouders
weggelegd. Voor veel rooms-katholieken bleef er niet veel anders over dan de kinderen naar een
gewone school te sturen, waar het onderwijs geheel op de calvinistische leest was geschoeid. Zo
blijken in de winter van 1660/61 in het katholiek gebleven Odijk toch 56 kinderen de dorpsschool te
hebben bezocht. Honderd jaar later ontstond er in het eveneens katholieke dorp Bunnik een lichte
paniek onder de ouders toen de pastoor verbood kinderen naar de dorpsschool te sturen omdat ze daar
de Heidelbergse catechismus te lezen kregen. Uiteindelijk bracht een commissie uit de staten van
Utrecht een compromis tot stand.30. Het was een op zichzelf staand geval, want in het algemeen werd
er op school wel rekening
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gehouden met andersdenkenden. Katholieke kinderen waren bijvoorbeeld vrijgesteld van het leren
van de psalmen voor de komende zondag en konden op zaterdag dus eerder naar huis. De prijsjes die
ze kregen voor goed gedrag en vlijt werden echter niet altijd even taktvol uitgezocht. In Amsterdam
omzeilde men de moeilijkheden door de rooms-katholieke leerlingen van de stadsarmenschool een
geschenk in geld te geven, de joodse een geschiedenis van de grote mannen uit het oude testament
en de hervormde een bijbeltje of psalmenboekje.31. Elders vielen de geschenken wel eens geheel
verkeerd, hetzij expres, hetzij per ongeluk, dat valt nu niet meer na te gaan. Men kan gedacht hebben
dat een ‘Historic van de pausen’ of iets dergelijks een passend geschenk was, maar als dat bol stond
van anti-paapse opmerkingen dan kan zo'n geschenk ook wel een poging zijn geweest een kind te
beïnvloeden. Of er toch een vleugje calvinisme is doorgedrongen bij al die rooms-katholieke kindertjes?
Men zou het haast denken wanneer men verneemt hoe in het begin van de negentiende eeuw katholieke
ouders in Delfland het betreurden dat de Heidelbergse catechismus niet meer op school onderwezen
zou worden.32.
Om erachter te komen hoeveel van de rooms-katholieke kinderen naar een rooms-katholieke school
gingen, hoeveel naar de gewone school en hoeveel helemaal geen school bezochten, zouden we veel
meer gegevens moeten hebben dan ons nu ter beschikking staan. Heel in het algemeen kunnen we
stellen dat de bovenlaag er wel in geslaagd zal zijn katholieke scholen te vinden, eventueel in het
buitenland. De middengroep zal zich vaak vergenoegd hebben met de gewone dorpsschool en in een
stad misschien een particuliere school gevonden hebben waar het katholieken niet te moeilijk gemaakt
werd. De benedenlaag, die het hebben moest van gratis onderwijs, was er het moeilijkst aan toe, want
er waren niet zoveel steden waar dat voor rooms-katholieke armen bestond. En van een pastoor en
van trouwe katholieken was het niet te verwachten dat zij hun eigen mensen zouden onderwerpen
aan het wel zeer calvinistische onderwijs op de armenscholen. Omgekeerd beijverden de predikanten
zich juist om de armen van de eigen kerk de school in te krijgen, zeker in de achttiende eeuw. De
inhoud van het officiële onderwijs, en de bepalingen waaraan het onderworpen was zullen we in de
volgende hoofdstukken behandelen. Helaas is het niet mogelijk hetzelfde te doen met het
rooms-katholieke onderwijs, omdat er door de clandestiene aard daarvan nauwelijks gegevens over
bewaard zijn.
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3 De scholen in de zeventiende en achttiende eeuw
1. Onderwijsregelingen
Zo min als de Republiek der Verenigde Provinciën een eenheidsstaat werd, zo min kon in die republiek
een voor het hele land geldende onderwijsregeling tot stand komen. Er zijn wel pogingen daartoe
gedaan, maar die liepen op niets uit.33. Het bleef bij gewestelijke en plaatselijke verordeningen. De
meeste kwamen pas na de Nationale Synode van Dordrecht tot stand en dragen daarvan het stempel.
Daardoor zijn de onderlinge verschillen niet groot. De doelstelling van het onderwijs en de manier
van les geven waren overal dezelfde; een schoolmeester uit Zeeland kon zonder bezwaar ook in
Groningen gaan werken.
De hier te behandelen verordeningen hebben betrekking op het elementaire, Nederduitse onderwijs.
Voor de Latijnse scholen bestonden afzonderlijke, in elke stad verschillende regelingen. Het is hiervoor
al aangestipt dat de heersende kerk er belang bij had dat iedereen onderwijs zou krijgen, met name
godsdienstonderwijs. De verordeningen hadden één gemeenschappelijk doel: ervoor te zorgen dat dit
onderwijs door de juiste personen, in de juiste geest en met de juiste leerboeken gegeven zou worden.
Er zijn drie kategorieën verordeningen te onderscheiden: gewestelijke, die vrij summier de regels
vastlegden voor de scholen binnen een gewest; stedelijke, die meer in detail gingen en voornamelijk
rekening hielden met de particuliere scholen binnen de stad en de daaruit voortvloeiende problemen;
en tenslotte de plaatselijke verordeningen op het platteland, vaak alleen in de vorm van een
arbeidsovereenkomst tussen kerk en dorpsbestuur aan de ene en de schoolmeester aan de andere
kant.34.

Examens
De verordeningen beginnen meestal met de eisen waaraan een schoolmeester moet voldoen: hervormde
gezindheid, zo niet lidmaatschap van de hervormde kerk, godsvrucht, goede levenswandel. Zelden
worden er eisen gesteld aan de bekwaamheid van de onderwijzer; alleen in sommige steden werd
later het afleggen van een examen voorwaarde tot het verkrijgen van een vergunning tot lesgeven. In
Delft waren er bijvoorbeeld sinds 1663 examens vereist voor het geven van onderwijs in lezen,
schrijven, tekenen en boekhouden. Twintig jaar later kwam daar nog de bepaling bij dat de kandidaat
minstens twee jaar als ondermeester gewerkt moest hebben.35. In de praktijk - maar dat stond niet in
de verordeningen - waren er voor het vervullen van een vakature doorgaans wel vergelijkende examens,
aan de hand waarvan dan een voordracht kon opgesteld worden. De kandidaten legden daarbij proeven
af in de schrijfkunst, later ook in rekenen, en ze werden aan de tand gevoeld over hun kennis van de
godsdienst. In dorpen waar de
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schoolmeester tevens dienst moest doen als voorlezer, voorzanger en koster - en dat waren de meeste
dorpen - vond bovendien een praktijkexamen plaats tijdens de kerkdienst. De indruk die de man daar
maakte was vaak doorslaggevend. Wie ‘op alle de psalmen van de wijs’ was geweest, of wie
‘volmondig en niet ten volle verstaanbaar’ de teksten in de kerk had voorgelezen, had weinig kans
op een aanstelling, ook al schreef hij een fraaie hand en kon hij de moeilijkste sommen oplossen.36.

Aanstelling en ontslag
De benoeming van de kandidaat lag in de steden bij de magistraat, in de dorpen meestal bij de heer
van het gerecht. Tenminste, wanneer deze, zoals meestal het geval was, tevens collator was en dus
zeggenschap had in kerkelijke benoemingen. De voordracht was vaak opgesteld door dorpsgerecht
en kerkeraad samen, maar niet altijd kreeg nummer één van de voordracht ook de baan. Wel was het
ongebruikelijk om iemand geheel buiten de voordracht om te benoemen, althans in de provincie
Utrecht. Het kan zijn dat men in de oostelijke provincies wat langer feodaal is blijven denken, zodat
de in de achttiende eeuw wel gehoorde aantijging dat de heren hun oud geworden koetsier of lakei
aan een schoolmeestersbaantje hielpen misschien niet geheel uit de lucht is gegrepen. Maar regel was
het ook daar zeker niet.
Aanstellingen waren meestal voor het leven, maar soms begon men met een voorlopige aanstelling.
Ontslag bij wangedrag was wel mogelijk, maar in de praktijk gebeurde dat pas na lange aarzeling.
Liever zag men het een tijdje aan. Dat ‘tijdje’ kon tot meer dan tien jaar uitlopen, wat het onderwijs
niet ten goede kwam, maar wat moest men anders met zo'n schoolmeestersgezin dat bij ontslag ten
laste zou komen van de diakonie? Vaak waren het de oude schoolmeesters, die het werk niet goed
meer aankonden, soms aan de drank waren geraakt, of hun toevlucht namen tot buitensporige
kastijdingen in de hoop het verloren evenwicht te herwinnen. Hoe weinig genegen men was tot ontslag
over te gaan is te merken aan een geval in het Utrechtse ambachtskinderhuis, waar in de achttiende
eeuw een meester die ruim 25 jaar in dienst was slecht les was gaan geven. Het bestuur merkte het
aan het schoolwerk van de meisjes bij hun halfjaarlijkse controle van het werk, maar er waren ook
nog andere klachten. Pas toen aan het licht kwam dat de man een ziek meisje dat de kerkdienst had
verzuimd, wegens dat verzuim ongenadig had afgeranseld werd hem zijn ontslag aangezegd. Niet
alle bestuursleden waren het ermee eens dat iemand die zolang zijn werk had gedaan ineens ontslagen
werd. Dat was vermoedelijk de reden waarom hij toch nog een voor die tijd redelijk pensionen kreeg
van 300 gulden per jaar.37.
Recht op pensioen had niemand en o wee als iemand zo brutaal was om toch een recht daarop te
willen doen gelden. Dan kon hij het verder wel vergeten. Nog in 1887 liep de onderwijzer-directeur
van de Delftse fundatie van Renswoude op die manier zijn pensioen mis.38. Er beleefd om vragen, dat
kon wel. Veel oude schoolmeesters bleven werken tot ze erbij neervielen, maar een enkele maal, als
het echt niet meer ging, vroegen ze ermee op te mogen houden en enige onderstand te krijgen. Wat
ze dan kregen was slechts een fractie van hun inkomen; bovendien werden de kosten van het pensioen
vaak afgewenteld op de opvolger, die een lager salaris kreeg zolang zijn voorganger in leven bleef.
Weduwen kregen helemaal niets. In het midden van de achttiende eeuw zijn er wel pensioenfondsen
geweest voor schoolmeestersweduwen, maar er waren niet zoveel mensen lid van. De uitkering - zo'n
60 gulden per jaar - was ook niet erg hoog te noemen.39.
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Traktement, schoolgeld
De verordeningen zwijgen over de hoogte van het traktement. Zelfs in aanstellingscontracten wordt
dat niet altijd genoemd, evenmin als in de advertenties voor een vakature. We lezen dan alleen dat er
het ‘daartoe staande’ of ‘sortabele’ traktement gegeven wordt, wat ons niet veel wijzer maakt. Willen
we meer weten, dan is een vrij uitgebreid archiefonderzoek nodig, vooral omdat het inkomen van
schoolmeesters en kosters uit veel componenten was samengesteld. In een later hoofdstuk komen we
hierop terug.
Omdat de scholen toegankelijk moesten zijn voor iedereen, zijn in veel verordeningen wel maximum
schoolgelden vastgesteld. Het schoolgeld was in de regel geheel voor de meester, die zelf moest
zorgen dat hij het binnen kreeg. Doorgaans kwam het neer op vier stuiver per maand voor lezen en
zes stuiver voor schrijven. Rekenen kostte acht à twaalf stuiver per maand, maar in sommige dorpen
was men van mening dat ouders die hun kinderen zo ‘hoog geleerd’ wilden hebben een aparte
overeenkomst met de schoolmeester moesten aangaan. Het zoveelste bewijs dat er bij het elementaire
onderwijs weinig aan rekenen werd gedaan. Wij komen daar later op terug. Slimme meesters zagen
kans meer van de ouders los te krijgen door het versnijden van pennen of het maken van
schrijfvoorbeelden in rekening te brengen. Daarom bevatten sommige verordeningen ook gedetailleerde
tarieven voor deze werkzaamheden. De meester in Amerongen bijvoorbeeld mocht één stuiver vragen
voor een schrijfvoorbeeld van één regel of een alfabet in één lettertype. Voor alfabetten of regels in
drie verschillende lettertypen kon hij drie keer zoveel krijgen.40. Het schoolgeld werd per week of per
maand betaald. Vaak was er voorgeschreven dat er voor de volle week of maand betaald moest worden,
ook al was een kind maar een gedeelte van de week of maand op school. Dat kon wel tot gevolg
hebben dat als een kind de eerste twee dagen van de week verzuimde, de ouders het verder ook thuis
hielden om op die manier een week schoolgeld uit te sparen. Moeilijkheden bij het innen van schoolgeld
blijken ook uit een in steden veel voorkomende bepaling dat een schoolhouder geen leerlingen mocht
accepteren die nog bij een vorige school in de schuld stonden.
Arme kinderen moesten ‘om Gods wil’ onderwijs krijgen. Aanvankelijk werd niet voorzien in een
vergoeding voor dit liefdewerk, maar later werd het verrekend met de plaatselijke diakonie, of er
werd een vast bedrag per jaar uitbetaald, bijvoorbeeld 25 gulden.
Particuliere schoolmeesters konden de hoogte van het schoolgeld zelf bepalen. De hierboven
genoemde tarieven golden dus alleen voor de stads- en dorpsscholen.

Schooltijden, vakanties
De meeste verordeningen vermelden schooltijden. Ze kwamen neer op zes uur per dag, met woensdagof zaterdagmiddag geheel of gedeeltelijk vrij. Er was een pauze in het midden van de dag van één à
twee uur. De kinderen konden dan naar huis om te eten als zij niet te ver weg woonden. Het beginuur,
in de zestiende eeuw nog op zes of zeven uur gesteld, is gaandeweg later geworden, behalve op de
Latijnse scholen, waar ook nog in de achttiende eeuw vroege beginuren golden. Vakanties werden in
de vroegste verordeningen niet vermeld, wel werd daarin verboden om op roomse feestdagen vrij te
geven en om 's zomers de school te sluiten. Het duurde vrij lang, zeker op het platteland, voordat alle
scholen ook in de zomer open bleven. En als ze open waren, dan kwamen er alleen de kleine kinderen,
jonger dan zeven of acht jaar, die nog niet mee op het land werkten.
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Later in de zeventiende eeuw en zeker in de achttiende eeuw worden wel vakanties genoemd, die
steeds langer blijken te worden. In het midden van de achttiende eeuw waren er bijvoorbeeld in
Jutphaas zes weken vakantie: twee weken tijdens de Utrechtse kermis en evenveel met Kerstmis,
verder telkens één week met Pasen en Pinksteren. Andere verordeningen noemen ook wel twee weken
gedurende de hooitijd of iets dergelijks. Deze vakanties waren niet in de eerste plaats voor de kinderen
bedoeld, die immers net zo vaak vrij konden krijgen als de ouders nodig vonden, maar zij dienden
‘tot behoorlijck vermaeck’ van de schoolmeester, die dan voor familiebezoek of zaken op reis kon
gaan. Buiten die vakanties moest hij altijd aanwezig zijn, maar dat was wel eens moeilijk als hij er
wat bij wilde verdienen, en in de dorpen is die bepaling daarom dikwijl overtreden. De
schoolmeestersvrouw of een van de kinderen paste dan wel zolang op de school.41.

Opleiding, leeftijd
In enkele stedelijke verordeningen was bepaald dat een schoolmeester eerst zekere tijd als ondermeester
gewerkt moest hebben voordat hij zich in de stad mocht vestigen. We noemden Delft al in dit verband,
maar het kwam ook elders voor. Een officiële opleiding bestond er echter niet. Wel schijnen in de
achttiende eeuw sommige meesters bekend te zijn geweest wegens de goede begeleiding van hun
stagiaires, zodat het als een aanbeveling gold onder zo'n meester gewerkt te hebben. Leerboeken over
de kunst van het les geven waren er evenmin, op een in 1591 verschenen werk van Dirck Adriaensz.
Valcooch na, waarover wij het in een volgend hoofdstuk zullen hebben. Wel worden in sommige
schoolboekjes wel eens aanwijzingen gegeven waaruit onderwijzers lering konden trekken, bijvoorbeeld
door een beschrijving die een jongen in een brief aan zijn vader geeft van zijn bevindingen op school.42.
Maar daar bleef het bij. Ook een in het midden van de achttiende eeuw uitgegeven vaktijdschrift voor
schoolmeesters, de Mathematische Liefhebberye, bevatte geen verhandelingen van pedagogische en
didactische aard.
Wat de leeftijd van schoolmeesters betreft, hierover vinden we maar uiterst zelden iets in de
schoolverordeningen. Een oude verordening van Dordrecht bepaalt dat de minimumleeftijd 25 jaar
moet zijn.43. Dat was nogal hoog. Althans, in de dorpen werden later vaak mensen van onder de twintig
aangesteld. Als ondermeester traden ook al jongens onder de zestien of, mogelijk al vanaf de leeftijd
van twaalf jaar. Maar ook hierover zijn weinig gegevens; in de verordeningen is er althans niets over
te vinden.

Schooltoezicht
Wel is er sprake van schooltoezicht, uit te oefenen door de zogenaamde scholarchen, meestal bestaand
uit leden van de magistraat of het gerecht, vaak ook uit leden van de kerkeraad en de predikant. We
hebben die scholarchen al eerder genoemd, ze bestonden al in de middeleeuwen. Ze waren belast met
het toezicht op de door stad of dorp onderhouden scholen en op het naleven van de verordeningen
door de particuliere schoolhouders. In veel steden lijkt er een soort taakverdeling gekomen te zijn,
waarbij de controle op de bijscholen overgelaten werd aan daarvoor speciaal aangestelde opzichters
of door de leden van een plaatselijk schoolmeestersgilde, terwijl de scholarchen fungeerden als een
soort curatorium van de Latijnse school en andere stadsscholen. De scholarchen waren aanwezig bij
de examens op de stadsscholen en de daarbij behorende prijsuitreikingen. Uit de schaars bewaarde
registers van deze colleges kunnen we zien dat allerlei schoolzaken aan de scholarchen werden
voorgelegd: conflicten tussen docenten en rector,
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overtredingen van het verbod op het geven van privaatlessen, ontslag van een weerspannige leerling,
enzovoort. In sommige verordeningen, bijvoorbeeld in de hierboven genoemde Dordrechtse, staat
dat zij onaangediend de school moeten bezoeken om zich van de toestand daar te vergewissen, maar
nergens blijkt dat zij dit ook inderdaad deden. De bezoeken, meestal bij gelegenheid van de jaarlijkse
of halfjaarlijkse examens en prijsuitreikingen waren goed voorbereid en zeker niet onverwacht.
De controles op de bijscholen beperkten zich tot een onderzoek naar de vergunning, de gebruikte
leerboekjes en de leeftijd van de kinderen, dit laatste om na te gaan of er voor hen geen schoolgeld
moest worden afgedragen aan de stadsschool. In sommige steden bestond een numerus clausus, maar
er werd niet altijd de hand aan gehouden. Dat hing er ook wel vanaf wie de controle uitvoerde.
Waarschijnlijk traden schoolmeesters aktiever op tegen het overschrijden van de numerus clausus
dan leden van vroedschap of kerkeraad. In Gouda bijvoorbeeld, waar er tien schoolmeesters, tien
schoolvrouwen en 24 ‘bewaarvrouwen’ mochten zijn zorgden de ‘censeurs’ van het daar bestaande
schoolmeestersgilde er wel degelijk voor dat het aantal niet hoger werd.44.
Ook in de dorpen moesten leden van gerecht of kerkeraad de scholen op gezette tijden inspecteren,
zo schreven de gewestelijke verordeningen voor. Er bleek weinig van in de praktijk. Misschien was
het in een dorp ook minder nodig; men wist toch wel of de schoolmeester zijn werk goed deed en
ook het bestaan van verboden bijscholen kon niet lang verborgen blijven. Of men er dan wat tegen
deed hing er van af. Was het alleen een bewaarschooltje, dan liet men het vaak oogluikend toe, maar
was het een school waaraan de dorpsschool leerlingen kwijtraakte dan kon de dorpsschoolmeester de
kat de bel aanbinden en een klacht indienen, waar dan al of niet op gereageerd werd. Soms verhuisde
zo'n school dan naar een naburig dorp waar men soepeler was, maar meestal bleven die scholen naar
het schijnt niet zo lang bestaan.45.
Over die roomse bijscholen vernemen we vooral wat uit de kerkelijke visitatierapporten, waarmee
we nu komen op weer een andere vorm van toezicht op het onderwijs. Elk jaar bezochten de deputaten
van de classes de kerkelijke gemeenten voor een onderzoek naar de toestand van kerk en school. Ze
hadden een lange waslijst met vragen die alle beantwoord moesten worden en waarbij ook enige
waren naar het gedrag van de schoolmeesters en de al of niet aanwezigheid in het dorp van ‘paapse
bijscholen’. Erg diepgaand kan het onderzoek niet geweest zijn want de reizen vielen meestal in de
zomermaanden en dat waren nu juist de maanden dat de scholen of dicht waren of erg weinig leerlingen
hadden. Bovendien bezochten ze enige dorpen per dag en zullen dus weinig tijd gehad hebben om
veel aandacht aan het onderwijs te besteden.
Hoewel er dus wel enig schooltoezicht bestond, kan dat toch niet de vergelijking doorstaan met
het werk dat de schoolopzieners in de negentiende en twintigste eeuw zouden gaan verrichten.

Ouders en overheid
We zien uit het bovenstaande dat de overheden zich weinig met het elementaire onderwijs bemoeiden.
Er waren wat bepalingen over wie wel en wie niet les mochten geven, over schooltijden en vakanties,
er was ook enig toezicht, maar er werd zeer weinig geld aan het onderwijs uitgegeven. Een groot deel
van het onderwijs was toevertrouwd aan particuliere schoolmeesters die rond moesten komen van
het schoolgeld, maar ook de andere meesters, die wel een toelage
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kregen, waren voor een belangrijk deel van hun inkomen afhankelijk van het schoolgeld. De ouders
zijn om die reden een belangrijke faktor geweest in het onderwijs. Een schoolmeester moest altijd
rekening met hen houden. Dat kon een heilzame uitwerking hebben, maar het kon ook remmend
werken op voorgestelde vernieuwingen. We komen op die rol van de ouders in een later hoofdstuk
uitvoeriger terug.

2. De Nederduitse scholen
Godsdienst, lezen en schrijven, dat waren nog ver in de achttiende eeuw dé vakken die tot het
elementaire onderwijs behoorden. Alles daarboven was extra, iets voor de elite, of voor mensen die
het voor de uitoefening van hun beroep nodig hadden. De scholen waar deze vakken gegeven werden
heetten toen ‘Nederduitse scholen’. Men kan ze zien als een afsplitsing van de onderbouw van de
middeleeuwse grote scholen. Die onderbouw begon in de zestiende eeuw van de grote scholen te
verdwijnen en dit proces zette zich tot in de zeventiende eeuw voort. Sindsdien bestonden er Latijnse
en Nederduitse scholen naast elkaar. De Latijnse scholen waren altijd stadsscholen, maar bij de
Nederduitse scholen was dat niet steeds het geval. In sommige steden was er een Nederduitse
stadsschool naast de Latijnse, in andere was de Nederduitse stadsschool een armenschool geworden,
in weer andere steden was het Nederduitse onderwijs geheel in particuliere handen. Voor de gang
van zaken op school maakte dat nauwelijks verschil. Dat wil niet zeggen dat alle scholen gelijk waren.
Er bestonden grote onderlinge verschillen, zowel naar aantal en leeftijd van de leerlingen als naar
schoolgeld en accommodatie. Ook de leerstof was niet overal gelijk; er waren schooltjes waar alleen
godsdienst, spellen en wat lezen geleerd werd, en andere waar rekenen aan het onderwijs was
toegevoegd. Nog een stapje verder, en ook Frans stond op het programma, maar dan was het geen
Nederduitse school meer, maar een ‘Franse-en-Duitse school’, kortweg ‘Franse school’ genoemd.
Maar op al die scholen bestond dezelfde manier van les geven, namelijk het hoofdelijk onderwijs,
waarbij de leerlingen ieder in eigen tempo voor zichzelf werkten en af en toe bij de meester kwamen
om overhoord te worden.
Van dit onderwijs krijgen we een beeld door de ‘Regel der duytsche schoolmeesters’ van Dirck
Adriaensz. Valcooch, verschenen in 1591. Het was een op rijm geschreven handleiding, bedoeld voor
de ‘onwetende en plompe’ schoolmeesters die niet meer konden dan hun naam schrijven en een psalm
‘onstichtelijk’ zingen en zich dan toch verbeeldden te kunnen lesgeven. Ruim 1250 versregels gebruikt
hij om deze mensen het vak bij te brengen. De laatst bekende druk is van 1628, maar Valcooch's
aanwijzingen zijn blijven leven in de vele schoolverordeningen en reglementen uit de zeventiende en
achttiende eeuw. Hij had wel gelijk met zijn bezorgdheid over het lage peil van het onderwijs in zijn
tijd, want de invoering van de reformatie had het vertrek veroorzaakt van veel rooms-katholiek
gebleven onderwijzers, terwijl hun plaats werd ingenomen door anderen, soms berooide soldaten of
vluchtelingen, die maar eens gingen proberen met dit vak aan de slag te komen. Dat er ook elders
dergelijke problemen bestonden zien we aan het verschijnen in Engeland in 1595 van een soortgelijk
werkje van de schoolmeester Edmund Coote, vol goede raadgevingen aan wevers, kleermakers,
naaisters en andere mensen die toen school wilden gaan houden.46.
Wanneer we willen weten hoe het op die scholen toeging hebben we, behalve aan het werk van
Valcooch, ook veel aan afbeeldingen van schoolinterieurs op
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schilderijen en prenten. We zien daarop doorgaans een vrij eenvoudig, slecht verlicht vertrek, waarin
kinderen van alle leeftijden door elkaar zitten, staan en lopen. De meester is de centrale figuur; hij
zit op een grote stoel met lessenaar, vaak op een platform, zodat hij de klas goed kan overzien. Bij
hem staan een paar kinderen hun les op te zeggen. De plak is klaar in de hand van de meester om elke
fout te kunnen straffen met een stevige tik.

3 Roede en plak

Aan de muur hangen bordjes met het ABC of met de ter plaatse geldende schoolregels. Ook zien
we daar de zogenaamde schoolborden hangen. Dat waren kistjes waarin de kinderen hun
schoolbehoeften bewaarden en die ze blijkbaar lang niet altijd mee naar huis namen. Soms is een
tweede figuur te zien die zich met de kinderen bezig houdt: de vrouw van de meester, of een
ondermeester. Maar een meester maakte ook vaak gebruik van de hulp van oudere leerlingen. Valcooch
beschrijft in zijn boek uitvoerig hoe een onderwijzer het moet aanleggen om alle kinderen viermaal
per dag de voorgeschreven beurt te geven, zowel in scholen van honderd als van vierhonderd leerlingen.
Zelfs al had hij hulp, dan konden het toch maar heel korte beurten zijn en tijd om iets uit te leggen
ontbrak.
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De afbeeldingen laten zien dat er vaak weinig terecht kwam van het veel voorkomende voorschrift
dat de kinderen vaste plaatsen moesten hebben en de jongens apart van de meisjes moesten zitten
‘om oneerbaarheyt te voorkomen’. De waarschuwing van Valcooch om niet toe te laten kinderen ‘als
hencxsten’ door de klas te laten lopen was er niet voor niets. Het onregelmatige schoolgaan en het
wel zeer eenvoudige schoolmeubilair leende zich trouwens niet goed voor het instellen van vaste
zitplaatsen, terwijl het hele onderwijssysteem erop gebaseerd was de kinderen juist wel door het lokaal
te laten lopen, zowel om zich door de meester te laten overhoren als om hulp te vragen aan een oudere
leerling. Men was daar zo aan gewend dat het later, bij de schoolhervormingen rond 1800, als een
bijna ongepaste nieuwigheid beschouwd werd dat kinderen op hun plaats bleven zitten terwijl het de
meester was die stond.
Te zien is het niet, maar het moet op die oude scholen vrij rumoerig geweest zijn.

4 De toegeeflijke schooljuffrouw. Atlas van Stolk, Rotterdam
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Elk kind leerde voor zichzelf en in zijn eigen tempo en dat hardop. Een schoolopziener die in 1816
een school in Wijk bij Duurstede inspecteerde waar men nog volgens de oude methode les gaf kwam
daar enigszins ontsteld vandaan: ‘daar ik bevond al schreeuwende tegen elkander op vier plaatsen
tegelijk elk zijne werkzaamheden voortzette’. Hij was dat niet gewend, maar de onderwijzer en zijn
leerlingen konden er blijkbaar best tegen, want het resultaat van het onderwijs was heel bevredigend.
Zijn opmerking geeft overigens wel te denken over het onderwijs dat hijzelf in zijn jeugd heeft gehad.
Mogelijk was hij op een kleinere eliteschool geweest, waar het stellig minder luidruchtig is toegegaan.47.
Over het aantal leerlingen zijn alleen wat incidentele gegevens. Valcooch hield weliswaar rekening
met de mogelijkheid van vierhonderd leerlingen, maar in het algemeen zullen er zelden meer dan
honderd geweest zijn, althans in de dorpen, waar ook wel scholen waren van zo'n twintig leerlingen.
De stadsscholen waren wel groter, maar daar waren dan een of meer ondermeesters te werk gesteld.
Pas de armenscholen uit de achttiende eeuw kwamen soms boven de driehonderd leerlingen.
Het aantal jongens en meisjes schijnt op deze elementaire scholen altijd gelijk te zijn geweest. Wel
blijken de meisjes vaak minder ver te hebben doorgeleerd; het kan zijn dat de ouders het hogere
schoolgeld dat vereist was voor onderwijs in schrijven en rekenen minder grif uitgaven aan hun
dochters dan aan hun zoons. Ook was het schoolverzuim misschien groter; men zou zich kunnen
voorstellen dat er vaker een beroep gedaan werd op de meisjes bij ziekte thuis of voor oppas van de
kleine kinderen. Maar dit zijn slechts vermoedens. We weten alleen dat het percentage vrouwen dat
tussen 1811 en 1820 een handtekening kon zetten lager was dan het percentage mannen die dat konden;
tellingen van handtekeningen in Amsterdamse registers tussen 1630 en 1780 laten trouwens hetzelfde
verschijnsel zien.48.

Discipline
Al was het schoolgaan onregelmatig, er waren wel vaste schooltijden, meestal tweemaal drie uur per
dag. Deze schooltijden begonnen en eindigden met een gemeenschappelijk gebed. Vermoedelijk gaf
de meester hiertoe het sein als naar zijn mening alle kinderen aanwezig waren. Natuurlijk kwamen
de kinderen wel eens te laat. We lezen het bij Valcooch, die wat geïrriteerd is over ouders die zich
over dat laatkomen verontschuldigen met: ‘Tmoet smorgens wat slapen, tis nog jonck’. Maar men
leefde minder op de klok en men zal zeker voor kinderen die van ver kwamen wel wat door de vingers
gezien hebben. Bij hoofdelijk onderwijs is het trouwens ook niet zo storend als er eentje wat later
komt. Slecht gedrag werd wel gestraft; een tik op de vingers met de plak was al gauw gegeven aan
een kind dat zijn les niet kende. Het kon behoorlijk pijn doen. Andere straffen bestonden uit een pak
slaag met de roe, opsluiting in een kast of iets dergelijks. Werken op het schaamtegevoel kon ook
wel eens effectief zijn.
Kinderen kregen soms een bord om de hals met het opschrift: ‘domoor’ of ‘kwaaddoener’, dat ze
de hele dag moesten blijven dragen. Dat was niet zo leuk. Maar aan de andere kant: strafregels schrijven
of extra huiswerk geven kon in de toenmalige scholen niet toegepast worden. Huiswerk bestond niet
en de meeste kinderen konden bovendien niet eens schrijven. Wel kwam het voor dat een kind van
school gestuurd werd. We weten het van de latere admiraal Michiel de Ruyter, die van alle Vlissingse
scholen was verwijderd. Hij moet het wel erg bont gemaakt
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5 Schoolinterieur met boekenborden. Houtsnede van J. van de Venne, 18de eeuw. Rijksmuseum, Amsterdam

hebben, want een schoolhouder ging niet lichtvaardig tot zoiets over, hij voelde het immers in zijn
beurs.
De schoolmeesters hadden een grote vrijheid de straffen zelf te bepalen, maar zij moesten niet te
ver gaan. Dat dat soms wel gebeurde zien we al aan een opmerking van Valcooch die waarschuwt de
kinderen niet tot bloedens toe te slaan. Ook in veel verordeningen vinden we bepalingen tegen te hard
slaan, vooral op het hoofd, ‘alsoo men bevindt dat door het slaen der kinderen aen 't hooft veel
ongemacken komen te ontstaen’.49.. Dat maakt het overduidelijk dat er al het nodige gebeurd was op
dit gebied. Telkens wordt daarom de vermaning herhaald dat een schoolmeester streng moet zijn maar
tevens vaderlijk. Vooral de kindertjes die voor het eerst op school komen moet je zacht behandelen,
aldus Valcooch, die daar in een aardige passage verder op door gaat. Ze waren eerst door hun ouders
met koek en appels omgekocht om mee naar school te gaan, maar nu zouden ze wel uit angst hard
willen weglopen. Maak maar wat grapjes met ze, zei Valcooch, zie wat door de vingers, begin pas
na een paar maanden met ‘sachte hantplacxkens’ en ‘propere graauwen’. Maar de ouders waren soms
veel te slap, vond hij, ‘men straft haer niet, men spaert haer billekens’, en dat was op school goed te
merken. Een meester moest ‘ontzachlijk’ zijn, dat is: gezag hebben, maar tegelijk een spaarzaam
gebruik van plak en roede maken.50.
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Beloningen, inspecties
De onderlinge wedijver, op de latere klassikale scholen met succes toegepast, kreeg bij dit hoofdelijk
onderwijs natuurlijk minder kansen. Toch schiep men soms wel een gelegenheid, zoals bijvoorbeeld
het op zaterdag ‘tegen elkaar’ spellen van moeilijke woorden, waarvan Valcooch een opmerkelijk
lijstje geeft met woorden als rechtveerdichmakinghe, Nabuchodonozor, wrijven, vijver en
murmureringhen. Wie daarin het beste was kreeg een beloning van de meester. Dat kon zijn in de
vorm van een fraai geschreven spreuk om mee naar huis te nemen, of door de eer van vermeld te
worden op een daartoe in de school opgehangen lijstje. De zaterdag was ook om andere redenen
bijzonder: er werd opgeruimd, de boeken werden zo nodig opgeknapt, de catechismusvragen en de
psalmen voor de komende zondag werden ingestudeerd en tenslotte was de hele middag of een deel
ervan vrij. Maar verder was er geen lesrooster. We noemden al eerder de jaarlijkse of halfjaarlijkse
inspecties van scholen door de scholarchen, aan welke inspectie een soort examen verbonden was,
vermoedelijk voornamelijk van de beste leerlingen, die dan prijzen kregen. De bijscholen werden niet
op die manier geïnspecteerd, maar ook daar bestond het systeem van prijzen. Vooral de wat duurdere
bijschoolhouders waren daar sterk in; in advertenties verwezen zij naar de fraaie prijzen die zij voor
de beste leerling uitloofden. Het moet heel wat voor de kinderen betekend hebben. In een gedichtje
van Van Alphen lezen we hoe verdrietig Daantje was omdat hij het ‘boek met mooie printjes, met
groene zijden lintjes’ misliep.51.

Het schooljaar
Afgezien van die inspecties zat er niet veel struktuur in het schooljaar. Dat wil zeggen, van een ‘eerste
schooldag’ was geen sprake. Ouders brachten de kinderen wanneer het zo uitkwam, overgangen waren
er niet, ook geen zittenblijvers. Er waren wel vakanties, maar meer voor de meester dan voor de
kinderen, die immers tussendoor ook wel van school konden wegblijven. In de praktijk was er echter
wel in de dorpen een zomer- en een winterseizoen. In de zomer waren er zo weinig leerlingen dat
sommige scholen zelfs gesloten werden; in de winter was de school vol. In sommige dorpen was het
overigens net andersom: daar waren de wegen in de winter zo onbegaanbaar dat de school juist in de
zomer het volst was. De schooltijden waren ook vaak verschillend in zomer en winter; het winterseizoen
lijkt doorgaans begonnen te zijn op Sint Victor, dat is 10 oktober, en te eindigen begin maart.

Schoolgaande leeftijd
Het kon een zware tocht zijn naar school, zeker voor de kleintjes. De ouders in de Botterbuurt in
Kudelstaart klaagden er in 1653 over dat hun kinderen een lange weg door het veld moesten afleggen
en daarbij veel sloten op planken moesten oversteken. Ze wilden daarom een schooltje dichter in de
buurt, anders leerden hun kinderen nooit lezen en schrijven, terwijl dat toch wel nodig was geworden.
Zelf hadden de meeste van deze ouders het niet geleerd, maar de tijden waren veranderd. Uit Benschop
kwam in 1738 een soortgelijk verzoek. Daarin werd uitgelegd dat de kinderen met acht of negen jaar
van school gingen om te werken in het bedrijf van hun ouders. Ze moesten dan al min of meer volleerd
zijn en dat kon alleen als ze jong waren begonnen. Hoe jong dat was zien we aan een leerlingenlijst
van een school in Loosdrecht, die in 1735 van de 130 leerlingen 26 drie- tot vijfjarigen telde. Dat
klopt met een mededeling van Le Francq van Berkhey die in
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6 Fragment verzoekschrift van ouders in Kudelstaart, die in 1653 aandrongen op een buurtschool. Rijksarchief,
Utrecht

1770 schreef dat in Holland de kinderen naar school gingen zodra ze konden lopen, soms ook eerder.
De meeste schoolgaande kinderen waren toch wel wat ouder. In Loosdrecht lag de top bij zeven en
acht jaar; er waren maar negen leerlingen boven de elf. Uit die Loosdrechtse lijst krijgen we de indruk
dat de doorsnee schooltijd zes jaar kon duren. Dat was vrij lang voor wat er uiteindelijk geleerd werd,
maar die tijd werd onderbroken door veel verzuim, vooral in de zomermaanden. Bovendien kan de
leeftijdsverdeling elders anders geweest zijn. Toch geven ook andere bronnen de indruk dat de meeste
schoolkinderen tussen vijf en tien jaar oud waren.52. Toen de latere schoolwetten een hogere beginleeftijd
voorschreven wilden veel ouders daar niet aan, en trachtten ze deze bepaling te ontduiken.

Schoolvakken
Wat leerden ze nu op die Nederduitse scholen? We noemden de vakken al: godsdienst, lezen en
schrijven, en zullen daar nu wat nader op ingaan. Godsdienst
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was van de drie het belangrijkste vak, ja eigenlijk de bestaansreden voor het oudste onderwijs. Ook
later was het onderwijs daar nog steeds op afgestemd. Toen de Dordtse synodeleden het hadden over
de ‘weldaet der scholen’, bedoelden zij ongetwijfeld het onderwijs in de godsdienst. Dat was het, dat
bereikbaar moest zijn voor iedereen. Het lezen was daartoe een middel, geen doel op zichzelf. Toch
werden er maar enkele uren per week aan de godsdienst als zodanig gewijd. De jongste kinderen
leerden gebeden uit het hoofd en zullen waarschijnlijk in spreekkoor de eenvoudige godsdienstvraagjes
hebben moeten beantwoorden. Voor de ouderen was er catechismusonderwijs, gegeven door de
schoolmeester, een catechiseermeester of de plaatselijke predikant. Verder stond elke zaterdag het
instuderen van de psalmen op het programma, evenals het uit het hoofd leren van de antwoorden op
de catechismusvragen die de volgende dag in de kerkdienst behandeld zouden worden. Voor de rest
was de godsdienst ingebed in het leesonderwijs, vanaf het eenvoudige ABCboek, waarin het Onze
Vader als eerste leesoefening fungeerde, tot aan de bijbelfragmenten, met als favorieten de Spreuken
van Salomo en de Historic van David. Daartussen in was er als leerstof het ‘Evangelieboek’, ingedeeld
in de gedeelten die in de kerkdienst voorgelezen werden, een ‘Schriftuurlijk ABC’, dat een verzameling
bijbelteksten bevatte in alfabetische volgorden en een ‘Geslachtboek’, met de genealogie van Adam
tot aan Christus toe, dat niet ten onrechte het ‘kwânamen-boek’ genoemd werd, en dat voornamelijk
gebruikt werd als oefening in het spellen. Voorts waren er christelijke en zedekundige rijmpjes, ter
ontspanning geplaatst achterin de ABCboeken. Op ‘Trappen’ en ‘Letterkonsten’ komen we terug bij
de behandeling van het leesonderwijs.53.

Godsdienst
Wat het eigenlijke godsdienstonderwijs betreft, daar is het niet zo mee gegaan als de predikanten op
de Dordtse synode het zich hadden voorgesteld. Zij dachten aan een onderwijs in drie fasen: voor
schoolkinderen, voor ouderen die zich voorbereidden op de aanneming als lidmaat, en voor
volwassenen. De ‘grote’ of Heidelbergse catechismus was er voor volwassenen. Daarvan werden er
elke zondag in de zogenaamde catechismusdienst enkele vragen in de kerk uitgelegd en behandeld.
Een ‘kleine’ catechismus was er voor diegenen die zich voor de eerste keer op het avondmaal
voorbereidden. Die volgde de grote catechismus op de voet, maar was iets beknopter en eenvoudiger
van taal. Voor de schoolkinderen zou er een leerboekje moeten komen dat de fundamenten van de
godsdienst moest bevatten, zoals de tien geboden, het Onze Vader, de formulieren van doop en
avondmaal, de geloofsartikelen en enkele catechismusvragen. Op de laatste na werd dit alles opgenomen
in de ABCboekjes van die tijd. Een ‘vraagboekje’ bestond al eerder, namelijk een dat was toegeschreven
aan Marnix van Sint Aldegonde en uitgegeven in de laatste jaren van de zestiende eeuw. Het was in
de eerste plaats bedoeld om de kinderen te overtuigen van het verwerpelijke van de rooms-katholieke
religie, zoals uit een aantal passages duidelijk blijkt:
Wat is dan de Paus?

Den Antichrist.

Wie woont dan in de Papen-kercke?

De Af-goden.

Wat zijn deze Af-goden?

Groote Poppen.

Wat doen sij daar?

Sij staan en proncken.

Het bleef nog tot in het midden van de zeventiende eeuw in gebruik, maar werd

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

35

toen vervangen door een vraagboekje van Jacob Borstius, dat onder verschillende titels tot in de
negentiende eeuw is herdrukt. Dit was veel minder polemisch, had dezelfde opbouw als de grote
catechismus en was daarom een goede voorbereiding voor later. Misschien was de vervanging van
het werkje van Aldegonde door dat van Borstius ook een teken van verandering in mentaliteit. Men
had minder behoefte zich af te zetten tegen de ‘paapse kerk’, maar begon ermee te leren leven en
rekening te houden.
Ter vergelijking van de graad van moeilijkheid tussen het boekje van Borstius en de grote
catechismus volgen hier enige citaten over hetzelfde onderwerp, namelijk de zondeval.
Borstius:
Wat eist de wet Gods van ons?

God lief te hebben bovenal en onze naasten als
ons zelven.

Konnen wij dat volkomenlijk doen?

Neen.

Waarom niet?

Omdat wij verdorven zijn.

Van waar komt die verdorvenheid?

Van Adam.

Heidelbergse catechismus:
Van waar komt dan zulk een verdorven aard des Uit den val en de ongehoorzaamheid van onze
menschen?
eerste voorouders, Adam en Eva; in het Paradijs,
waar onze natuur alzoo verdorven is geworden,
dat wij allen in zonden ontvangen en geboren
worden.
Maar zijn wij alzoo verdorven dat wij ganschelijk Ja wij, ten zij wij door den Geest Gods
onbekwaam zijn tot eenig goed en geneigd tot
wedergeboren worden.
alle kwaad?
Het boekje voor jonge kinderen - dat van Borstius - is er dus uiteindelijk gekomen en voldeed goed.
Maar de praktijk van het godsdienstonderwijs beperkte zich niet tot dit boekje. Tegen de bedoeling
in werd op veel scholen al vrij vroeg de grote catechismus in handen van de kinderen gegeven, zowel
als leesoefening, als om de antwoorden op de vragen uit het hoofd te leren. De schoolmeesters wilden
waarschijnlijk graag pronken met de knapste leerlingen die 's zondags in de kerk de moeilijke
antwoorden zonder haperen op konden zeggen. Dat zou natuurlijk vergezeld moeten gaan van nadere
uitleg, maar vermoedelijk kwam het daar lang niet altijd van. De meester zelf zal er weinig gelegenheid
voor gehad hebben in een schoolklas vol kinderen van verschillende leeftijd. In sommige plaatsen
gaf de predikant op school catechisatie; ook bestonden er catechiseermeesters, maar die werden alleen
aangesteld op grotere scholen, zoals de latere armenscholen. De predikanten in de steden waren lang
niet altijd bereid tot dit moeilijke werk. Zo gaf in de achttiende eeuw één van de Utrechtse dominees
les aan de meisjes op de school van het stadsambachtskinderhuis. De jongens moesten het zonder
godsdienstonderwijs doen, want geen van de elf andere predikanten in de stad was hiervoor te vinden.54.

Zang
Kreeg een schoolmeester bij het eigenlijke godsdienstonderwijs dus soms assistentie, het zangonderwijs
moest hij alleen opknappen. Men verwachtte van hem dat
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hij dit kon, want hij was doorgaans tevens voorzanger in de kerk. Maar het zingen in de protestantse
kerkdienst was wel heel iets anders dan het zingen in de kerken van voor de reformatie. Er was geen
apart koor: de hele gemeente zong, aangevoerd door een voorzanger die de wijs aangaf en de
gemeentezang ondersteunde. Het was de bedoeling dat de schoolkinderen daarin meehielpen, waartoe
ze op school alvast de psalmen voor de komende zondag instudeerden. Maar al kon de
voorzanger-schoolmeester misschien een mooie stem hebben, dat wilde nog niet zeggen dat hij
verstand had van zangonderwijs. Bovendien, bij vakatures werd er wel gelet op het stemvermogen
van de kandidaat, maar er werd niet altijd de beste zanger aangesteld.55. Toch werd er hier en daar wel
goed gezongen. Zo tekent de Utrechtse regent Jan Carel van der Muelen in mei 1786 in zijn dagboek
aan dat hij tijdens zijn inspectie van de twee parochiescholen - dat waren toen stadsarmenscholen
geworden - heel goed had horen zingen, niet alleen psalmen, maar ook liedjes. De schoolmeester had
er aardigheid in.56. Zulke meesters zijn er natuurlijk meer geweest. Dat neemt niet weg dat er aan het
eind van de achttiende eeuw veel reden tot kritiek was, zowel op het zingen in de scholen als in de
kerk. De tijd was al lang voorbij dat de burgerij kon genieten van het zingen van kerkkoren.

Gedrag en moraal
Naast de leer van de kerk en de praktijk van de kerkdienst was uiteraard ook de christelijke moraal
van belang, samen met het aanleren van gedragsregels. Het behoorde tot de verantwoordelijkheid van
de schoolmeester dat de kinderen ook buiten de school zich goed gedroegen. In veel verordeningen
wordt dit uitdrukkelijk vermeld, vergezeld van een opsomming van wat de kinderen allemaal niet
mochten doen. Ook Valcooch gaat er in zijn Regel nader op in. De meester moet erop letten dat de
kinderen eerbiedig groeten, dat zij niet om geld spelen, niet naakt baden of door het hooi springen,
ze moeten snot en speeksel direkt met de voeten wegwrijven als het op de grond terecht komt, ze
mogen niet in eten of drinken van de medeleerlingen spugen en zo nog veel meer. Dat zijn allemaal
vrij normale dingen - voor die tijd althans -, die de meester door eigen voorbeeld en door incidentele
terechtwijzingen zal hebben ingeprent. Er bestonden ook wel boekjes over ‘manierlijke seden’, maar
deze waren voor de jongelui uit elitekringen bedoeld en veel te ingewikkeld voor de gewone leerlingen
van de Nederduitse scholen.57.
Wat de moraal betreft, de leerlingen werden overspoeld door zedekundige spreuken en versjes. Als
schrijfvoorbeeld kregen ze meestal een stichtelijke spreuk om na te schrijven. De meester kon ze
vinden in de nog uit de zestiende eeuw stammende Materieboekjes, waarin spreuken en vermaningen
staan als: ‘In de wercken der Barmhertigheyd behoort men sich te oeffenen’, of: ‘Ledigheyd sal men
schouwen’ (schuwen), of: ‘Peynst op u Wterste’ (denkt aan uw levenseinde). Hij kon ze ook aan de
bijbel ontlenen, met name aan de Spreuken van Salomo. Heel praktisch was het bestaan van een
‘Schriftuurlijk ABC’, waarin zo'n 700 bijbelteksten alfabetisch op beginletters te vinden waren. De
prijsboekjes die de kinderen bij goed gedrag cadeau kregen hadden eveneens wijze levenslessen. Al
uit de zestiende eeuw was er ‘Den utersten wille van Lowys Porquin’, dat honderd jaar later nog
steeds werd herdrukt. Dit boekje bevat een geestelijk testament waarmee een vader zijn tien kinderen
onderwijst, sticht en tot een deugdzaam leven aanspoort. In de achttiende eeuw werden weer andere
werkjes ten geschenke gegeven, zoals ‘Salomons raad aan de jeugd om te ontgaan de smarten van de
booze dagen’ (1724) van Jacobus Fruytier, en nog veel mooier:

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

37

‘Des Heeren lof, verkondigt uit den mond der kinderen, ofte vijf en twintig voorbeelden van vroeg
bekeerde en jong stervende kinderen’ van de in 1727 overleden Willem Eversdijk.58. Achterin de
ABCboekjes, ‘Spelleboekjes’, ‘Letterkonsten’ en ‘Trappen der Jeugd’, stonden vaák versjes bedoeld
als ontspanning en afwisseling, die eveneens de taak hadden de jeugd op het goede pad te brengen
of te houden. Een paar voorbeelden:
Laat geen Dag ten einde gaan
Of gy hebt wat goeds gedaan.
In 't straffen God wel langzaam is,
Maar als hij straft, hij straft gewis.
Ach! hoe is de Mensch verblind,
Die alleen zyn vleesch bemind;
Die de zotte Wereld kiest
En zyn waarde Ziel verliest.

Dit soort versjes zou het nu niet meer zo goed doen bij de jeugd. We weten natuurlijk niet hoe de
kinderen van vroeger erop reageerden, maar in ieder geval: de opvoeders zagen er heil in en
beschouwden ze als een goed middel om de kinderen op te voeden in deugdzaamheid en vlijt. De
spreuken en versjes die op school gelezen en geschreven werden, vinden we overigens ook nog in de
negentiende eeuw als wandspreuk en ze zijn ook vlijtig uitgevoerd in kruissteek op de vele merklappen.
Ze droegen bij tot handhaving van een geestelijk klimaat waarin ledigheid gezien werd als des duivels
oorkussen en crimineel gedrag ten strengste werd afgekeurd, hoezeer ook men tegelijk overtuigd was
van de zondige aard van de mens.

Lezen en schrijven
Hoe belangrijk godsdienst en moraal ook waren vanuit het gezichtspunt van de overheid, de ouders
zullen hun kinderen voornamelijk naar school gestuurd hebben om daar te leren lezen en schrijven.
Het duurde lang voor ze dat konden. Natuurlijk, ze leefden in een wereld waarin het schrift nog geen
grote rol speelde en waar een kind weinig letters te zien kreeg als het buiten liep. Dat is nu wel anders.
Maar de trage vorderingen lagen ook aan de methode. Het leesonderwijs was in een aantal fasen
verdeeld, namelijk: leren van het alfabet, spellen, spellende lezen en lezende lezen. Pas daarna, en
dat kon jaren duren, mocht een kind aan schrijven beginnen. Het lezen werd dus niet door het schrijven
ondersteund, zoals in later tijd vaak wel gebeurde. Verder was het leren van het alfabet een zware
taak, omdat het niet om één, maar om meerdere alfabetten ging. Dat is trouwens nog altijd zo, want
we hebben hoofdletters en kleine letters, drukletters en schrijfletters, die onderling soms vrij sterk
verschillen. Maar in de zeventiende en achttiende eeuw werd ook nog het gotisch schrift gebruikt,
wat het totale aantal alfabetten verdubbelde. Vermoedelijk begonnen de kinderen met het gotische
alfabet; de ABCboekjes zijn althans nog lang in dat lettertype gedrukt, maar we vinden daar toch ook
al andere lettertypes in de kopjes. Zodra een kind verder kwam en bijvoorbeeld de ‘Trap der Jeugd’
te bestuderen kreeg, moest hij alle alfabetten kennen, want er wordt daarin telkens een ander lettertype
gebruikt. De ABCboekjes beginnen met enige alfabetten, die het kind naar we aannemen

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

38

eerst moest oefenen, eventueel met hulp van een meer gevorderde leerling, om dan na oproep bij de
meester te komen waar hij kon laten zien wat hij die dag geleerd had. Met een stokje wezen ze de
letters aan en benoemden ze. Om het moeilijk te maken waren de letters niet altijd in alfabetische
volgorde gedrukt. Kende een kind alle letters - en we weten niet of dat werkelijk alle letters waren,
of misschien eerst alleen de gotische - dan kreeg het lettergrepen te spellen, zoals ba be bi bo bu, die
we ook in de ABCboekjes vinden, waarna begonnen werd met het spellen van het Onze Vader. Zo
ging het dan verder, met de tien geboden, de geloofsartikelen en de andere kerkelijke teksten. Het
was bepaald geen stof om leeshonger op te wekken, wel was het een voordeel dat de kinderen sommige
teksten al uit het hoofd gekend moeten hebben, zodat het leren lezen gemakkelijker ging. Maar het
bleef vooreerst nog bij het spellende lezen, dat wil zeggen: o, n, on, s, e, se, onse, v, a, va, d, e, r, der,
vader. De ‘spelders’ werden afzonderlijk genoemd bij schoolvisitaties en in sommige scholen werd
voor hen een lager schoolgeld gevraagd dan voor de ‘lezers’. Intussen kan het kind overgegaan zijn
van het kleine ABCboek van acht bladzijden naar het grote ABCboek van zestien bladzijden, dat ook
wel Haneboek genoemd werd naar de haan op het titelblad. Daarna kwam gewoonlijk de ‘Trap der
Jeugd’ of een of andere ‘Letterkonst’. Daarin vinden we hoofdstukken met niets dan woorden, waarop
het kind zijn spelkunst kon oefenen. Eerst éénlettergrepige, daarna tweelettergrepige enzovoort.
Daarop volgden hoofdstukken met namen van plaatsen, bijbelse personen, beroepen, dagen van de
week, maanden, enzovoort. Erg boeiend kan het niet geweest zijn om hiermee de hele schooldag door
te brengen. Vergelijken we hiermee het hiervoor genoemde Engelse boekje van Coote dan was dat
heel wat aardiger. Die gaf zinnetjes of kleine verhaaltjes in eenlettergrepige woorden.59. Hier bestond
daarentegen geen lectuur voor de beginnende lezers; de versjes op het eind van de leerboekjes waren
wel als ontspanningslectuur bedoeld, maar daar stonden ook lange woorden in en ze waren bovendien
niet erg kinderlijk. Erg vermakelijk kan men de Spreuken van Salomo ook niet noemen. De Historic
van David was dan boeiender, bovendien bestonden er geïllustreerde uitgaven van voor schoolgebruik.
Geïllustreerd was ook de ‘Franse Tyrannie’, waarin een vader zijn zoon vertelt hoe gruwelijk de
Fransen hier hadden huisgehouden in de jaren 1672-1673. Dat moeten kinderen die geen last hadden
van nachtmerries een mooi boek gevonden hebben. Maar dit was een boek voor gevorderde lezers.
Als bekroning van de leeskunst was er het lezen van geschreven brieven. Elke schoolmeester moest
over een paar kunnen beschikken om de verstgevorderde leerlingen daarop te laten oefenen. In de
achttiende eeuw kwam daar het lezen van couranten bij. Niet om de inhoud, maar om de kleine letters
en de moeilijke woorden.
Die moeilijke woorden hadden de kinderen voor een deel al leren kennen uit de eerste leesboekjes.
We vertelden al dat ze op zaterdag wedstrijden hielden in het spellen van die woorden. Soms kon een
meester onverwacht een kind een beurt geven om het een woord te laten spellen dat op een aan de
muur hangende lijst stond. Dat spellen moeten we zien als een vooroefening voor het schrijven. Het
ging er namelijk niet alleen om dat een kind het woord dat het voor zich kreeg kon lezen, maar ook
dat het een woord dat een ander uitsprak correct kon spellen. Het lijkt soms dat men zich in de
zeventiende en achttiende eeuw niet om de spelling bekommerde, gezien de soms wel zeer
uiteenlopende spelling van sommige woorden. Wat de schoolmeesters betreft gaat dit echter niet op.
Ze trachtten wel degelijk hun leerlingen een spelling bij te brengen die naar hun mening de juiste
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was. Er bestonden echter geen landelijke spellingsregels. Wel was er een traditie, die zich langzaam
wijzigde. Waar men eerst ‘ck’ schreef, werd dat later ‘k’, een ‘s’ werd soms door een ‘z’ vervangen,
veel ‘h’ 's verdwenen aan het eind van de woorden. Vandaar dat we in het voorwoord van een herdruk
van een schoolboekje vaak lezen dat de ‘spelfouten’ van de vorige druk zijn verbeterd. Maar er
bestonden in een en dezelfde tijd schoolmeesters met verschillende opvattingen over de juiste spelling,
en zo bleef er op spellingsgebied veel onzekerheid. Daaraan kwam een eind in het begin van de
negentiende eeuw toen er een algemeen geldende spelling is ingevoerd.
Kon een kind redelijk vlot lezen en behoorlijk spellen, dan mocht hij met schrijven beginnen en
niet eerder. Het werd als een kunstfout beschouwd een leerling te vroeg te laten schrijven. Valcooch
schreef al afkeurend over meesters die ‘als den scholier slechts een naem kan spellen terstond sy dien
op het schrijven stellen’. In een schoolboekje van Hakvoord waarin een brief over het schoolleven is
opgenomen schrijft een jongen aan zijn vader ‘Wij mogen tot geen hoger boek overgaan zo lange wy
het voorgaande niet ter dege kennen; gelyk ook niemant mag beginnen te schrijven, of hy moet alle
boeken ten naasten by kunnen lezen’.60.
Voordat een leerling aan schrijven toe was konden er dus wel drie jaar voorbij zijn gegaan. Veel
jonger dan acht jaar waren de beginnende schrijvertjes niet. En dat was maar goed ook. Want anders
dan tegenwoordig begon de leerling meteen
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met inkt te schrijven, en wel met een ganzepen. Een moeilijke techniek, zoals iedereen kan constateren
die het eens probeert. Het kwam erop aan van het begin af de pen correct te hanteren en daarbij geen
verkeerde gewoontes aan te leren. Men was van mening dat kleine kinderen nog onvoldoende
beheersing over hun spieren hadden om de pen goed vast te houden, bovendien zouden ze teveel
knoeien op het dure papier. Een rem op het schrijfonderwijs was ook dat het voor de ouders een extra
uitgave betekende; het schoolgeld werd hoger en de meester moest de inkt, het papier en het versnijden
van de pennen vergoed krijgen.
De reden waarom meteen met inkt geschreven werd en niet eerst met potlood of op een lei met een
griffel zal voornamelijk hierin gelegen hebben dat schrijven gezien werd als een Kunst, die door
beroepsschrijvers werd uitgeoefend en waar men eventueel zijn brood mee kon verdienen. Het was
nog niet een onmisbaar communicatiemiddel voor iedereen. Het ging er dus om zo mooi mogelijk te
leren schrijven en niet om zo vlug mogelijk in staat te zijn iemand snel iets schriftelijk mee te delen.
Bovendien werden potloden in de vorm die wij nu kennen pas in het eind van de achttiende eeuw op
grote schaal vervaardigd. Leien werden wel al eerder op scholen gebruikt, maar zij werden ‘rekenleien’
genoemd, waaruit valt op te maken dat zij alleen dienden voor het maken van berekeningen die
vervolgens weer konden worden uitgewist. Overigens zal het schrijfonderwijs niet zoveel verschild
hebben van dat in onze tijd. Er werden eerst streepjes getrokken, dik en dun, daarna afzonderlijke
letters, totdat de letters aaneengevoegd mochten worden tot woorden. Het was een kwestie van
voortdurend oefenen, de pen tussen twee vingers, terwijl alleen de pink op het papier mocht rusten.
De kinderen moesten
‘sitten recht op, 't hoofd niet slim houwen,
tegen niemant clappen, noch d'oogen yet aanschouwen’,61.

zo waarschuwt Valcooch, die nog wat nader op de techniek van het schrijven ingaat, evenals de
Letterkonsten en de Trappen der Jeugd dat doen. Dat waren schoolboekjes die zo ongeveer de hele
leerstof van het elementaire onderwijs bevatten, van het ABC tot en met de moeilijke woorden, soms
ook de interpunctie. Er kon een klein hoofdstukje over rekenen bij zijn en enige opmerkingen over
het schrijven. Meestal waren zij in allerlei verschillende lettertypes gedrukt ter oefening voor de kleine
lezertjes. De ‘Friese Trap der Jeugd’ was in 1640 geschreven door een schoolmeester uit Leeuwarden.
Zijn werk telde tien ‘trappen’ of hoofdstukken, opklimmend in moeilijkheid. Het Friese van zijn ‘trap’
zat hem in het zevende hoofdstuk, waarin we de namen vinden van Friese en Groningse plaatsen. De
achtste trap bevatte de tekst van een aantal gebeden en spreuken uit de bijbel. De negende ging over
het schrijven, de tiende over rekenen. Het boekje werd zoals gebruikelijk afgesloten met een aantal
moralistische versjes. De ‘Gelderse Trap der Jeugd’ is van 1769, eveneens door een schoolmeester
geschreven. De opzet is hetzelfde, maar de plaatsnamen waren die van Overijssel en Gelderland.
Beide boekjes zijn heel veel gebruikt, ook in andere provincies, waar geen schoolmeesters het initiatief
genomen hebben een dergelijke Trap uit te geven met de plaatsnamen uit het eigen gewest.
Speciaal voor de schrijvende leerlingen waren de boekjes met briefvoorbeelden, doorgaans met de
titel van ‘Zendbrieven’. Daarin waren ook vaak voorbeelden voor het schrijven van kwitanties,
contracten, obligaties en dergelijke.62.
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8 Letter C van het Vaderlandsch A-B boek voor de nederlandsche jeugd, 1781. Ets naar P. Wagenaar door C.
Brouwer. Atlas van Stolk, Rotterdam

Rekenen
Hoorde rekenen nu wel of niet tot het elementaire onderwijs? Wij vinden het vanzelfsprekend dat dit
wel zo is, maar de gegevens uit de zeventiende en achttiende eeuw geven grond tot twijfel. Er waren
in de zeventiende eeuw nog heel wat scholen waar rekenen helemaal niet aan bod kwam. De tarieven
voor rekenen werden ook niet van hogerhand vastgesteld, wat erop wijst dat het de overheden weinig
kon schelen of dit vak wel of niet werd onderwezen. In de achttiende eeuw begon dit te veranderen.
In een reglement voor een armenschool in Delft van 1740 staat dat de meester lezen, schrijven én
rekenen moet onderwijzen. Daartegenover vond de kerkeraad van Maartensdijk het in 1752 voldoende
als de kinderen van bedeelden zo lang school gingen tot zij ‘ordentelijk kunnen lezen in Godts woord
en bekwamelijk hun naam schrijven’. Dat het in steden anders was dan op het platteland wordt
bevestigd door een bepaling in diezelfde tijd voor de meisjes van een kinderhuis in Utrecht, die pas
mét uitzet het huis mochten verlaten wanneer zij ook de vier grondbewerkingen van het rekenen
beheersten.63. De achttiende eeuw lijkt wat rekenen betreft een tussenfase te zijn geweest; rekenen
begon erin te komen, maar het was nog lang niet algemeen aanvaard dat iedereen deze kunst moest
beheren. Vandaar dat het rekenen pas in een later hoofdstuk behandeld zal worden.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

42

3. Onderwijs aan arme kinderen
Geen kind mocht van de ‘weldaet der scholen’ verstoken blijven, zo was op de Dordtse synode gezegd.
Aanvankelijk kwam er weinig terecht van dat voornemen. Op papier klopte het wel: de magistraten
werd op het hart gedrukt schoolmeesters een toelage te geven, zodat zij arme kinderen ‘om Gods wil’
les konden geven; de sinds 1619 opgestelde verordeningen bevatten doorgaans een bepaling over de
verplichting tot het geven van gratis onderwijs. Maar in werkelijkheid maakten niet veel kinderen
van deze ‘weldaad’ gebruik.
Daarvoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen. Allereerst gebrek aan belangstelling bij de
ouders, voor wie het eventuele nut van onderwijs niet opwoog tegen het verlies van inkomen uit de
arbeid van hun kinderen. Want wat was het nu helemaal wat ze leerden? De hiervoor genoemde
formulering uit 1752 zei het: lezen in de bijbel en je naam kunnen schrijven. Dat droeg niet bij tot
versterking van hun positie op de arbeidsmarkt. Nu kregen arme kinderen in de steden toen al meer
te leren dan in Maartensdijk, maar honderd jaar eerder bestond de weldaad der scholen nog
voornamelijk hierin dat kinderen vertrouwd raakten met de beginselen van de godsdienst. En lang
niet alle ouders liepen daar warm voor.
Verder was het voor de schoolmeesters niet bijster aantrekkelijk veel arme kinderen in hun school
op te nemen. Soms kregen zij er helemaal geen vergoeding voor, soms alleen een (klein) vast bedrag
per jaar. Pas toen de diakonie of de stad schoolgeld per kind ging betalen veranderde dat. Bovendien,
wie een groot contingent arme kinderen op zijn school had liep kans betalende leerlingen te verliezen.
De vergelijking dringt zich op met de huidige ervaringen met scholen waar veel buitenlandse kinderen
zijn. Hoe dan ook, de ouders waren aanvankelijk niet erg vlot met het zenden van hun kinderen en
van de kant van de scholen werd er ook niet hard aan getrokken.
Dit ging in de loop van de zeventiende eeuw veranderen. Er zijn verschillende, deels elkaar
ondersteunende oorzaken voor aan te wijzen. Een ervan was de toenemende behoefte aan mensen die
konden lezen én schrijven. ‘Geletterdheid’ werd hoger gewaardeerd en langzamerhand ook bij de
benedenlaag van de bevolking gezien als een middel om hoger op te komen. Aan arme kinderen werd
steeds vaker meer geleerd dan alleen godsdienst en lezen. Schrijven kwam erbij en in de achttiende
eeuw ook rekenen. De schoolmeesters werden beter betaald en er kwamen speciale armenscholen. In
sommige plaatsen werden ouders die hun kinderen niet naar school zonden, bedreigd met het intrekken
van de bedeling.
Vooral de steden gingen dus maatregelen nemen die geld kostten. Dat betekende dat mén - de
burgerij - het nodig vond dat arme kinderen wat leerden. Het was niet meer alleen de kerk die hier
achter stond. De motivering die we vaak vernemen wanneer er weer eens sprake was van de oprichting
van een armenschool was die van ‘bestrijding van de armoede’. Men hoopte dus, door te investeren
in onderwijs, te vermijden dat kinderen voor galg en rad zouden opgroeien en later de maatschappij
veel meer geld zouden gaan kosten. Een geluid dat we in de tweede helft van de achttiende eeuw heel
dikwijls horen, maar de gedachte bestond al eerder. De dalende welvaart kan niet de enige oorzaak
hiervan geweest zijn. Ook in de zeventiende eeuw immers waren er veel verwaarloosde, bedelende
en vagebonderende kinderen. Ook toen - misschien meer dan later - waren er ouders die hun gezin
in de steek lieten en de stad verlieten, in de hoop of verwachting dat de stad zich wel het lot van hun
kinderen zou aantrekken, want zij konden het niet meer. Het was daarom eerder een veranderde
mentaliteit,
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die maakte dat men de armoede - die ook in de zeventiende eeuw voorkwam - anders ging aanpakken.
Het was niet genoeg om door inprenting van godsdienst en moraal van arme kinderen oppassende
leden van de maatschappij te maken, ze moesten ook wat leren. De gedachte dat onderwijs armoede
kon opheffen, dat onderwijs kon bijdragen tot een betere wereld, lag helemaal in de lijn van het
opkomend rationalisme dat de achttiende eeuw zou gaan beheersen.
We zullen hier trachten de ontwikkeling te schetsen die uitgelopen is op de armenscholen van de
tweede helft van de achttiende eeuw. Daarbij moeten we in het oog houden dat er twee kategorieën
arme kinderen waren, namelijk zij die overdag werkten en zij die daarvoor nog te jong waren. De
jonge kinderen konden naar een dagschool, de werkende jeugd, voor wie al eerder de hiervoor
genoemde zondagsscholen opgericht waren, kon doorgaans alleen na afloop van het werk les krijgen,
soms ook wel op het werk zelf, of het uur vóór of na de middagmaaltijd.
Aanvankelijk was het de bedoeling dat arme kinderen de plaatselijke stads- of dorpsschool zouden
bezoeken, al of niet tegen een vergoeding aan de schoolmeester. Dat bleek vooral in de grotere steden
niet zo goed te werken, zoals hiervoor al is opgemerkt. In de dorpen is het systeem blijven bestaan
en ook in kleine steden. Een verbetering kwam daar door de schoolmeesters per kind schoolgeld uit
te betalen, hetzij door de diakonie, hetzij door het dorpsgerecht. Grotere steden gingen soms al vrij
vroeg over tot het aanstellen van speciale schoolmeesters voor arme kinderen. In Leiden, waar kinderen
al heel jong werkzaam waren in de textielindustrie, was een meester belast met hen les te geven op
het werk in lezen, gebeden en de catechismus. Er is een instructie bewaard uit 1690, maar mogelijk
bestond deze voorziening al eerder.64. In Utrecht schijnt er nog een tijdlang een zondagsschool bestaan
te hebben, maar in 1639 werd daar een schoolmeester aangesteld om tegen een vaste vergoeding arme
kinderen les te geven. Dit gold voor kinderen vanaf de leeftijd van vijf jaar, die dus nog niet werkten,
en die zes uur per dag les van hem kregen. De regeling voldeed niet, zodat de stad er in 1644 toe
overging deze kinderen gelegenheid te geven de vier ‘parochiescholen’ - dat waren de scholen die
verbonden waren aan de vier stadskerken - te bezoeken. Het aantal kinderen dat daarvan gebruik
maakte steeg sterk - in 1682 moeten het er bijvoorbeeld ongeveer 400 in het totaal geweest zijn. De
aan de schoolmeesters daarvoor betaalde vergoeding steeg minder sterk, hetgeen de reden geweest
kan zijn dat zij langzamerhand weinig werk van dit onderwijs maakten, wat hen in 1739 op een
reprimande te staan kwam, na het uitbrengen van een nogal ongunstig rapport door de instelling die
in Utrecht verantwoordelijk was voor de armenzorg. De vermaning hielp niet, waarop de kerkeraad
van de hervormde gemeente de zaak zelf ter hand nam en in 1748 overging tot de stichting van twee
diakoniescholen, uiteraard alleen voor kinderen van lidmaten van die gemeente, die nu niet langer
‘als het woeste heydendom ... in alle ergerlijke boosheden’ zouden blijven leven. De stad meende
toen niet te kunnen achterblijven en zette in 1752 de parochiescholen om in stadsarmenscholen,
waardoor er eensklaps in Utrecht zes armenscholen waren, elk met honderden leerlingen.65. Utrecht
had daarmee haar achterstand ten opzichte van de Hollandse steden ruimschoots ingehaald, waar
namelijk al veel eerder armenscholen gesticht waren: in de drie grote steden al in de zeventiende
eeuw, zoals vermeld, waarna in de achttiende eeuw snel andere volgden, zoals bijvoorbeeld Dordrecht
in 1719, Delft in 1731 en 1732. In laatstgenoemde stad waren het er al gauw drie, net als in Utrecht
met elk enige honderden leerlingen.66. Veel van die scholen waren diakoniescholen; meestal van de
hervormde kerk, maar ook andere kerken gingen tot stichting van armenscholen over;
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in Haarlem was er bijvoorbeeld ook een lutherse diakonieschool. De armenscholen waren niet altijd
dagscholen; sommige waren juist bedoeld voor werkende kinderen. Zo kwam er in 1765 een
diakonieschool in Amersfoort die elke avond van zes tot tien uur open was, elk uur voor een andere
groep leerlingen, in het totaal tweehonderd. Hun leeftijd was van zes tot achttien jaar; de jongere
kinderen kregen de eerste uren les, de oudere kwamen van acht tot tien.67.
Naast deze armenscholen waren er al van oudsher wees- en kinderhuizen waar wezen en verlaten
kinderen opgenomen werden en ook enig onderwijs kregen. De weeshuizen waren er het eerst, al in
de middeleeuwen, en dikwijls alleen bedoeld voor kinderen van burgers. Later kwamen er tehuizen
bij voor de kinderen die niet in de termen vielen om in een weeshuis opgenomen te worden, maar
voor wie toch gezorgd moest worden. Dat konden kinderen zijn die door de ouders waren verlaten,
van wie de ouders in de gevangenis waren, of wel overleden waren, maar geen burger waren geweest,
of niet tot de hervormde godsdienst behoorden, die voor het weeshuis van de stad vereist was. Er kon
heel wat rondgesold worden met die kinderen voordat een stad zich aansprakelijk erkende voor hun
onderhoud. Eerst probeerde men de verantwoordelijkheid af te schuiven op de plaats waar de ouders
vandaan kwamen, maar kinderen die daar heengestuurd werden kwamen soms met kerende schuit
weer terug. Zeker in oorlogstijden, als er een garnizoen in de stad was en soldatenvrouwen hun man
achterna kwamen, konden hun kinderen een stad flink op kosten jagen. De goedkoopste oplossing
was uitbesteding bij de burgerij, waarbij het kind werd toegewezen aan de laagste intekenaar.
Ambachtsbazen verzekerden zich zo van goedkope arbeidskrachten, maar zij lieten vaak na iets aan
hun opleiding of onderwijs te doen, tegen de afspraken in. Daar men inzag dat men zo in de toekomst
met een leger bedelaars zou komen te zitten gingen veel steden ertoe over deze ambachtskinderen of
‘houwkinderen’ zoals ze ook wel genoemd werden, in tehuizen op te nemen waar beter toezicht was
op hun behandeling en onderwijs. Net als in de weeshuizen kregen de jonge kinderen overdag school
in het huis, de oudere kinderen hadden bijvoorbeeld een uur voor of na de middagmaaltijd school, of
ze gingen naar avondschool. Dat onderwijs was op de kleinere wees- en kinderhuizen toevertrouwd
aan de binnenvader, op de grotere was vaak een schoolmeester ingeschakeld. Soms had die een volle
dagtaak, maar er waren er ook die tevens een particuliere school hielden en aan het tehuis maar enkele
uren spendeerden. Erg veel hield dat schoolonderwijs aanvankelijk niet in, hoofdzaak was dat de
kinderen een vak leerden en zich behoorlijk gedroegen.
Het onderwijs aan arme kinderen is gaandeweg meer gaan omvatten, maar de nadruk bleef sterk
op de godsdienst liggen, vermoedelijk meer dan op de gewone Nederduitse scholen. Dat blijkt onder
andere uit de aangeschafte schoolboeken. Aan de Utrechtse parochiescholen werden bijvoorbeeld
van 1752 tot 1763 2019 catechismussen geleverd en ook nog zo'n 1250 catechismusboekjes,
voornamelijk van Borstius. Verder ongeveer 1800 bijbelfragmenten, zoals de Spreuken van Salomo,
psalmboeken en dergelijke. Er werden ongeveer 2000 ABCboeken en -plankjes aangeschaft, en
ongeveer 3000 ‘letterkunsten’ van verschillende schrijvers en verschillend niveau. Bovendien 200
couranten, 318 ‘zendbrieven’ (boekjes met briefvoorbeelden) en 74 ‘exempelboeken’, dat waren
boeken met voorbeelden van fraai schrift. Dan nog 125 boeken over de vaderlandse geschiedenis,
voornamelijk bestaande uit de hiervoor al genoemde Franse tirannie. Dat er ook wel rekenaars op de
scholen verwacht werden blijkt uit de aanschaf van 62 leien en 150 cijferboeken, voornamelijk van
Bartjens. Het is niet moeilijk om hieruit de conclusie te trekken dat er op die scholen betrekkelijk
weinig kinderen hebben
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leren schrijven en nog minder aan rekenen toe kwamen. Steekproeven van de aanschaf van boeken
voor andere armenscholen geven een soortgelijk beeld.68.

Onderzoek haar resultaten
In de tweede helft van de achttiende eeuw is er in Utrecht een paar keer onderzoek verricht naar de
resultaten van het onderwijs op enige armenscholen: in 1756 naar die van het stadsambachtskinderhuis
en in 1776 en 1777 naar de stads- en diakoniearmenscholen. In beide gevallen bleek het onderwijs
danig tekort geschoten te hebben. Op het kinderhuis werden alle daar opgenomen jongens van de
leeftijd van acht tot 25 jaar onderzocht, 74 in het totaal. De meesten waren al op een ambacht, vanaf
de leeftijd van 12 jaar werkten ze allemaal, op één ziekelijke jongen na. Onder de twaalf- en
dertienjarigen waren er nog maar weinig die konden lezen, de jongens van veertien jaar konden het
in de regel wel. Hetzelfde gold voor het schrijven. Aan rekenen deden er heel weinig kinderen; in het
totaal waren het er elf, de meesten boven de vijftien jaar. Het onderzoek was ingesteld om na te gaan
wie van de jongens geschikt zou zijn een opleiding te krijgen op de toen pas gestichte Fundatie van
de vrijvrouwe van Renswoude, waarover later meer. Omdat bleek dat geen van de jongens daarvoor
voldoende gevorderd was, is toen een extra schoolmeester aangesteld om de jongens les te geven.69.
Het onderzoek op de armenscholen had een andere aanleiding. Ten gevolge van een tekort aan
arbeidskrachten in de textielindustrie kwam de Utrechtse vroedschap in 1776 en 1777 met voorstellen
arme kinderen vanaf de leeftijd van zeven jaar in te schakelen als spinner. Ze zouden dan al op de
leeftijd van vijf jaar op een armenschool kunnen komen, en vanaf het achtste jaar avondonderwijs
blijven genieten. Het argument was dat kinderen van die leeftijd al voldoende geleerd konden hebben
en dat het in hun voordeel was als ze zo vroeg mogelijk een beroep konden uitoefenen waarop ze
later konden terugvallen, mocht het in het later gekozen ambacht een slappe tijd zijn. Het is interessant
te merken hoe weinig de besturen van de armenscholen voor dit plan voelden. Er werd eerst onderzocht
of kinderen van zeven jaar inderdaad al ‘volleerd’ waren. Dat bleek geenszins het geval te zijn. Op
de diakoniescholen bleek bijvoorbeeld bijna de helft van de kinderen tussen acht en tien jaar nog op
de ABCschool te zijn, een in 1757 opgerichte afdeling, waar kinderen die nog niet aan lezen toe waren
moesten oefenen onder toezicht van een van de oudere leerlingen in het alfabet, spellen en de vraagjes
uit het boekje van Borstius. Men ging daar nu wat aan doen door het onderwijs op de ABCafdeling
door meer ervaren krachten te laten geven zodat de doorstroming verbeterde, maar van de plannen
van de vroedschap kon voorlopig niets komen.70.
Dit lijkt allemaal wat negatief. Toch bereikten de meesters op de armenscholen vaak heel goede
resultaten. De problemen waren voor hen natuurlijk groot: de klassen waren overvol, de kinderen van
zeer uiteenlopende leeftijd en vorderingen. Sommige kinderen hadden al heel wat geleerd voor ze op
een armenschool kwamen. Anderen, vaak van de leeftijd van over de twaalf jaar, hadden nog nooit
onderwijs ontvangen. Een goed resultaat werd bereikt met een doofstom meisje dat in 1756 op de
leeftijd van vijftien jaar opgenomen was in het Utrechtse stadsambachtkinderhuis. Ze schreef zeventien
jaar later een brief aan het bestuur met het verzoek het huis te mogen verlaten om zelfstandig de kost
te verdienen met naaien. Vol dankbaarheid laat ze weten alles aan het onderwijs op het huis te danken
te hebben: lezen, schrijven en breien. Alleen haar belijdenis had ze niet kunnen doen, want ze had de
meester niet kunnen verstaan.71.
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9 Brief van een doofstom meisje uit een armenhuis, van Gerrigje Poel aan de regenten van het
stadsambachtskinderhuis te Utrecht, 1773. GAU, Stadsarchief II
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Uit dit verhaal blijkt ook dat men in het algemeen de pupillen pas een dergelijke inrichting liet verlaten
als zij met het tijdens hun opname geleerde ambacht de kost konden verdienen. De besturen oefenden
een zekere controle uit op de ambachtsbazen die jongens in opleiding hadden en als bleek dat ze die
jongens alleen als voetveeg gebruikten en niets leerden dan werd zo'n jongen daar weggehaald. Ook
trachtte men de voor een ambacht nodige vaardigheden bij te brengen als die niet door de baas
onderwezen werden. Dat gold speciaal het tekenen. Op het burgerweeshuis te Amsterdam werd al de
hele achttiende eeuw tekenonderwijs gegeven door vaste timmerbazen. Op andere weeshuizen in die
stad kwamen in de tweede helft van de achttiende eeuw vaste tekenmeesters, of er werd gelegenheid
gegeven aan jongens die dat voor hun beroep nodig hadden tekenlessen te nemen. Het Gereformeerd
Burgerweeshuis te Utrecht kreeg in 1769 een tekenmeester, en stellig zijn dergelijke voorbeelden ook
in andere steden te vinden. Veel jongens werden bij een timmerman of metselaar in de leer gedaan,
en daarvoor was het nodig enig inzicht te hebben in bouwkundig tekenen. Maar ook wagenmakers,
meubelmakers en vele anderen moesten ontwerpen kunnen maken of naar de hen voorgelegde
tekeningen kunnen werken.72.
De opleiding van meisjes was minder gevarieerd; zij werden in het algemeen onderwezen in naaien,
breien en het huishouden, zodat ze daarmee de kost konden verdienen. Althans, dat gebeurde met de
meisjes die in een tehuis waren opgenomen; op de meisjes die school gingen op een armenschool en
dus thuis woonden had men minder vat. De meisjes op de diakoniescholen te Utrecht werden op hun
zestiende jaar van school ontslagen en men had geconstateerd dat zij dan niet in hun levensonderhoud
konden voorzien en zich overgaven aan ‘ontugt en ledig langs de straat lopen’. Daarom werd er aan
die school een diakonie-naaiwinkel verbonden waar een twintigtal meisjes onderwezen werden in
stoppen en naaien. Ze maakten hemden voor de diakonie en konden, zo hoopte men, later gemakkelijker
een betrekking vinden als naaister of in de huishouding.73.

Fundaties van Renswoude
Een andere, en wel zeer bevoorrechte groep bestond sinds 1756 uit de weesjongens in Den Haag,
Delft en Utrecht, die het geluk hadden te worden opgenomen in een van de in die drie steden gestichte
‘fundaties van Renswoude’. Deze fundaties, die hun bestaan te danken hadden aan het testament van
Maria Duyst van Voorhout, vrijvrouwe van Renswoude, waren bedoeld om begaafde weesjongens
op te leiden in tekenen, wiskunde, waterstaatkundige beroepen en dergelijke. Het waren er maar
weinig, nooit meer dan twaalf pupillen tegelijk per fundatie, maar het betekende toch een soort
doorbraak in een tijd dat velen nog wat huiverig stonden tegenover al te goed onderwijs aan de
benedenlaag van de bevolking. Op het aan hen gegeven onderwijs komen we in een later hoofdstuk
terug.74.

Leer- en fabrieksscholen
Veel minder bevoorrecht waren de kinderen die geplaatst werden op een van de ‘leer- en
fabrieksscholen’ die in het laatste kwart van de achttiende eeuw in veel plaatsen gesticht werden,
onder andere op aanbeveling van de Oeconomische Tak van de Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen, die meende dat de textielindustrie hierdoor een nieuwe impuls zou krijgen, en dat
bovendien de kinderen ermee gebaat waren althans enig beroep te leren. We hebben gezien dat men
in Utrecht niet erg enthousiast was over het plan om kinderen op jeugdige leeftijd te leren spinnen
als dat betekende dat ze dan van school werden afgenomen. De
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10 Proeve van tekenonderwijs door D. Eskes. Archief Gereformeerd Burgerweeshuis, Utrecht. Verzameling
Tekenstudies van Weeskinderen 18de eeuw.
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combinatie van schoolonderwijs met het spinnen vond meer genade; althans, in 1777 werd in Utrecht
een diakonie leer- en spinschool gesticht, die naar men hoopte de reeds bestaande diakoniescholen
wat zou ontlasten en wegens de opbrengst van de garens niets of bijna niets hoefde te kosten. Ook in
andere steden kwamen dergelijke scholen, met meer of minder succes. De school in Utrecht bleef
niet lang bestaan, zowel wegens gebrek aan belangstelling van de ouders, die hun kinderen liever
naar de reeds bestaande diakoniescholen stuurden, als wegens het tegenvallen van de inkomsten uit
de garens, zodat de diakonie verlies leed op de school in plaats van de gehoopte winst. Beter ging het
de stadsleer- en spinschool te Arnhem. Na een slechte start in 1781 werd de school in 1787
gereorganiseerd met gunstig resultaat. De omstandigheden waren overigens verschillend, want in
Arnhem bestonden toen nog geen andere armenscholen, behalve op de weeshuizen, dit in tegenstelling
tot Utrecht. Er kwamen meer van die ‘fabrieksscholen’, deels ook op initiatief van fabrikanten die
een schoolmeester aanstelden om de op hun fabriek werkzame jonge kinderen onderwijs te geven.
Kijken we naar de tewerkstelling van pupillen van wees- en kinderhuizen in het eind van de achttiende
eeuw dan kwam het ook bij hen vaker voor dat ze op een fabriek werkten, dan vroeger het geval was
toen ze bijna allen bij een ambachtsbaas geplaatst werden. Daarmee veranderde gaandeweg het
karakter van de beroepsopleiding van deze jeugd, maar duidelijk blijkt dat pas in de negentiende
eeuw.75.

4. Verder onderwijs
Niet iedereen had aan lezen en schrijven genoeg. Kooplieden, juristen, predikanten, stuurlieden en
nog vele anderen hadden meer nodig. Hun kinderen moesten onderwezen worden in vakken als
rekenen, boekhouden en Frans, soms ook tekenen, wiskunde, aardrijkskunde en Latijn, evenals zijzelf
daarin in hun jeugd les gehad hadden. Er kwamen dus al vroeg meesters die in de avonduren les gaven
in rekenen of boekhouden en scholen die dergelijke vakken op hun programma hadden. De meeste
van die scholen werden kortweg aangeduid als ‘Franse scholen’, maar er was een grote verscheidenheid
onder hen, waarop we wat nader zullen ingaan. De Latijnse scholen vormden een klasse apart, die
we daarom in een volgend hoofdstuk zullen behandelen.

Franse scholen
Met ‘Franse scholen’ werd elke school aangeduid waar Frans onderwezen werd, maar er was wel een
verschil tussen de zogenaamde ‘Franse-en-Duitse school’, waar de voertaal Nederlands was en de
mogelijkheid bestond om tegen extra schoolgeld les in Frans te krijgen, en de echte ‘Franse school’,
waar de hele tijd Frans gesproken werd. De Franse-en-Duitse school hoefde niet zoveel van de gewone
Nederduitse school te verschillen, maar werd wel hoger gewaardeerd. In de loop van de achttiende
eeuw móest een particulier schoolhouder haast wel Frans kunnen onderwijzen, anders kreeg hij niet
de goedbetalende leerlingen die hij graag wilde hebben. Ook op sommige stadsscholen in kleinere
steden, waar geen Latijn meer gegeven werd, stelde men in die tijd wel Franse meesters aan.76. Op
zo'n Franse en Duitse school werden ook vakken als rekenen en boekhouden onderwezen, soms ook
wat wiskunde of sterrekunde, afhankelijk van wat de schoolhouder in zijn mars had. Op deze scholen
kwamen kinderen vanaf de leeftijd van ongeveer zes jaar. Net als de Nederduitse scholen waren het
in de regel gemengde scholen, maar dikwijls namen de schoolhouders wel kinderen in de
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kost, in zo'n geval alleen jongens of alleen meisjes. Cornelis Nagtglas, die van 1780 tot 1786 in Utrecht
zo'n school bezocht vertelt in zijn herinneringen dat er zes à zeven kostkinderen waren en ongeveer
55 dagleerlingen.77.
De ‘echte’ Franse scholen, waar Frans de voertaal was, dienden onder andere om kinderen uit de
hogere kringen te leren vlot Frans te schrijven en te spreken en hun vakken bij te brengen voor hun
algemene ontwikkeling en vorming. Ze waren er in de steden en op het platteland; in het laatste geval
hadden ze weinig of geen dagleerlingen. Deze scholen waren niet gemengd; ze waren er voor
jongejuffrouwen of jongeheren, die meestal ook wel wat ouder dan zes jaar waren voor ze op zo'n
school in de kost gedaan werden. Het aantal vakken dat er onderwezen werd was vaak groter dan op
de Franse-en-Duitse scholen, voor zover blijkt uit de advertenties en prospectussen. Aardrijkskunde
en geschiedenis worden vaak genoemd, naast wiskunde, sterrekunde, navigatie en boekhouden. Ook
bestond er veelal gelegenheid lessen te nemen in andere talen, zoals Hoogduits en Engels, terwijl er
voor tekenen, muziek en dansen speciale meesters beschikbaar waren, die dan wel extra betaald
moesten worden. Zo'n school was niet bepaald goedkoop. Er werden bedragen genoemd van 250 tot
500 gulden per jaar, zonder de extra's. Wanneer we bedenken dat in die tijd 1000 gulden per jaar al
een heel aardig inkomen was, begrijpen we dat lang niet iedereen zo'n school voor zijn kinderen kon
betalen.
Het lesprogramma voor de meisjes was anders dan dat van de jongens. Talen, aardrijkskunde en
geschiedenis werden wel vaak genoemd, maar voor wiskunde en aanverwante vakken was minder
plaats ingeruimd. Wel was er meer tijd voor tekenen en muziek en natuurlijk ontbraken ook de nuttige
en fraaie handwerken niet op het rooster. Er kwam eigenlijk nogal wat bij kijken om kinderen uit
‘hogere kringen’ het juiste gedrag bij te brengen. Enig idee daarvan geeft ons een advertentie uit 1748
van een dansmeester die na schooltijd les gaf aan ‘de jonge heertjes dewelke uit de Franse en Latijnse
scholen komen’ van zes tot twaalf à veertien jaar. Hij gaf les in goede manieren, lichaamshouding,
salueren bij het uiten ingaan van een kamer, elkaar voorbijgaan, op een fraaie manier groeten en alles
wat daarbij behoort.78.

Hoger beroepsonderwijs
We zijn daarmee wat ver verwijderd van de landmeters, architecten, dijkenbouwers, stuurlieden en
boekhouders, die deze verfijnde vorming niet zo nodig hadden, maar die wel een basis moesten krijgen
voor hun toekomstig beroep. Voor hen bestonden scholen waar de nadruk lag op de ‘vrije kunsten’,
met name algebra, meetkunde, navigatie, sterrekunde, bouwkundig tekenen en dergelijke vakken.
Kennis van Frans was gewenst, al was het alleen maar om de in die taal geschreven studieboeken te
kunnen lezen, maar het zal niet nodig geweest zijn om die taal vloeiend te leren spreken. Het is
waarschijnlijk dat op veel van die scholen, die ook wel ‘konstscholen’ genoemd werden, het onderwijs
zelf in het Nederlands is gegeven.
Wie de behoefte aan dit soort onderwijs al vroeg heeft onderkend was Maria Duyst van Voorhout,
vrijvrouwe van Renswoude, aan wie de stichting van de hiervoor al even genoemde fundaties van
Renswoude te danken was. Ze waren er sinds 1756 in Delft, Utrecht en Den Haag. De pupillen,
gekozen uit de meest begaafde weesjongens ter plaatse, werden daar opgeleid tot bijvoorbeeld
waterstaatkundige, genieofficier, architect, chirurgijn, tekenmeester of iets dergelijks. De jongens,
die vanaf de leeftijd van dertien à veertien jaar opgenomen werden,
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kregen er eerst twee jaar grondig onderwijs in tekenen, Frans, en wis- en natuurkunde, waarna zij de
praktijk ingingen bij verschillende ambachtsbazen of andere leermeesters, die de opdracht kregen
hen ook inderdaad op te leiden en bij het moeilijker werk in te schakelen. Het onderwijs op de fundaties
ging veranderen toen er speciale opleidingsscholen kwamen, zoals een kweekschool voor de zeevaart
(1785), militaire scholen (1789), klinische scholen (1828) en dergelijke. Maar in de eerste vijftig jaar
van hun bestaan waren de fundatiescholen echte ‘konstscholen’ en werden ook wel aangeduid als
‘Kunsten-Kweekschool’ of iets dergelijks. In diezelfde tijd kon iemand die zich als landmeter of in
de vestingbouw wilde bekwamen ook wel colleges lopen op een universiteit, of een particuliere school
- een konstschool dus - bezoeken, maar de meesten zullen het voor de theorie van hun vak van
zelfstudie gehad moeten hebben. Wanneer men bijvoorbeeld kijkt naar wie in het midden van de
achttiende eeuw reflecteerde naar een aanstelling als landmeter bij een waterschap dan vinden we
daar nogal wat ambachtslieden bij, zoals een timmerman of metselaar, maar zelden iemand met een
universitaire opleiding, die trouwens dan weer vaak de ook nodige praktijkervaring miste. De fundaties
van Renswoude zijn daarom zo interessant omdat daar gepoogd is een ambachtelijke opleiding van
een goede theoretische ondergrond te voorzien.79.
Voor aanstaande officieren zijn er hier en daar rij- en schermscholen geweest, die ook wel
ruiteracademies genoemd werden. Daar werd niet alleen paardrijden, schermen en het hanteren van
wapens geleerd, maar er werd ook wel wiskunde en vestingbouw onderwezen. Ook bestonden er in
de achttiende eeuw wel ‘konstscholen’ die zich speciaal op aanstaande officieren richtten.80.
De meeste hierboven aangeduide scholen waren particuliere scholen, al hadden ook sommige
stadsscholen een meer uitgebreid leerprogramma dan op een Nederduitse school gebruikelijk was. In
het algemeen was de bovenlaag van de bevolking aangewezen op particuliere scholen, tenzij zij haar
kinderen een Latijnse school liet volgen. Die particuliere scholen hebben als regel geen archieven
nagelaten, zodat we over het daar gegeven onderwijs minder goed op de hoogte zijn dan over dat op
de stads-, dorps- en armenscholen. Toch valt er over de daar onderwezen vakken wel iets te zeggen.

Rekenen
De rekenkunde behoorde in de middeleeuwen tot het quadrivium, zoals hiervoor al is opgemerkt. Dat
wil dus zeggen dat het pas onderwezen werd aan meer gevorderde leerlingen. Langzamerhand echter
zal de kunst van het rekenen - althans van de eenvoudige bewerkingen - ook wel op een lager niveau
onderwezen zijn, omdat er nu eenmaal mensen nodig waren die een boekhouding moesten kunnen
voeren. Naarmate de handel zich verder ontwikkelde nam ook de behoefte aan goede rekenaars en
boekhouders toe; er kwamen rekenscholen om daarin te voorzien. Vermoedelijk werden die bezocht
door wat oudere leerlingen: aspirant-boekhouders, maar ook stuurlieden, landmeters en dergelijke.
Dikwijls zullen ze 's avonds gehouden zijn omdat veel van de leerlingen overdag werkten.
De rekenkundige bewerkingen zijn lange tijd moeilijk geweest om uit te voeren, althans op papier,
doordat de getallen in Romeinse cijfers werden geschreven. In de middeleeuwen gebeurde rekenen
met behulp van een in strepen verdeeld rekenbord, waarop penningen gelegd werden die heen en
weer geschoven konden worden van de lijnen voor eenheden, tientallen, honderdtallen enzovoort.
Bij de invoering van de Arabische cijfers, aan het eind van de middeleeuwen, werden de rekenborden
overbodig, maar men is ze toch nog een tijd op de scholen blijven
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gebruiken. Eigenlijk was het werken met penningen ook wel een goede aanschouwelijke inleiding
tot het rekenen. Langzamerhand raakten echter de rekenboeken waarin dat rekenen op lijnen werd
onderwezen, in onbruik.
Er zijn heel wat titels bekend van zestiende tot achttiende-eeuwse leerboeken voor rekenen, maar
daarvan zijn er maar weinige die een grote verspreiding gekend hebben. De leerlingen hadden meer
behoefte aan boeken met rekenopgaven dan aan werken waarin uitgelegd werd hoe zij die opgaven
moesten oplossen. Voor die uitleg zorgde de meester wel. Dat was maar goed ook, want wat daarover
in de leerboeken staat is meestal ook na herhaalde lezing nauwelijks te begrijpen.81. De eenvoudige
leerboekjes als de Trappen der Jeugd en de Letterkonsten hebben vaak een hoofdstukje over rekenen,
maar daarin is de uitleg meestal achterwege gelaten. We vinden daarin wat getallen in Romeinse en
Arabische cijfers die de kinderen moeten leren uitspreken, de tafels van vermenigvuldiging en enige
optelsommen, meer niet. Alleen het jongste boekje, de Gelderse Trap der Jeugd, heeft bovendien
vermenigvuldigingen en deelsommen. Maar dit was van 1761, toen rekenen ook bij het elementaire
onderwijs een - zij het bescheiden - plaats begon in te nemen. Overigens kwamen lang niet alle
leerlingen van de Nederduitse scholen aan die rekenhoofdstukjes toe. Ze waren al eerder van school
gegaan.
Wie wel aan rekenen toekwam kreeg al gauw sommen te maken. Het meest gebruikte boek daarbij
was dat van Willem Bartjens, dat al uit het begin van de zeventiende eeuw dateert. Het had de titel
‘Cijfferinghe’, maar werd later steeds herdrukt onder de titel ‘Vernieuwde cijfferinge’. Wie Bartjens
uit had kon aan het boek van Adam Lintz beginnen, getiteld ‘Koopmansrekeningen’, dat omstreeks
1700 is verschenen. Beide boeken waren toegespitst op de handels- en bankpraktijk. De leerlingen
werden geoefend in evenredigheden (toen de regel van drieën genoemd), met vragen als: wanneer
vier el negen gulden kost, hoeveel kost dan 16 el? Vervolgens kwam de regel van vijven aan de orde
(twee vergelijkingen met één onbekende), zowel in breuken als in decimalen, en verder werden de
leerlingen geoefend in vermenigvuldigen en delen om de omrekeningen in diverse muntstelsels te
kunnen maken die in die tijd heel dikwijls nodig waren. Een examenvraag voor een vakature als
schoolmeester luidde als volgt:
Als vijf pond vlaams doen 12 hollandse stoters en twee stoters doen vijf brabantse stuiver,
100 brabantse stuiver doen vijf carolusguldens en twee carolusguldens doen drie vlaamse
nobelen en 12 vlaamse nobelen doen 42 statendaalders, hoeveel pond vlaams zal tellen
voor 500 statendaalders?
Wie zijn krachten hierop wil beproeven zij gewaarschuwd dat de toenmalige sommen zelden ‘mooi’
uitkwamen. Als uitkomst verwachte men dus geen rond getal, dat kwam in de praktijk immers ook
haast nooit voor. De leerling kon wel controleren of zijn uitkomst klopte omdat die in de
sommenboeken erbij gegeven werd, hetzij achterin, hetzij direkt onder de som. De uitkomst van de
hieronder volgende som was 3651 gulden, 8 stuiver en 3 249/365 penningen:
Iemand leent van een vriend f 1250,- à 4% per jaar voor de tijd van 18 maanden, ingaande
10 augustus 1720, met toezegging geen interest te vragen van datgene wat hij reeds het
eerste half jaar terugkrijgt. Voor de rest moet rente betaald worden vanaf de datum van
het aangaan der lening. De geldschieter krijgt op 1 november 1720 100 dukatons, op 25
januari 1721 100 rijksdaalders en op 23 april 1731 300 guldens terug, maar de lener
neemt 20 mei 1721 weer 200 guldens op, betaalt 1 augustus 1721 100 dukatons en neemt
1 november 1721 60 gulden op. Hoeveel is hij aan het eind der periode nog schuldig?

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

53

Wie er niet uitkwam kon de meester om hulp vragen. Per slot van rekening oefende men zich om de
rekenkunst te leren, niet om een mooi cijfer te behalen.82.
De boeken van Lintz en Bartjens bevatten dus goede oefeningen voor aanstaande boekhouders en
bankiers, maar anderen, zoals aanstaande landmeters en stuurlieden, hadden daar niet veel aan omdat
zij moesten leren worteltrekken en machtsverheffen en bovendien inzicht krijgen in algebra en
meetkunde. Zij hadden dus andere werken nodig. Vermoedelijk gebruikten ze leerboeken als dat van
Johannes Morgenster over de landmeetkunde of van Abraham de Graaf, Wiskonstige arithmetica.
We krijgen uit dit alles de indruk dat in de tweede helft van de achttiende eeuw de vier
grondbewerkingen van het rekenen wel bij het elementaire onderwijs waren gaan behoren, zij het dan
dat lang niet alle leerlingen het zover brachten, maar dat moeilijkere bewerkingen, evenals algebra
en meetkunde, alleen geleerd werden door mensen die dit voor hun toekomstig beroep nodig hadden.
Van schoolmeesters werd in de achttiende eeuw wel verwacht dat ze goed konden rekenen. Ze
werden erin geëxamineerd bij de vergelijkende examens voor een vakature. Een groot aantal van die
examenopgaven zijn in 1747 gebundeld onder de titel ‘Liefhebberij der reekenkonst’. Kandidaten
konden zich daarmee beter op een examen voorbereiden. Enige jaren later werd het tijdschrift
‘Mathematische Liefhebberye’ opgericht dat van 1754 tot 1769 is verschenen als het eerste
vaktijdschrift voor schoolmeesters. Er stonden niet alleen examenopgaven in, maar ook door de lezers
ingezonden vraagstukken, waarvan de oplossing in een volgend nummer besproken werd. Verder
bevatte het oproepen voor vakatures en andere berichten die van belang waren voor schoolmeesters.
Pedagogische artikelen zullen we er echter vergeefs in zoeken. Voorlopig ging de aandacht van de
schoolmeesters in de eerste plaats uit naar het verwerven van vakbekwaamheid in de mathematische
wetenschappen.
Op het rekenen dat de kinderen onder twaalf jaar leerden had dit vooreerst weinig invloed. Wel
blijkt dat steeds meer schoolmeesters het betreurden dat zij zo weinig leerlingen voor dit vak kregen.
De kinderen begonnen er pas laat mee. Hoe laat dat was zien we uit de aanhef van een in 1791
verschenen rekenboek:
Gij hebt reeds eenen ouderdom van 10 jaren bereikt, waarde leerling! Gij leest zeer wel,
begint fraaij te schrijven, en gij hebt naar uwe jaaren goede vorderingen gemaakt in de
Fransche taal, Aardrijkskunde en Vaderlandsche Geschiedenissen. Ik oordeel dat het tijd
zij, dat wij onze daagelijksche oeffeningen met één vermeerderen; ik meen met die van
Cijfferen, of Reekenen.83.

Frans
Uit het hierboven gegeven citaat zien we dat Frans eerder aan de orde kwam dan rekenen. In de
achttiende eeuw was dat inderdaad zo, althans bij kinderen van welgestelde ouders. Die gingen, vaak
na eerst thuis of op een kleinkinderschooltje de letters te hebben geleerd, al meteen naar een
Franse-en-Duitse school, waar zij vanaf hun zesde jaar met het Frans in aanraking kwamen, precies
zoals de kinderen in de middeleeuwen aan het Latijn gezet werden zodra zij de letters kenden. Na
enige jaren konden zij dan naar de Latijnse school, wanneer er tenminste plannen bestonden voor
studie aan een hogeschool. In de zeventiende eeuw lagen de prioriteiten anders. In 1618 bijvoorbeeld
gaf de predikant Johannes Wtenbogaard raad aan een neef over een school voor diens zoon,
vermoedelijk een jongen van negen jaar. Hij adviseerde hem de jongen eerst op een Latijnse school
te doen,
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waar men na één of anderhalf jaar wel zou kunnen oordelen of hij geschikt was voor verdere studie.
Zo niet, dan kon hij alsnog naar een Franse school, waar het Latijn dat hij geleerd had hem toch nog
van nut zou zijn.84. Na 1660 begon het aantal leerlingen op de Latijnse scholen echter sterk te dalen.85.
Dat is een aanwijzing dat Frans het Latijn begon te vervangen en kennis van de Franse taal in steeds
bredere lagen van de bevolking noodzakelijk werd geacht. In de achttiende eeuw kon men eventueel
wel zonder Latijn, maar niet zonder Frans, zo zou men het kunnen stellen. In de zeventiende eeuw
was dat andersom.
‘Franse scholen’ - althans scholen waar Frans onderwezen werd - dateren al van het begin van de
zestiende eeuw. In 1503 kreeg een schoolmeester uit Brugge toestemming zich in Amsterdam te
vestigen om onderwijs te geven in lezen, schrijven, rekenen en Frans. Kennelijk was zijn school
bedoeld voor de zonen van kooplieden. Steeds meer steden gingen in de zestiende eeuw moeite doen
een Franse school binnen hun muren te krijgen. De meesters kwamen vaak uit de Zuidelijke
Nederlanden en waren vermoedelijk tweetalig. Velen kwamen na de val van Antwerpen in 1585
hierheen als vluchteling.86. Ze kwamen net op een tijdstip dat er hier maatregelen genomen werden
tegen rooms-katholieke schoolmeesters, zodat deze protestantse vluchtelingen weinig moeite hadden
zich in de steden te vestigen. Een tweede golf vluchtelingen kwam in het eind van de zeventiende
eeuw uit Frankrijk, na de opheffing van het Edict van Nantes. Sindsdien waren er in zowat alle steden
wel een of meer scholen waar Frans onderwezen werd.
Hiervóór is er al op gewezen dat er ook scholen waren, de ‘echte’ Franse scholen, waar al het
onderwijs in het Frans gegeven werd. Vandaar dat er naast de Franse grammatica's ook vrij veel
andere in het Frans geschreven leerboeken in omloop waren, zoals rekenboeken, aardrijkskundeboeken,
atlassen en dergelijke. Van de grammatica's zijn die van Marin het meest in gebruik geweest. Pieter
of Pierre Marin was in het eind van de zeventiende eeuw schoolhouder in Amsterdam en hij gaf twee
leerboeken uit, kortweg de kleine en de grote Marin genoemd. De boekjes waren tweetalig, gaven
grammaticale regels, oefeningen en woordenlijsten, terwijl de grote Marin ook nog een aantal
samenspraken bevatte. Uit deze werkjes, en ook uit de andere in omloop zijnde leerboeken kunnen
we opmaken dat het onderwijs in het Frans begon met woordjes leren, oefenen in het vervoegen van
werkwoorden en thema's maken. Er waren ook leesboekjes met korte hoofdstukjes, geschikt om
mondeling of schriftelijk te vertalen. De samenspraken zullen gebruikt zijn als oefening in het spreken.87.
Maar vloeiend spreken werd alleen bereikt op scholen waar Frans de voertaal was. Vooral de Franse
kostscholen waren daarvoor zeer geschikt. In de achttiende eeuw was het in hogere kringen gebruikelijk
om ook onder elkaar Frans te spreken en elkaar brieven in het Frans te schrijven. Kinderen uit die
gezinnen, die bovendien vaak thuis een Franse gouvernante hadden, zullen weinig moeite gehad
hebben op de Franstalige scholen. Maar ook andere kinderen schijnen op hun twaalfde voldoende in
het Frans te zijn thuisgeraakt om het althans te kunnen verstaan. Zo vertelt de Amsterdamse
koopmanszoon Jan Pijnappel in 1806 in zijn dagboek dat hij de dienst in de Franse kerk goed kon
volgen, ook al was hij al twee jaar van school af. Het onderwijs in het Frans moet dus ook op de
Franse-en-Duitse scholen vrij intensief zijn geweest en vroeg zijn begonnen.
Slechts zelden vinden we een advertentie van een school waar ook lessen in Engels of Hoogduits
gegeven konden worden. Deze talen werden als regel niet op de scholen onderwezen. Wel bestond
er in de grotere steden de mogelijkheid tot
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het volgen van cursussen in zo'n taal of het volgen van privé-onderwijs. De hierboven genoemde Jan
Pijnappel, die op zijn twaalfde van school was gegaan om bij zijn vader op kantoor te gaan werken,
nam lessen in Engels en Duits en voerde al vrij gauw de Duitse correspondentie van zijn vaders zaak.88.
Men leerde die talen dus alleen als men wist ze nodig te hebben.

Aardrijkskunde en geschiedenis
Aan aardrijkskunde en geschiedenis werd in de zeventiende eeuw nog weinig aandacht besteed.
Geschiedenis werd niet als vak onderwezen, al bestonden er wel schoolboekjes waarin voorvallen uit
de geschiedenis verteld werden. We noemden hiervoor al de Franse tyrannie uit 1674, een werkje dat
voorafgegaan was door de Spaanse tyrannie uit 1614.
In de vorm van vraaggesprekken tussen vader en zoon behandelen deze boekjes de wandaden van
de Spanjaarden, respectievelijk de Fransen. Dat gebeurt op zo'n manier dat ze eerder tot
oorlogspropaganda gerekend kunnen worden dan tot geschiedschrijving. Al wat eerder was er de
‘Kroniek van Holland’, een uittreksel uit de zogenaamde Divisiekroniek, waarin speciaal de
geschiedenis van Holland verteld werd, maar dit werd in de zeventiende eeuw vermoedelijk niet veel
meer gebruikt. Echte vaderlandse-geschiedenisboeken kwamen er pas in het midden van de achttiende
eeuw. Een van de eerste was van Johannes Wagenaar, de schrijver van de Vaderlandse Historic, die
van dit twintigdelige werk een uittreksel maakte om als schoolboek te dienen. Anderen volgden hem
na en breidden hun boeken soms uit met vertalingen uit buitenlandse werken, zodat ook de algemene
geschiedenis-waartoe bijbelse geschiedenis behoorde-aan bod kwam. Een enkel werkje verscheen op
rijm. Het boek van Wagenaar is in vraag- en antwoordstijl geschreven en dus echt als leerboek bedoeld.
Van andere boeken is dat niet altijd even duidelijk. Wel komen vaak titels als ‘Kort begrip der Historic’
of iets dergelijks voor op lijsten van prijzen die aan goede leerlingen gegeven werden.89. Natuurlijk
kunnen er op de scholen verteluurtjes geweest zijn waarin meesters hun gehoor boeiden met verhalen
uit de vaderlandse of bijbelse geschiedenis. Op de school die Cornelis Nagtglas in 1780 bezocht was
dat het geval; de meester ging dan op het eind van een schooldag vertellen, wat erg op prijs werd
gesteld.90. Maar zoiets kon alleen goed gaan op een betrekkelijk kleine school; op de grote armenscholen
en stadsscholen zal men er niet aan begonnen zijn.
Ook aardrijkskunde was een vak dat pas in de achttiende eeuw op de scholen werd onderwezen
naar het schijnt. Sinds het midden van die eeuw waren er atlassen voor schoolkinderen, voorlopig
alleen in het Frans. Kennelijk werden ze alleen gebruikt op de duurdere scholen, die Frans op hun
programma hadden. Het wordt ook als leervak genoemd in de advertenties van die scholen. Er kon
bij dit vak een kaart gebruikt worden; de illustratie in een schoolboek van 1780 wijst daarop. Ook is
het op een van de fundaties van Renswoude een tijdlang gebruik geweest dat de leerlingen bij het
lezen van couranten de daarin vermelde plaatsnamen opzochten op een globe.91. Maar de kaart van
Nederland kennen? Plaatsen benoemen die de meester met een stok aanwijst? Het is zeer de vraag of
dat vaak gebeurde. Wel kunnen de plaatsnamen in de Friese en Gelderse Trap der Jeugd aanleiding
hebben gegeven iets over de aardrijkskunde van de eigen provincie te vertellen. Het feit echter dat
deze boekjes ook in andere provincies gebruikt werden waar deze namen niet erg ter zake waren, laat
al zien dat de behoefte aan die kennis niet erg groot was. Trouwens, het valt telkens op hoe lang men
oude boekjes bleef gebruiken zonder die in een nieuwe druk aan gewijzigde omstandig-
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12 Letter N van het Vaderlandsch A-B boek voor de nederlandsche jeugd, 1781. Ets naar P. Wagenaar door C.
Brouwer. Atlas van Stolk, Rotterdam

heden aan te passen. Als frappant voorbeeld kunnen de zogenaamde ‘Materieboekjes’ dienen, die uit
de zestiende eeuw dateren. Na de invoering van de reformatie zijn in die boekjes woorden als Catholyk
in Christelyk veranderd, maar verder bleef alles bij het oude. Nog in een druk van 1696 werd er van
uitgegaan dat de lezers woonden in de ‘Zeventien Nederlanden’ en geregeerd werden door Karel V.
Een verbetering was de uitgave in 1680 van een ‘Nieuw Voorschriftboekje’, waarin de staatsinrichting
behandeld werd van de Republiek van de Verenigde Provinciën. Het schijnt echter geen grote
verspreiding gehad te hebben.92.

Natuurkunde
Toen Jan Ligthart in de negentiende eeuw een baksteen mee naar school nam om te laten zien hoe
die uit klei was ontstaan, of toen hij wandelingen met de kinderen ondernam om hen te wijzen op
planten en dieren, was hij met ‘natuurkunde’ bezig, dat in die tijd, en zeker ook in de achttiende eeuw,
een ruimere betekenis had dan nu en eigenlijk vertaald zou moeten worden als ‘kennis der natuur’.
Het
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was een vak dat in de achttiende eeuw sterk in de belangstelling kwam bij de burgerij. Iets van die
belangstelling moet ook doorgedrongen zijn op de scholen. Natuurlijk kunnen er al eerder
schoolmeesters geweest zijn die wat deden met de namen van dieren, planten, jaargetijden enzovoort
die ze aantroffen in de toen gebruikte leesboekjes. Maar een leerboek voor kinderen kwam er pas
toen J.F. Martinet zijn ‘Katechismus der Natuur’ uit 1777 voor kinderen bewerkte tot de ‘Kleine
Katechismus der Natuur’. In de vorm van vragen en antwoorden vinden we hier de hele natuur
beschreven: zon, maan, sterren, dieren en planten, het menselijk lichaam, zeeën, winden en nog veel
meer. Het werd onmiddellijk een groot succes, maar misschien eerder in de gezinnen, waar sommige
kinderen het verslonden, dan in de scholen.93. Als vak werd het niet op school gegeven, al kon op
sommige ‘konstscholen’ wel wat aan natuur- en scheikunde gedaan worden met het oog op het
toekomstige beroep. Zo waren er op de scholen van de fundatie van Renswoude instrumenten om
natuurkundige proeven mee te doen en de aanstaande artillerie-officieren, die ‘vuurwerk’ moesten
kunnen maken, leerden er wat scheikunde.94. Kennis van de mechanica was vereist voor architecten,
waterstaatkundigen en genieofficieren. Deze vakken behoorden toen dus uitsluitend tot het hoger
beroepsonderwijs, terwijl de ‘natuurlijke historic’ naar het schijnt voornamelijk een vak voor liefhebbers
thuis was.

Muziek, tekenen, lichamelijke oefening
Het zangonderwijs, eens zo belangrijk op de middeleeuwse scholen, was in de zeventiende eeuw
daarvan bijna geheel verdwenen. Want het op de zaterdag leren zingen van de psalmen voor de
komende zondag was wel iets heel anders dan echt zangonderwijs. Het hing helemaal van de meester
af of hij er iets van maakte. Het kwam voor, maar regel was het niet. Evenmin was het regel dat de
instructies iets over zangonderwijs vermelden. Een aanstellingscontract uit De Bilt van 1792 vormt
een uitzondering; de meester wordt daar opgedragen de noten te leren en de eerste beginselen van de
zangkunst.95. ‘Muziek’ was ook verdwenen van het programma van de meeste Latijnse scholen. Het
was dus vrijwel geheel in de particuliere sfeer terecht gekomen. Het werd onderwezen door
muziekmeesters die lessen gaven bij mensen aan huis, of een aanstelling hadden op de dure kostscholen,
waar ook dans- en tekenmeesters aan verbonden waren. Deze vakken waren nodig tot de vorming
van de elite, maar maakten geen deel uit van het leerpakket van een ‘lagere’ school. Alleen voor
tekenen lag het anders, zoals hiervoor al is opgemerkt. Het bouwkundig tekenen was voor verschillende
vakken vereist. Het is lang door de ambachtsbazen aan hun leerlingen onderwezen, maar in de loop
van de achttiende eeuw schijnt dat achteruit gegaan te zijn. Er kwamen toen hier en daar tekenscholen;
ook waren er tekenmeesters die particulier les gaven aan wie zich in deze kunst moest bekwamen.
Een teken des tijds was ook dat er in sommige weeshuizen een tekenmeester werd aangesteld ten
behoeve van de wezen die anders de voor hun ambacht zo nodige kunst onvoldoende zouden leren.96.
Maar tekenen behoorde dus niet tot het elementaire onderwijs.
Het onderwijs in schrijven dat daar gegeven werd gaf echter wel een basis voor tekenvaardigheid.
Er was een vaste hand voor nodig en de kinderen die er plezier in kregen konden zich oefenen in het
maken van krullen en kleine tekeningetjes en soms zeer virtuose imitaties. De ‘toonschriften’ van
leerlingen van armenscholen bevatten frappante staaltjes van technisch kunnen; het is alleen jammer
dat we niet weten in hoever die het werk van de kinderen zelf waren en in hoever van de meester.
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Volledigheidshalve moeten we de gymnastiek niet vergeten, dat later een vak zou worden op de
lagere scholen. In de zeventiende eeuw was daarvan geen sprake. Alleen voor dansen, schermen en
paardrijden bestonden instructeurs, maar deze vakken waren er alleen voor de elite. Het schermen en
paardrijden werd uiteraard onderwezen op de hiervoor genoemde rijscholen of ruiteracademies;
dansmeesters waren verbonden aan sommige kostscholen of waren gevestigd als zelfstandig leraar.

Handwerken
Ten slotte moet hier nog iets gezegd worden over het handwerken. De meisjes in wees- en kinderhuizen
kregen al vrij vroeg les in naaien, verstellen en breien. Er werden trouwens ook wel jongens aan het
kousen breien gezet. Op veel Nederduitse scholen was vermoedelijk gelegenheid om naai- en breiles
te krijgen van de vrouw van de meester, maar er zijn weinig exakte gegevens over. Een enkele keer
werd bij een oproep voor een vakature de eis gesteld dat de vrouw van de schoolhouder bereid moest
zijn de meisjes naailes te geven. Maar veel meisjes leerden dit vermoedelijk thuis wel van hun moeder.
Anders lag het met de fraaie handwerken zoals borduren. Aan de prospectussen van meisjeskostscholen
zien we dat dat daar wel onderwezen werd. Een enkele maal lijkt zo'n school gemikt te hebben op
meisjes van een wat lager milieu. Zo bijvoorbeeld een school in Culemborg, waarover in 1794
geadverteerd werd dat er onderwijs werd gegeven in
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wollenaaien, mutsemaken en allerhande jufferlijke handwerken. De meisjes kregen er ook onderricht
in huishoudelijke bezigheden, zodat ze gelukkige echtgenotes zouden kunnen worden.97. Maar over
het hoe van dit onderwijs is niets bekend, evenmin als over het naaionderwijs. Of het moesten de
merklappen zijn, nu als kostbaarheden bewaard en ingelijst, die ons laten zien hoe zorgvuldig de
meisjes van vroeger alle steken leerden die bij het verstellen te pas konden komen.
Het jaartal 1794 is voor die Culemborgse school trouwens veelzeggend; het lijkt er namelijk op
dat veel zaken die aanvankelijk thuis of in de praktijk geleerd werden, nu overgenomen werden door
scholen. Iets dergelijks was ook met het ambachtelijke tekenonderwijs aan de hand, zoals hiervoor
al is opgemerkt.

5. De Latijnse scholen
De Latijnse school is ontstaan uit de al eerder genoemde ‘grote school’, die we in het eind van de
middeleeuwen als stadsschool aantreffen. Op die scholen werd Latijn onderwezen en gesproken maar
het onderwijs in de laagste klas of klassen was nog in het Nederduits. In die Nederduitse onderbouw
leerden de kinderen lezen, schrijven en elementair Latijn. Nu was die onderbouw in de zestiende
eeuw onevenredig groot geworden ten opzichte van de hogere, Latijnse klassen. Er waren daar vaak
meer leerlingen dan in alle Latijnse klassen samen. Kennelijk waren meer ouders dan vroeger overtuigd
geraakt van het belang van lezen en schrijven, zonder dat zij echter een verdere studie voor hun
kinderen noodzakelijk achtten. Per slot van rekening werd er al heel wat in de landstaal geschreven,
gedrukt en gelezen. En wie een tweede taal wilde leren was in sommige gevallen misschien beter af
met Frans dan met Latijn. Het Latijn begon - heel langzaam overigens - iets van zijn nut te verliezen.
Tegelijk kreeg het Latijnse onderwijs op de scholen meer diepgang en culturele achtergrond, vooral
dank zij de humanisten. Latijn was niet meer een taal die je vooral leerde omdat dit voor de uitoefening
van allerlei beroepen nodig was, maar het werd een doel op zichzelf, een middel om een oude cultuur
te leren begrijpen, die aan de bakermat lag van de Europese beschaving. De nadruk kwam daarom te
liggen op het klassieke Latijn. Het middeleeuwse Latijn, dat in zekere zin nog een levende taal was,
week daar in allerlei opzichten vanaf, door toevoeging van nieuwe, in de oudheid onbekende woorden,
door een - in de ogen van de humanisten - onjuist gebruik van naamvallen, het veelvuldig gebruik
van voorzetsels en andere bijzonderheden, die men als verbasteringen ging zien van het oude zuivere
Latijn. Het leren van die oude taal vergde meer training en kennis van de grammatica, en maakte
vervanging nodig van de middeleeuwse auteurs door die uit de klassieke oudheid. Bovendien kreeg
in de hogere klassen het Grieks eveneens een plaats in het onderwijs. Een bescheiden plaats overigens,
genoeg voor het Nieuwe testament in het Grieks, een beetje Homerus en Xenophon. Grieks bleef een
bijvak, bedoeld als ondersteuning voor het Latijn en het verkrijgen van een beter begrip voor die taal.
Dit alles gebeurde in een tijd dat het Latijn als internationale taal terrein ging verliezen.98. Alleen als
wetenschappelijke taal bleef het voorlopig onaangetast. Colleges werden in het Latijn gegeven,
studenten werden geacht zich in deze taal vlot en exact uit te kunnen drukken; wetenschappelijke
publikaties waren eveneens in deze taal gesteld. De Latijnse scholen waren dus onmisbaar voor wie
wilde gaan studeren.
Door al deze ontwikkelingen kwamen de Nederduitse en Latijnse klassen van de grote school verder
uit elkaar te liggen. De doelstellingen waren anders, de
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docenten hadden een andere achtergrond en ook de leerlingen behoorden vaak tot een andere kategorie
van de bevolking. Het was daarom niet zo verwonderlijk dat de Nederduitse klassen van de grote
school verdwenen, die daarmee tot ‘Latijnse school’ werd. Dat gebeurde vooral in de grotere steden,
waar de al langer bestaande particuliere scholen het Nederduits onderwijs soms geheel aan zich
trokken, of waar een door de stad onderhouden afzonderlijke Nederduitse school bleef bestaan, die
uiteindelijk vaak de funktie van armenschool kreeg. In kleinere steden van een à tweehonderd inwoners,
kon er een gemengd schooltype ontstaan, waar naast Latijn ook gelegenheid kwam om bijvoorbeeld
Frans te leren. Ook kon het Latijn op zo'n school geheel verdwijnen en werd de stadsschool tot ‘Franse
school’. Maar het is opvallend in hoeveel kleine steden men er toch in slaagde de Latijnse school in
leven te houden, ook al waren er soms maar enkele leerlingen. Dat kenmerkt het belang en het prestige
dat men aan dergelijke scholen hechtte. Veel van de scholen die zich als Latijnse scholen bleven
handhaven zijn later gymnasia geworden. Hun geschiedenis is dikwijls vastgelegd in een gedenkboek
ter gelegenheid van het zoveelhonderdjarige bestaan. Daardoor is er nog vrij veel over de ‘echte’
Latijnse scholen bekend. We zullen hieronder voornamelijk deze scholen behandelen - en dus niet
de mengvorm - om na te gaan welke plaats zij in de zeventiende en achttiende eeuw hebben ingenomen
binnen het totaal van het toenmalige onderwijs.
Het begon met een terugslag, veroorzaakt door de oorlogsomstandigheden en de invoering van de
reformatie. Rectoren en docenten namen de wijk of werden ontslagen; er was verloop van leerlingen
en het herstel van de school nam tientallen jaren in beslag. In Delft bijvoorbeeld vertrok de rector in
1572 en kreeg pas na drie jaar een opvolger die op het hart gedrukt kreeg de school weer ‘in fleur’ te
brengen. Dat was hem in 1580 nog niet gelukt. Pas omstreeks de eeuwwisseling ging het beter met
de school. De eertijds zo beroemde Zwolse school was in 1580 in verval en verbetering liet op zich
wachten. De burgerij wendde zich in 1585 tot de magistraat met een rijtje klachten, maar in 1590
blijken er nog steeds weinig leerlingen te zijn. In Den Bosch, dat pas in 1629 op de Spanjaarden
veroverd is, nemen we iets dergelijks waar. Al tijdens het beleg daalde het aantal leerlingen van de
toen door jezuïeten geleide school tot 150, terwijl er in 1614 nog 800 scholieren geweest waren. Na
de verovering van de stad was de school gesloten. Eind 1630 werd zij weer opgericht, maar ook hier
duurde het jaren voor alles weer goed op gang kwam. Zo zou er van elke Latijnse school wel iets
dergelijks te vertellen zijn, maar we laten het bij deze voorbeelden.99. Over het algemeen trouwens
hadden de Latijnse scholen in het eerste kwart van de zeventiende eeuw zich weer goed hersteld. Dat
wil overigens niet zeggen dat iedereen even tevreden was over de situatie.
Het onderwijs op de Latijnse scholen was zeer verschillend van gehalte. Docenten en rectoren
hadden ieder zo hun eigen stokpaardjes, met het gevolg dat scholieren bij verhuizing naar een andere
school of zelfs bij wisseling van rector nieuwe grammatica's en andere auteurs te verwerken kregen,
zodat ze het gevoel hadden van voren af aan te moeten beginnen. En waren de resultaten nu maar
overal voldoende. Dat waren ze niet; de op de scholen verworven kennis van het Latijn was niet altijd
zodanig, dat de studenten de colleges aan de universiteit met vrucht konden volgen, laat staan dat ze
zelf wetenschappelijk werk konden verrichten. De professoren waren dus ontevreden. Misschien
speelde de geringe afkomst van de studenten, vooral van hen die opgeleid waren tot predikant, een
rol, maar het belangrijkste was toch wel dat de vooropleiding niet deugde en dat
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deze gelijk getrokken moest worden. Veel predikanten waren het daarmee eens. Vanuit de kerk en
de universiteit werden dus pogingen ondernomen te komen tot landelijke richtlijnen voor het onderwijs,
met name op de Latijnse scholen. Tot dusver had elke stad zelf de regels bepaald, en het zag er niet
naar uit dat zij hun autonomie in dat opzicht zouden willen prijsgeven. Een plan tot hervorming van
het gehele onderwijs, van universiteit tot Nederduitse school, geldend voor alle gewesten, dat omstreeks
1620 van kerkelijke zijde is opgesteld, heeft het daarom niet gehaald. Wel kwamen er reglementen
op provinciaal niveau. Het eerst in Friesland, waar al in 1588 een verordening is opgesteld voor de
Latijnse scholen in alle Friese steden. Kennelijk was dit het gevolg van de oprichting in 1585 van een
theologische hogeschool te Franeker. Holland, dat al sinds 1575 in Leiden een universiteit had, volgde
in 1625 met een veel uitgebreider en meer gedetailleerde regeling.100. Deze Hollandse ‘schoolordre’
zou, zo hoopte men, in het gehele gebied van de Verenigde Provinciën aangenomen worden, maar
dat is niet gebeurd. Toch moet er van dit leerplan invloed zijn uitgegaan, ook in andere gewesten, al
was het alleen maar doordat in Holland werkzame rectoren soms naar elders verhuisden. Maar een
vergelijking van de voorschriften - of suggesties - in de Hollandse schoolordre met bewaard gebleven
lesroosters en andere gegevens omtrent het onderwijs doet zien dat ook de Hollandse steden de
verordening niet letterlijk overnamen, maar naar eigen inzichten wijzigden. De lesuren zijn niet overal
dezelfde, ook de gebruikte leerboeken komen niet altijd overeen en het aantal klassen - in de
schoolordre zes - is vaak minder. Ook bestond er geen provinciaal orgaan dat ervoor kon zorgen dat
het plan inderdaad werd uitgevoerd. Sancties waren er niet en de staten van Holland moesten maar
afwachten wat de steden met de verordening deden. Wel lieten zij in 1626 de daarin genoemde
leerboeken drukken in een oplaag van 1000 à 1200 exemplaren en verzonden deze aan 20 steden.
Hoe die daarop reageerden is nog niet onderzocht. Dat er in Delft in 1627 een controle kwam op de
boeken die op de Latijnse scholen gebruikt werden laat echter zien dat men daar met de nieuwe
verordening rekening hield.101. Bovendien vertonen de lesroosters van de Latijnse scholen in veel
steden toch zoveel punten van overeenkomst met de schoolordre dat we deze kunnen gebruiken als
een voorbeeld van hoe het op de Latijnse scholen toeging.

Gang van zaken op de Latijnse scholen
De school had zes klassen, genummerd van zes tot één. Pas in de achttiende eeuw veranderde dit en
werd, zoals nu nog, de laagste klas de eerste en de hoogste de zesde genoemd. Dit is geen erg belangrijk
detail, maar moet bij de lectuur over Latijnse scholen wel in gedachte gehouden worden ter vermijding
van misverstanden.
Wie als leerling werd aangenomen moest kunnen lezen en wat schrijven. Het schrijfonderwijs werd
op de school voortgezet als ‘calligrafie’, zes uur per week in het eerste leerjaar, in de volgende drie
klassen vier uur, daarna werd het vak facultatief. Dat schrijfonderwijs lijkt op de meeste Latijnse
scholen de hele zeventiende eeuw te zijn gehandhaafd, daarna komt het nauwelijks meer voor. Op
veel scholen had het trouwens al vrij snel een facultatief karakter; soms bepaalde de rector wanneer
een leerling ermee op kon houden. Het kan zijn dat tegen het eind van de zeventiende eeuw de Latijnse
school weinig of geen leerlingen meer hadden van wie men kon aannemen dat zij in hun latere leven
de schrijfkunst als middel van levensonderhoud erg nodig zouden hebben. Daarentegen zullen in de
eerste helft van de zeventiende eeuw schrijvers en copiïsten veelal wel een Latijnse school
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bezocht hebben. Misschien ook verloor de calligrafie iets van haar vroegere aanzien en betekenis.
Het aantal wekelijkse lesuren was 32, met uitzondering van de hoogste klas, waar er 24 waren; de
bedoeling was dat daar meer zelfstandig thuis gewerkt werd. In de eerste klas waren er, behalve die
zes schrijfuren, twee uren voor godsdienst en 24 uur voor Latijnse grammatica. Dat is niet gering en
het zal niemand verwonderen dat de leerlingen in die eerste klas de grammatica praktisch geheel
hadden doorgenomen. Ze begonnen met een leerboek, de Rudimenta genaamd, waarin voorbeelden
van verbuigingen en vervoegingen waren opgenomen. Er werd in geleerd woordsoorten te
onderscheiden en te definiëren, zoals zelfstandige en bijvoeglijke naamwoorden, voorzetsels en
dergelijke. Daarnaast werd een meer uitgebreide grammatica gebruikt. De volgende klas had maar
zes uur grammatica op het programma en twee uur gewijd aan het leren van woorden. Verder acht
uur voor Latijnse schrijvers, zes uur voor het maken van oefeningen, twee uur voor repetities en twee
voor disputen. De voertaal, waarmee in de eerste klas nog wat de hand werd gelicht, zodat bijvoorbeeld
het godsdienstonderwijs in het Nederlands werd gegeven, is dan Latijn, en de disputen zullen ook in
die taal gehouden zijn. Zelfs in de vrije uren moesten de leerlingen Latijn met elkaar spreken en elkaar
controleren op fouten, of op gebruik van de landstaal. In sommige scholen werd daarvan in een apart
boek aantekening gehouden.
Op de schrijfles werd in deze ‘vijfde klas’ het Griekse schrift geleerd. In de ‘vierde’ klas werd
begonnen met de Griekse grammatica, maar hiervoor stonden maar vier uur per week ter beschikking,
in de volgende jaren twee uur. Wat het Latijn betreft, daaraan werden nu 20 uur besteed, het jaar
daarvoor was het 26 uur. Er werd nu geoefend in het lezen van gedichten met de juiste klemtoon, als
voorbereiding op de Latijnse dichters zoals Ovidius, Vergilius en Horatius, die in de hogere klassen
gelezen werden. De leerlingen moesten zich steeds oefenen in het imiteren in de stijl van de Latijnse
auteurs. Een van de middelen daartoe was de zogenaamde ‘versio’, waarbij ze een Nederlandse
vertaling van een auteur terug moesten vertalen in het Latijn en daarna bekijken waarin hun tekst
afweek met die van de auteur. Van de prozaschrijvers werd vooral Cicero veel gelezen, te beginnen
met een bloemlezing van zijn gemakkelijker werk. Caesar, later op het gymnasium een van de
eerstgelezen schrijvers, kwam op de Latijnse scholen pas in de ‘derde klas’ aan de orde. In die hogere
klassen werd wat aan logica en retorica gedaan. Muziek vinden we bij de twee hoogste klassen als
facultatief vak genoemd.
Het bovenstaande is een korte samenvatting van de zeer uitvoerige schoolverordening, die meer
weg heeft van een leerplan. In werkelijkheid weken de lesroosters van andere scholen er soms wat
van af; doorgaans waren er dan minder lesuren per week en ook minder klassen. Maar de opbouw
van het programma kwam wel overeen: Latijn is hoofdvak, Grieks bijvak, waarmee pas in de ‘derde
klas’ begonnen werd. Voor vakken als rekenen, aardrijkskunde, Frans of wiskunde kon men niet op
een Latijnse school terecht. Alleen in kleinere steden kwam het voor dat deze vakken op de stadsschool
onderwezen werden, naast Latijn.
Dat de school zes klassen had betekende niet dat een leerling in zes jaar de school afliep. Anderhalf
jaar doen over één klas kwam vaak voor; één jaar was vlug, twee jaren was langzaam. Elk half jaar
waren er examens, waarbij leerlingen van een klas naar een hogere konden worden bevorderd. Bij
die gelegenheid hield niet alleen de rector een toespraak, maar ook een of meer leerlingen, uiteraard
in het Latijn. De burgerij kon die komen aanhoren. Het was een plechtige gelegenheid, zo'n promotie,
en het was een eer voor een leerling om een oratie te houden.
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Het was de bedoeling dat ze die zelf opstelden, maar dat blijkt toch niet altijd het geval te zijn geweest.
In Delft waren er in 1715 klachten over de ‘tedieus lange’ oraties, waarbij de wens uitgesproken werd
de jongens ze zelf te laten maken, dan zouden ze wellicht wat korter uitvallen. Ook in de zeventiende
eeuw werden de oraties in Delft door anderen vervaardigd, getuige een uitgave van de rector Jacob
Crucius, die zo trots was op de door hem voor zijn leerlingen geschreven oraties dat hij ze bundelde.
De Delftse ouders schijnen verplicht geweest te zijn de door hun kinderen uitgesproken redevoeringen
te laten drukken, maar deze last begon sommigen in de achttiende eeuw te hinderen.102. Ook elders
zijn symptomen waar te nemen van verminderde eerbied voor de plechtige promoties. In Utrecht
weigerde in 1799 de uitverkoren scholier de oratie te houden omdat hij boos was over het boek dat
hij als prijs zou krijgen, een juridisch werk, terwijl hij nota bene medicijnen ging studeren. Die
prijsboeken waren nogal kostbaar, fraai in perkament gebonden met het wapen van de stad erop. De
weigering leidde in Utrecht tot een hele rel, ook al omdat de tweede scholier zich solidair verklaarde
en eveneens geen oratie wilde houden, terwijl de conrector enige sympathie met de rebelse scholieren
leek te hebben.103. Maar dat gebeurde in een revolutionaire tijd, waarin heel wat oude instellingen
waren omver gegooid. Ook het onderwijs in Latijn was in aanzien gedaald, tenminste wanneer we
kijken naar het aantal leerlingen dat de Latijnse scholen aan het eind van de achttiende eeuw hadden.
In de eerste helft van de zeventiende eeuw kenden de Latijnse scholen een periode van bloei. De
scholen hadden zich hersteld van de inzinking uit het eind van de zestiende eeuw, het leerlingenaantal
steeg, de salarissen van de docenten eveneens, en de hervormingen in de geest van de Hollandse
schoolordre wierpen vrucht af, zodat de studenten zich goed in het Latijn leerden uitdrukken en zelfs
elegante verzen produceerden. Na 1650 begon de teruggang, althans in de zeeprovincies. In het oosten
bleven de Latijnse scholen wat langer op peil. Hoe ingrijpend dit proces was kunnen enkele cijfers
illustreren. De Latijnse school in Utrecht had omstreeks 1650 400 leerlingen. In 1665 waren het er
266, in 1720 niet meer dan 62. Doordat er toen een zeer bekwame rector kwam steeg het aantal tot
over de honderd, maar in 1798 was het weer tot vijftig teruggelopen. Daarmee was deze school toch
een van de grootste van het land. Want overal liepen de cijfers terug. De school in Den Bosch daalde
van 120 leerlingen in 1697 tot 40 in 1737. De school in Amersfoort had in 1665 nog 77 leerlingen,
maar na 1780 kon de rector samen met één docent gemakkelijk al het werk af. De school in Delft had
in het midden van de 17e eeuw 100 leerlingen, in 1775 waren het er 25 en het aantal bleef nog verder
achteruitgaan.104. Het is eigenlijk een wonder dat veel Latijnse scholen die moeilijke jaren overleefden
totdat de hervormingen van de negentiende eeuw deze schoolvorm nieuw leven inbliezen.
Dat zij bleven bestaan moet te danken zijn aan het grote prestige dat een stad ontleende aan haar
Latijnse school, zodat zij alles in het werk stelde deze te handhaven, ook al had de hele school maar
tien leerlingen of minder. Het belang van de Latijnse scholen moet niet afgemeten worden aan het
aantal leerlingen, maar eerder aan de betekenis die de alumni van de school later in de maatschappij
hadden en de invloed die zij daar uitoefenden. En die was groot. De regerende klasse stuurde met
grote vanzelfsprekendheid haar zonen naar de universiteit om daar rechten te studeren opdat zij later
ook een regeringsfunktie zouden kunnen vervullen. En een studie - we zeiden het al - diende vooraf
te zijn gegaan door de Latijnse school, tenzij - wat steeds minder gebruikelijk werd - men deze taal
van zijn vader of van een huisonderwijzer leerde. Maatschappelijk gezien waren de
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predikanten minder in aanzien, maar ook zij oefenden invloed uit, en ook zij hadden een Latijnse
school achter de rug. Kerk en overheid waren dus gevormd door dit onderwijs. Hoe lang het aan deze
vorming ontleende prestige is blijven doorwerken wordt misschien nog het beste hierdoor geïllustreerd
dat nog kort voor de tweede wereldoorlog een predikant, die de dokter naar zijn rekening vroeg, te
horen kon krijgen: ‘Latijn betaalt niet aan Latijn’.105.
Dat neemt niet weg dat veel leerlingen gezucht moeten hebben over de jarenlange studie van Latijn,
waarvan zij misschien het nut niet inzagen. Aan de andere kant waren er ook docenten die hun
leerlingen wel enthousiast konden maken voor de schrijvers uit de oudheid. Zij waren het die een
plaatselijke school tot bloei deden komen, want het was vrij gauw bekend wie goed les gaf of een
school goed kon leiden. In de vele gedenkboeken over Latijnse scholen valt telkens te lezen dat tijdens
het rectoraat van zo iemand de school ineens veel meer leerlingen kreeg. Na zijn overlijden of vertrek
viel dat dan weer terug. Die extra leerlingen kwamen waarschijnlijk niet uit de stad zelf. Het was
normaal dat de rector, soms ook de conrector, jongens in huis had van buiten de stad, die de Latijnse
school volgden. Een deel van zijn inkomen berustee daar zelfs op; vaak kreeg hij van de stad daarvoor
nog een extra toelage. In de tweede helft van de achttiende eeuw kwam bijvoorbeeld 25 procent van
de school in Utrecht van elders. Voor de ouders betekende dit wel hogere kosten. Maar duur waren
de Latijnse scholen zelf niet. Het schoolgeld was laag vergeleken bij de particuliere scholen. In Utrecht
was het in 1668 gestegen naar tien à twaalf gulden per jaar. In andere plaatsen vinden we dergelijke
getallen. Daarentegen kon een deftige particuliere school gauw vijftig gulden per jaar kosten. Van
dit schoolgeld - minerval genoemd - ging doorgaans een deel naar de rector en docenten volgens een
van plaats tot plaats wisselende verdeelsleutel. Ook dat droeg bij tot hun inkomen en het verklaart
tevens waarom op scholen met weinig leerlingen de docenten klaagden over hun lage inkomen. Ze
hadden daarnaast overigens wel een vast salaris, maar het is moeilijk hiervan een korte samenvatting
te geven omdat die salariëring in elke stad anders was en bovendien in de loop der jaren steeds is
gewijzigd. Enkele voorbeelden moeten volstaan. Het salaris van de rector van de Latijnse school te
Nijmegen steeg tussen 1595 en 1610 in snel tempo van 200 naar 600 gulden om vervolgens in 1660
verhoogd te worden tot 800, een bedrag dat heel lang hetzelfde bleef. De conrector zat daar meestal
200 gulden onder, de andere docenten kregen na 1660 salarissen van 350 tot 400 gulden. In Utrecht
verdiende de rector tussen de 1000 en 1300 gulden per jaar, de docenten van 300 tot 700 gulden. Dit
alles gerekend zonder de inkomsten uit het minerval. Overal is er een sterke stijging geweest tot 1620,
waarna er omstreeks 1650 weer een verhoging kwam. Daarna bleef het salaris vrijwel gelijk, hoewel
het leerlingenaantal sterk terugliep. Maar meestal verminderde dan ook het aantal docenten zodat
ieder twee, soms drie klassen voor zijn rekening moest nemen.106.
Het geven van privaatlessen was in de regel niet toegestaan, tenzij aan de rector, maar deze regel
werd vaak ontdoken en gaf wel aanleiding tot onverkwikkelijke ruzies als docenten elkaar aangaven.
De Latijnse school moest ervoor waken haar monopolie van onderwijs in Latijn te behouden en dat
mocht niet doorbroken worden door lessen van de eigen docenten. Ongetwijfold zijn er altijd wel
mogelijkheden geweest om Latijn te leren van particuliere onderwijzers, maar die onttrekken zich
grotendeels aan onze waarneming. Het les geven in deze taal aan jongens die boven de leeftijd waren
voor de Latijnse school was overigens vaak wel toegestaan.
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Die leeftijd schijnt in de loop der jaren wat hoger te zijn geworden. Helaas zijn er weinig exacte
gegevens over. Blijkens een register van leerlingen van de Latijnse school te Utrecht kwamen in de
jaren 1731-1740 de meeste leerlingen op hun tiende jaar op school. Zestig jaar later was dat twaalf
jaar. In de zeventiende eeuw schijnt zeven jaar nog vaak voorgekomen te zijn, terwijl er in Utrecht
tussen 1731 en 1760 slechts vier van die leeftijd op de school zijn aangenomen, daarna niet meer.107.
Wanneer we bedenken dat kennis van het Frans in de achttiende eeuw voor de elite onontbeerlijk was
geworden, dan ligt het voor de hand te veronderstellen dat de jongens uit die kringen eerst naar een
school gingen om Frans te leren om daarna pas naar de Latijnse school te gaan. In de eerste helft van
de zeventiende eeuw was dat anders, blijkens de hiervoor al genoemde raad van de predikant
Wtenbogaard over de schoolkeuze van een neefje.108.
Er zijn in de loop der jaren dus wel wat veranderingen geweest: teruglopen van het aantal leerlingen,
verhoging van de gemiddelde leeftijd van de leerlingen, en een meer uitsluitend richten op de
universiteit. Veranderden ook de methoden? De leerstof? Hierover is haast niets bekend. Een
nauwgezette vergelijking van alle bewaarde verordeningen, gekoppeld aan het nazien van de facturen
van boekverkopers zou misschien veranderingen kunnen aantonen, maar een dergelijk onderzoek is
nog niet verricht. Evenmin weten we veel over de interne gang van zaken op de scholen, de problemen
van docenten met hun klassen, enzovoort. Een enkele maal blijkt er toch wel geprobeerd te zijn
verbeteringen in te voeren. Zo werd er in Delft in 1730 een schoolverordening opgesteld waarin
aanbevolen wordt het schriftelijk werk liefst dezelfde dag te corrigeren en te bespreken en om de
opgaven voor dat werk meer te variëren. Ook de school te Tiel kreeg omstreeks die tijd een nieuw
reglement, waarin de methodes van een pas aangestelde rector waren verwerkt.109. Dit zijn incidentele
gegevens die erop wijzen dat het onderwijs op de Latijnse scholen wel eens tekort schoot en de
leerlingen niet altijd even gemotiveerd waren.
Gegevens als hierboven vermeld zijn te vinden in de verslagen van de scholarchen - het curatorium
zouden we nu misschien zeggen -, maar helaas zijn er daar niet zoveel van bewaard. De scholarchen
noemden we al eerder; zij zijn overal blijven bestaan als een college - doorgaans door de stad benoemd,
maar tevens met vertegenwoordigers van kerkelijke zijde - dat toezicht op de stadsscholen uitoefende
en ervoor moest zorgen dat de bepalingen die de stadsschool tegen concurrentie beschermden werden
nageleefd. Zij bezochten de school, waren aanwezig op de examens en promoties en deelden daar de
prijsboeken uit aan verdienstelijke leerlingen. Ze hadden zeggenschap bij de aanstelling van nieuwe
leerkrachten, bemiddelden bij eventuele conflicten met de ouders of tussen de docenten, en konden
maatregelen nemen wanneer een reorganisatie van de school nodig was. Maar ook de werkzaamheden
van dit college lagen in elke stad weer anders; bovendien is er, zoals al opgemerkt, weinig schriftelijk
materiaal over bewaard gebleven. Toch zou een nauwgezette vergelijkende studie van alle nog
bestaande verslagen van scholarchen misschien nog aardig wat aan het licht kunnen brengen over de
interne gang van zaken op de Latijnse scholen. Meer daarvan te weten is vooral daarom zo belangrijk,
omdat de latere schoolhervormers, onder wie veel predikanten en docenten, voor het merendeel zelf
een Latijnse school gevolgd hebben en de ervaringen uit hun eigen schooltijd een rol gespeeld moeten
hebben bij het formuleren van de door hen voorgestelde hervormingen.
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4 Schoolmeesters, leerlingen en hun ouders
Onderwijs is van belang voor de hele samenleving, maar wie er het meest mee te maken hebben zijn
de leerlingen, hun ouders en de onderwijzers. We willen hier iets zeggen over de maatschappelijke
positie van de mensen die het onderwijs gaven en hun relatie met ouders en leerlingen. Daarbij
proberen we na te gaan wat de school voor die leerlingen en hun ouders betekende. Door het ontbreken
van voldoende gegevens moet het bij een schets blijven, waarbij ook gissingen een rol spelen. Echter,
ondanks de plaatselijke autonomie, de verschillen tussen stad en platteland, en de wat godsdienst
betreft uiteenlopende samenstelling van de bevolking, waren er toch opvallend veel overeenkomsten
tussen de scholen in de verschillende regio's en het daar gegeven onderwijs. Een schoolmeester kon
zonder bezwaar van een school in Zaandam naar Veenendaal verhuizen om zich uiteindelijk in
Beetsterzwaag te vestigen. Overal kon hij op dezelfde wijze les geven en wist hij wat van hem verwacht
werd. Kennelijk was er toch een communis opinio over de wijze waarop een school moest funktioneren,
ook al waren er geen landelijke schoolwetten, schoolopzieners of opleidingsscholen.

Schoolmeesters
Reeds voor de reformatie waren er veel schoolmeesters die niet tot de geestelijke stand behoorden.
Daarna was dat regel. Weliswaar vervulden veel onderwijzers in de dorpen een kerkelijke funktie
zoals voorlezer, voorzanger en koster, maar daarvoor was toen geen speciale opleiding nodig. Wel
was het een funktie die vaak van vader op zoon overging; alleen als de oud geworden of overleden
dorpsschoolmeester geen zoon als geschikte opvolger had kwam er iemand van buitenaf.
De eerste schoolmeesters na de reformatie waren soms nog wat onwennig in hun vak. De opvolging
van vader op zoon was in veel dorpen doorbroken; er waren mensen van elders gekomen, die dit werk
misschien nooit eerder gedaan hadden en die er ook een ander beroep bij deden. Iets dat in de tijd van
Valcooch, de schrijver van de in 1591 verschenen Regel der Duytsche schoolmeesters, vrij normaal
gevonden werd. Hij schrijft:
‘Om reden dat haer salarium is wat magher,
Jae sy hebben oock geen stallen met Koeyen
Zo behoortet dat sy onder den dienst wat roeyen
met eenich hantwerck tot haer huys opbouwen’.110.

Inderdaad, ze hadden geen stallen met koeien. Met andere woorden: ze waren heel wat minder in tel
dan de boeren wier kinderen ze moesten lesgeven. Op hoogtijdagen gingen ze de boerderijen langs
om giften in natura op te halen die ze hard nodig hadden. Dat in 1593 in Utrecht gepleit werd voor
een jaarlijks minimumloon van 50 gulden ter voldoening aan de ‘schamele noottruft’ laat zien hoe
mager het salaris kon zijn.111. Neveninkomsten waren onmisbaar. Valcooch noemt
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ambachten die goed met onderwijs te verenigen waren, zoals chirurgijn, schilder, schoenlapper,
klompenmaker en boekbinder.112. In de eerste helft van de zeventiende eeuw kwamen die combinaties
vaak voor, later blijken schoolmeesters dikwijls meer administratieve funkties bekleed te hebben,
zoals secretaris of bode van het gerecht, ook wel landmeter of zelfs notaris. De kerkelijke overheden
voelden eigenlijk niets voor dergelijke combinaties, maar ze konden er weinig tegen doen. Alleen
een combinatie met de funktie van koster en voorzanger werd door de kerk van harte goedgekeurd
en bevorderd. Daarentegen vond men het heel verwerpelijk als de schoolmeester herberg hield of
optrad als belastinggaarder. Het eerste omdat men een herberg geen geschikte omgeving vond voor
jonge kinderen, het tweede omdat hij dan dikwijls op stap moest.
De door Valcooch gegeven opsomming van beroepen laat zien hoe de schoolmeesters rond 1600
vaak voortkwamen uit de kring van kleine ambachtslieden. Ook als ze zelf geen ambacht uitoefenden,
dan hadden ze toch vaak een leidekker, metselaar of schoenmaker in de familie. Dat is nog lang zo
gebleven. De in 1803 op 26-jarige leeftijd overleden veelbelovende schoolmeester Jan Brunt
bijvoorbeeld, was zoon van een broodbakker. Hij had een broer die molenmaker was, een andere
broer was organist en schilder. Zijn zwakke gezondheid was de reden dat men vond dat hij maar
schoolmeester moest worden.113.
Voor veel beroepen was een behoorlijke dosis spierkracht vereist, maar schoolmeester vond men
een licht beroep. Iedereen die kon lezen en schrijven werd in staat geacht dat beroep uit te kunnen
oefenen en er ook nog wat bij te doen. In de loop der jaren ging dat veranderen. Dat wil zeggen, het
bleef in de ogen van velen nog altijd geen zware taak, maar het werd langzamerhand wel een volle
baan. Er kwamen meer leerlingen, de scholen moesten ook 's zomers open blijven en men stond erop
dat de meester de hele dag aanwezig was. Ook kwamen er minder mensen van buiten af in het vak
en er begon zich een schoolmeestersstand te vormen. In de achttiende eeuw hadden veel onderwijzers,
na eerst bij hun vader in de leer te zijn geweest, een betrekking gevonden als ondermeester. Ze bleven
daar meestal een of twee jaar, werkten soms meer van die banen af tot ze eindelijk, vaak na herhaald
solliciteren, een geschikte standplaats gevonden hadden en een gezin konden stichten. Trouwen deden
ze dan vaak met de dochter van een schoolmeester. Soms kwamen ze uiteindelijk weer in hun
geboortedorp terecht, waar ze hun dan overleden vader konden opvolgen.114.
Het inkomen van de schoolmeesters is vaak moeilijk vast te stellen, zoals we al eerder constateerden.
Exacte gegevens zijn er eigenlijk alleen over de meesters van armenscholen of stadsscholen, van wie
het salaris in diakonie- of stadsrekeningen is verantwoord. Dat blijkt in de tweede helft van de
achttiende eeuw gemiddeld zo'n 600 gulden te zijn geweest, plus vrij wonen. Maar deze mensen
hadden door hun drukke baan weinig gelegenheid er iets bij te verdienen. Met de dorpsschoolmeester
lag dat anders. De samenstelling van hun inkomen was van dorp tot dorp verschillend en in ieder
geval nog onoverzichtelijk. Het kon bestaan uit schoolgeld, een toelage van het gerecht (de giften in
natura waren al lang uit de tijd geraakt), salaris van de kerk als koster en voorzanger, inkomsten als
doodgraver, opbrengst van de duivenmest op de kerktoren, het schrijven van diakonierekeningen,
optreden als bode van de kerkeraad, en diverse andere kleine inkomsten die het jaarinkomen op 400
gulden konden brengen, plus vrij wonen. In de enkele gevallen dat het meer was kwamen die extra
inkomsten - waarover de schoolmeester zelf zijn mond stijf dicht hield - vermoedelijk uit het innen
van belastingen, werkzaamheden als secretaris van het gerecht of iets dergelijks.115.
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Het inkomen van de particuliere schoolhouders is natuurlijk helemaal niet te achterhalen. Zij waren
zelfstandige ondernemers, een wat riskante zaak. De onderlinge concurrentie moet in sommige gevallen
nogal grimmig geweest zijn. Hiervóór hebben we al vermeld hoe de stedelijke verordeningen bepalingen
konden bevatten om die concurrentie binnen de perken te houden, bijvoorbeeld door het instellen van
een numerus clausus. Vaak was het verboden leerlingen aan te nemen die nog in de schuld stonden
bij een collega; ook mocht er geen reclame gemaakt worden door voorbeelden van schrijfkunst te
etaleren die de meester niet zelf vervaardigd had. In sommige steden was er een schoolmeestersgilde
dat op deze dingen toezicht hield.
De kranten uit de achttiende eeuw laten zien hoe schoolhouders elkaar via advertenties het leven
zuur konden maken. Lambert Jonxis, Franse schoolhouder in Utrecht, plaatste zijn in het Frans gestelde
advertenties steeds kort nadat er een van zijn grote concurrent Alexander des Essarts was verschenen.
Het hielp hem niet, althans, toen hij in 1772 overleed liet hij zijn weduwe en kinderen berooid achter;
gelukkig kon zijn zoon Pieter later een goede opleiding krijgen op de Fundatie van Renswoude. Maar
ook Des Essarts ondervond de gevolgen van slechte tijden: na jaren van voorspoed week hij uit naar
Brussel om zijn schulden te ontlopen. En dat voor een man die 500 gulden per jaar rekende voor een
kostleerling. Zijn achteruitgang was overigens al te voorspellen uit een in 1781 door hem geplaatste
advertentie, waarin hij het gerucht weersprak dat hij alleen jongens van adel of uit regentenkringen
op zijn school toeliet. Integendeel, hij nam ook ‘braave burgerkinderen’ op.116. Dit zijn slechts een
paar voorbeelden uit vele die laten zien dat zelfs gerenommeerde schoolhouders niet zeker waren van
een onbezorgd levenseinde.
Toch had een Franse schoolhouder meer in zijn mars dan de doorsnee schoolmeester. Op de Fundatie
van Renswoude te Delft zijn in de achttiende eeuw enkele jongens tot schoolhouder opgeleid. We
zien aan de daarover gemaakte aantekeningen dat dat heel wat inhield. Op de fundatieschool hadden
ze een grondige opleiding in wis- en natuurkunde achter de rug en ze hadden er Frans geleerd, zij het
niet genoeg om het vlot te spreken. Om ‘Franse schoolmeester’ te worden kregen ze extra lessen in
zingen en schoonschrijven en volgden een stage op een kostschool om zich beter in Frans en ook in
Engels te bekwamen. Tenslotte werd er aandacht besteed aan hun kennis van de vestingbouw en
artillerie, zodat ze eventueel ook aanstaande militairen op hun school zouden kunnen opnemen. Twee
van die jongens zijn later inderdaad schoolhouder geworden; twee anderen kozen uiteindelijk een
ander beroep, enigszins tot opluchting van het bestuur van de fundatie, dat namelijk van mening was
dat er voor veel schoolhouders nauwelijks een droge boterham was te verdienen.117.
Aan de andere kant kon het schoolmeesterschap toch wel een springplank zijn naar hogere beroepen.
Een dorpsschoolmeester kon zijn aanzien vergroten door bijvoorbeeld notaris of landmeter te worden.
Sommigen werden secretaris van het dorpsgerecht of zelfs schout en trouwden in de upper ten van
hun woonplaats.118. Anderen vertrokken naar een voordeliger betrekking aan een stadsschool, die wat
meer zekerheid bood. Hun kinderen konden in een stad beter onderwijs krijgen en verder klimmen
op de maatschappelijke ladder.
Er raakten ook wel schoolmeesters aan lager wal. De bronnen lezend lijkt het soms alsof er tallozen
aan de drank waren. Maar dat is schijn. Ten eerste komen in de bronnen - acta van de kerkeraad,
resoluties van de vroedschap - voornamelijk die schoolmeesters voor op wie wat viel aan te merken.
Ten tweede, als zo'n man
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aan de drank was, dan wachtte men soms zeer lang voordat men tot ontslag overging. De bronnen
blijven dan voortdurend dezelfde alcoholist vermelden. En ten slotte: de schoolmeester, tevens koster
en voorzanger, bekleedde in een dorp een nogal opvallende positie. Als de koster wegens dronkenschap
geen dienst kon doen merkte iedereen het, maar van de afwezigheid van een gewone kerkganger om
dezelfde reden werd geen aantekening gemaakt.
Soms waren de omstandigheden er wel naar om iemand naar de fles te doen grijpen. Vooral in
overwegend katholiek gebleven dorpen, waar de meester weinig contacten had en er op hem
neergekeken werd. Als er dan ook nog huiselijke moeilijkheden waren en de verhouding met de
dominee niet deugde, dan had zo'n man weinig houvast. Overduidelijk bleek dat in De Meern, waar
in 1664 tijdens een pestepidemie de school gesloten moest blijven zodat er geen inkomsten waren.
Armoede troef. De dominee kwam op huisbezoek en viel erover dat de vrouw het beste pak van de
meester aan het inpakken was om naar de lommerd te brengen. Weliswaar had hij gelijk met zijn
vermoeden dat de opbrengst wel aan sterke drank besteed zou worden, maar zijn optreden droeg niet
bij tot verbetering van de verhoudingen. Uiteindelijk werd deze meester ontslagen en het echtpaar
stond op straat, waarop de predikant niets anders wist te zeggen dan: ‘de wereld is groot, daar is overal
plaats om te gaan’.119. In Soest, een ander overwegend katholiek dorp, hadden alle schoolmeesters het
moeilijk sinds de reformatie. Ze werden door de bevolking getreiterd en bedreigd, en er werd op hen
neergekeken. Er waren heel wat roomse bijscholen in dat dorp, en ook was er omstreeks 1740 een
pastoor die ver in de omtrek bekend stond als ‘onttoveraar’. Ook niet-katholieken zochten bij hem
genezing. Lukte dat, dan sarden de mensen in Soest ‘dat konnen dog de geusendominees niet’. De
schoolmeester uit die tijd was na het overlijden van zijn vrouw, die hem met acht kinderen achterliet,
aan de drank geraakt en bleef, met uitzondering van een korte schorsing in 1764, tot 1780 in funktie.120.
Een soortgelijk isolement moet ook gegolden hebben voor de schoolmeesters in de Generaliteitslanden.
Dat juist de schoolverordening voor dat gebied rekening hield met de mogelijkheid dat de
rooms-katholieke leerlingen de protestantse treiteren en kwellen is veelzeggend.121.
Maar elders, vooral in de provincie Holland, kunnen we een verhoogd gevoel van eigenwaarde
constateren onder de schoolmeesters van de achttiende eeuw. Ze gingen zich organiseren, hadden een
tijdlang een tijdschrift - de reeds genoemde Mathematische Liefhebberye - en er zijn enige
pensioenfondsen voor weduwen gesticht. Dat gevoel van eigenwaarde bleek al in 1687 bij gelegenheid
van een ruzie tussen de schoolmeester van Nigtevecht en zijn dominee over de in de kerkdienst te
zingen psalmen. De predikant haalde er twee collega's bij om de recalcitrante koster tot de orde te
roepen, die toen uitviel met: ‘Syt gijlieden Dominee, ick ben Meester; wij zijn altemael maer dienaers
en wij dienen altemael om ons loon’.122. ‘Ick ben Meester’; het besef door hun kennis boven anderen
uit te steken kenden meer schoolmeesters, zeker in de achttiende eeuw. Ze zijn daar ook vaak om
uitgelachen. Pedant en kwasterig werden ze gevonden, mensen die zich te veel lieten voorstaan op
hun Meester-schap. Maar het is een feit dat de achttiende-eeuwse schoolmeester toch wel heel anders
was geworden dan zijn vroeg-zeventiende-eeuwse collega.

Schoolvrouwen
In de verordeningen is soms sprake van ‘schoolvrouwen’. Het spreekt vanzelf dat hiermee vrouwen
bedoeld zijn die een school houden, maar een nadere omschrij-
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15 Gravure van een school voor meisjes uit de deftige stand. Tussen 1650 en 1700. Atlas van Stolk, Rotterdam

ving van het soort school ontbreekt. Men zou geneigd zijn in de eerste plaats te denken aan de vele
vrouwen die een ‘kleinkinderschool’ hielden, maar een onderzoek naar de in de grotere steden
afgegeven vergunningen laat zien dat er vermoedelijk vrouwen mee bedoeld zijn die een eenvoudige
Nederduitse school hielden waar in ieder geval lezen, maar soms ook schrijven werd geleerd. Hiervoor
is Gouda al genoemd, waar naast de tien schoolmeesters evenveel schoolvrouwen konden worden
toegelaten en bovendien nog 24 ‘bewaarvrouwen’. Ook in Utrecht werd verschil gemaakt tussen een
vrouw die verklaarde een schooltje te willen houden om kleine kinderen op te passen en een die jonge
kinderen wilde leren lezen, eventueel ook schrijven. In Delft, waar een register op de afgegeven
vergunningen bewaard is, waren er heel wat vrouwen die toestemming kregen om te leren lezen en
schrijven, enkelen gaven bovendien les in rekenen. In de regel schijnen deze vrouwenscholen vooral
bedoeld te zijn geweest voor betrekkelijk jonge kinderen tot misschien acht à negen jaar, maar wel
voor zowel jongens als meisjes. Daarnaast waren er ook vrouwen die een school hielden voor oudere
meisjes, of die meisjes les gaven in Frans en borduren.123.
In het algemeen waren er in de steden meer scholen met een meester aan het hoofd dan scholen
die door vrouwen gehouden werden. Maar er moeten ook veel schoolvrouwen geweest zijn die nergens
geregistreerd waren, omdat zij als echtgenote van een schoolmeester haar man bijstonden, bijvoorbeeld
door naai- en
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breiles te geven aan de meisjes, de ABCkinderen voor haar rekening te nemen, of op te passen wanneer
de man voor andere bezigheden op stap was, zoals in de dorpen vaak voorkwam. Een enkele maal
werd een vergunning afgegeven voor man en vrouw samen, soms ook blijkt een vrouw de school van
haar overleden man voort te zetten. Een aanstelling aan een stad-, dorps- of armenschool was voor
een vrouw niet weggelegd, maar aan de andere kant waren er veel mannen, juist in de dorpen, die de
school zonder hun vrouw niet hadden kunnen leiden. In de achttiende eeuw kwam het wel voor dat
steden graag een Franse school binnen hun muren wilden krijgen die door een man én een vrouw
gevoerd werd, zodat zowel jongens als meisjes die school konden bezoeken.124. In ieder geval: de
vrouw heeft een groter aandeel gehad in het onderwijs van de zeventiende en achttiende eeuw dan
vroeger vermoed is. Een nader onderzoek zou hierover misslchien meer aan het licht kunnen brengen.

Ondermeesters
Over de ondermeesters kunnen we kort zijn. Het waren vaak zoons van schoolmeesters, die na een
tijdje onder hun vader gewerkt te hebben bij een andere schoolmeester in dienst traden, die hen naar
we aannemen kost en inwoning gaf en een zakcentje. Ze waren nog te jong voor een zelfstandige
baan als schoolhouder, zoals we ook uit advertenties kunnen opmaken waar ondermeesters gevraagd
worden die boven de zestien zijn of die zich al kunnen scheren. Een ondermeester van veertien zal
zeker geen uitzondering geweest zijn; per slot van rekening werden er wel meesters aangesteld van
18 jaar, al gold voor sommige steden een hogere leeftijd als minimum.125.
Het instituut van ondermeester schijnt langzamerhand een essentieel onderdeel geworden te zijn
van de opleiding - als men het zo noemen mag - van schoolmeester. De betaling werd ook soms hoger.
We vinden op armenscholen bedragen van 50 gulden genoemd, op de leer- en spinschool te Arnhem
verdiende de ondermeester zelfs 225 gulden per jaar.126. Ook de ondermeesters op kostscholen
verdienden 200 gulden of meer. Hieruit kan men opmaken dat er verschil was tussen de ondermeesters;
sommigen kan men het beste vergelijken met de latere kwekelingen, anderen met de latere onderwijzers
op scholen onder een schoolhoofd.

Ouders
Het wordt tegenwoordig gewenst geacht dat ouders contact hebben met de school en de onderwijzers
van hun kinderen. Er zijn ouderavonden, er zijn zelfs ouders die op school meehelpen. Trouwens, het
vele huiswerk dat kinderen in de twintigste eeuw moeten of moesten maken kon al tot deelneming
leiden van ouders aan het onderwijs, omdat zij zich vaak verplicht voelden hun kinderen daarbij te
helpen.
De betrokkenheid bij de school was vroeger geringer. Om te beginnen stuurden veel ouders hun
kinderen helemaal niet naar school, hetzij omdat ze die thuis onderwijs (lieten) geven, hetzij omdat
de kinderen al vroeg de kost mee hielpen verdienen. Men heeft daarom wel gedacht dat de school de
meeste ouders in de zeventiende en achttiende eeuw onverschillig liet, maar dat is toch niet zo.
Diegenen die hun kinderen wél naar school stuurden waren wel degelijk geïnteresseerd in de resultaten.
Het waren juist vaak de ouders die aandrongen op het ontslag van een schoolmeester die niet voldeed,
maar die door de autoriteiten jaarin jaaruit gehandhaafd bleef. Zo klaagden al in 1691 negen ouders
in Linschoten over de meester die zo slecht les gaf dat ze hun kinderen maar in Woerden of Montfoort
op
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school lieten gaan waar ze in een maand meer leerden dan bij hem in een half jaar. De man, die
bovendien ‘seer beschoncken ende seer struyckelvoet’ was waargenomen werd inderdaad ontslagen.
In Loosdrecht slaagden ouders erin de aanstelling van een ondermeester, die daar al een tijd werkte,
ongedaan te maken, omdat hun kinderen bang voor de man waren. Er zijn meer voorbeelden van die
aard. Ook de oprichting van buurtscholen was vaak in de eerste plaats aan de ouders te danken.127.
Het spreekt eigenlijk vanzelf dat ouders soms bezwaar maakten wanneer naar hun mening hun kind
te streng gestraft was. Valcooch schreef er al over:
‘de ouderen doen ons beletselen groot
Als de kinderen meest straffen is van noot,
so ist: Lieve Meester, spaert een weynig mijn kint
... sietet wat door den vingers, ghy crijght even wel u gelt’.128.

‘Ghy crijght even wel u gelt’. De ouders waren in een sterke positie. Zij betaalden de meester; beviel
de school hun niet dan namen ze hun kind eraf en de meester had weer wat minder inkomen. De
meesters moesten niet alleen goed les geven en orde houden, ze moesten er ook voor oppassen de
ouders niet voor het hoofd te stoten. Met name gaf dat problemen wanneer er van hogerhand
vernieuwingen ingevoerd werden. Ouders blijken daar altijd wat tegenzin in gehad te hebben. Toen
er na de reformatie andere schoolboekjes werden ingevoerd stuurden veel ouders hun kinderen met
de oude boekjes naar school, en de meesters durfden dat aanvankelijk niet te verbieden. Toen er rond
1800 weer - veel ingrijpender - vernieuwingen kwamen kregen de meesters met soortgelijke problemen
te maken, die mede oorzaak waren dat het lang duurde voor die vernieuwingen daadwerkelijk overal
waren ingevoerd.
In een zwakke positie daarentegen verkeerden de ouders wier kinderen gratis onderwijs kregen.
Deze ouders, uit de benedenlaag van de bevolking, zonden aanvankelijk hun kinderen helemaal niet
naar school, maar in de achttiende eeuw begon dat te veranderen, onder andere door de stichting van
armenscholen. Armlastige ouders konden gedwongen worden hun kinderen naar school te sturen op
straffe van intrekking van de bedeling. Als zij op school bezwaar gingen maken tegen de behandeling
van hun kinderen werd dat als een ongehoorde brutaliteit afgestraft. Nog in 1819 bereikte een moeder,
die de meester kwam uitschelden wegens zijn behandeling van haar zoon, alleen maar dat de jongen
nu voorgoed van school werd verwijderd.129.

Kinderen
Niet alleen voor de ouders, ook voor de kinderen speelde de school een minder grote rol dan later het
geval zou zijn. Om te beginnen was de school voor veel kinderen in de zeventiende eeuw nog iets
onbekends; hoogstens waren zij een jaar of wat als kleuter opgepast door een matres die ze misschien
het ABC bijbracht. Maar ook voor wie ‘school’ wel vanzelfsprekend was, vergde die school veel
minder tijd en inspanning. Er waren wel vaste schooltijden, maar de ouders hielden de kinderen vaak
thuis. De vervulling van taken in huis had in veel gezinnen voorrang boven schoolgaan. Er werd op
de scholen bovendien geen huiswerk opgegeven; thuis werd niet geleerd, uitzonderingen daargelaten.
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16 Schoolmeesterslessenaar met stoel. Op de klep de ‘ongeluksvogel’ welke door de onderwijzer naar een lastige
leerling werd geworpen die het voorwerp moest terugbrengen om dan zijn bestraffing te ondergaan, 18de eeuw

17 Het overhoren van leerlingen. Ets van A. van Ostade, 17de eeuw. Rijksmuseum, Amsterdam
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18 School voor jongens en meisjes van Jan Steen.
Duke of Sutherland Collection, on Ioan to the National Gallery of Scotland.
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Omdat het schoolgaan vrij ongeregeld was, was de samenstelling van de schoolbevolking telkens
weer anders. Er zal daarom een minder sterke band ontstaan zijn tussen de scholieren onderling. In
ieder geval kwam er niet iets dat te vergelijken was met de sfeer in een klas waarvan de leerlingen
soms hun hele lagere of middelbare schooltijd bij elkaar bleven en daaraan later de behoefte ontleenden
een reünie te houden. De spanningen, verbonden aan het klassikale systeem, ontbraken eveneens. Er
waren geen cijfers, geen rapporten, geen overgangen. Wel kan er elke keer een spannend moment
zijn geweest bij het opzeggen bij de meester, die de plak al dreigend in de hand had. Om die reden
zullen er zeker meesters geweest zijn voor wie de kinderen bang waren. Dat was dan een goede reden
tot spijbelen, wat in die tijd ook al niet zo goed gecontroleerd kon worden.

19 Boerenschool. Ets van L. Scherm, einde 17de eeuw. Rijksmuseum, Amsterdam

De school leek van binnen veel meer op thuis dan de latere schoollokalen met hun rijen banken. In
de dorpen waren de scholen eenvoudig; de kinderen zaten er ook wel op de grond of op bankjes zonder
leuning. Wie moest schrijven deed dat staande aan een tafel. Ook op de goedkope stadsscholen was
dat zo, zoals bijvoorbeeld te zien is aan schilderijen van Jan Steen of Van Ostade. Verwarming was
er nauwelijks; maar ook thuis brandde de haard niet altijd. Vaak werd school gehouden in het woonhuis
van de meester; het schoollokaal met grote schouw diende dan tevens als keuken voor het
schoolmeestersgezin. Toen in het begin van de negentiende eeuw in veel schoollokalen ‘kachels’
geplaatst werden was een van de argumenten ervoor dat de schoolmatres daarop tenminste niet zou
kunnen koken, want die kachels waren daarop niet gebouwd. Het werd toen minder gezellig op school,
zouden we nu denken. Het was toen ook afgelopen met het huisvesten van een varken of ander dier
in het schoollokaal, daarvan slechts door een schot
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afgescheiden, zoals bij de schoolmeester van Driebergen, wiens boedelinventaris van 1761 is bewaard.
Die verwarming en dat meubilair, dat we nu gebrekkig zouden vinden en waarop later inderdaad
kritiek kwam, verschilden nauwelijks van de eigen omgeving van het kind. Het spreekt daarom vanzelf
dat er op deftiger scholen veel betere meubels waren en dat ook de schoolmeesters er verzorgder
uitzagen.

20 Gravure van een voorname school voor kinderen uit de deftige stand, waar zowel jongens als meisjes onderwijs
schijnen te genieten. Tussen 1650 en 1700. Atlas van Stok, Rotterdam

Anders dan nu zaten kinderen van alle leeftijden bij elkaar, met dien verstande dat de ouderen
vooraan zaten, de jongeren achteraan, anders dan we zouden denken. Maar vaak was het zo dat de
oudere leerlingen direct les van de meester kregen, terwijl zij op hun beurt de jongeren voort moesten
helpen. De tijd was nog ver dat er klassen kwamen van kinderen die ongeveer even oud waren en
even ver gevorderd. Die waren er alleen op de Latijnse scholen. Door de gemengde samenstelling
van de scholen- toch meest eenmansscholen kon er niet zo goed gewerkt worden op de onderlinge
wedijver. Het werd wel geprobeerd, bijvoorbeeld door het op zaterdag ‘tegen elkaar’ spellen van
moeilijke woorden en het geven van prijsjes, maar het was niet zo verankerd in het systeem als bij
het latere klassikale onderwijs. Ook dat kan ertoe bijgedragen hebben dat een kind bij het naar huis
gaan de school geheel kon vergeten. Of ze dat inderdaad deden weten we niet. Er
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zijn geen kinderboeken uit de achttiende eeuw die het schoolleven beschrijven, waar de twintigste
eeuw juist zo rijk aan is. Er zijn alleen hier en daar opmerkingen in de zeer schaarse jeugdherinneringen,
zodat we, willen we de toenmalige scholen met de ogen van het kind zien, alleen kunnen afgaan op
wat er uit vorderingen, leerboekjes en dergelijke over de gang van zaken op die scholen bekend is.130.
Zoals hiervoor terloops is vermeld werden de meeste scholen door zowel jongens als meisjes
bezocht en dat in gelijke aantallen. Pas bij het ouder worden werden de bokken en schapen gescheiden.
Dat wil zeggen: leerlingen van armenscholen en ook van stads- en dorpsscholen bleven gemengd
schoolgaan, maar de meester moest erop toezien dat jongens en meisjes boven de tien niet bij elkaar
gingen zitten. Voor kinderen uit hogere standen bestonden er afzonderlijke jongeheren- en
jongejuffrouwenscholen, met een leerpakket dat overeenkwam met de toenmalige toekomstverwachting
voor jongens en meisjes. Voor de meisjes betekende dat bijvoorbeeld wel handwerken maar geen
wiskunde. Dat er geen meisjes op de Latijnse scholen kwamen en dat er ook geen vrouwelijk equivalent
van die scholen bestond was vanzelfsprekend. Niemand dacht in die tijd immers aan de mogelijkheid
van vrouwelijke artsen, advokaten of predikanten.
Wellicht ten overvloede moet hier worden opgemerkt dat wat hierboven gezegd is over ouders,
leerlingen en schoolmeesters niet opgaat voor de Latijnse scholen. De positie van de Latijnse school
en haar leraren verschilde in veel opzichten van die van de andere scholen; ook was de gang van
zaken binnen de school anders. Zo waren daar wél klassen, overgangen en huiswerk, om maar een
paar zaken te noemen. Wij hebben in dit hoofdstuk alleen geprobeerd een indruk te geven van de
betrokkenen bij de Nederduitse en Franse scholen, die door de grote meerderheid van de kinderen
bezocht werden.
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5 Naar een nieuwe tijd
Eeuwen lang waren doelstelling, struktuur en methode van het onderwijs vrijwel gelijk gebleven,
zonder dat er veel mensen waren die zich afvroegen of het niet anders en beter kon. Dat veranderde
in de loop van de achttiende eeuw. Na een aarzelende inzet zwol er een koor van critici aan, tot er in
het laatste kwart van die eeuw geregeld over onderwijs gediscussieerd en geschreven werd. Toen na
de Bataafse omwenteling van 1795 begonnen werd aan een landelijke onderwijswetgeving, kon
gebruik gemaakt worden van het vele denkwerk van de voorafgaande jaren.
Vanwaar die kritiek, in die periode? Lange tijd had men het antwoord klaar: zij was veroorzaakt
door een achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs vergeleken met die van de zeventiende
eeuw. Maar die verklaring deugt niet. Er gingen rond 1730 namelijk heel wat meer kinderen naar
school dan in 1630 en zij konden er bovendien meer leren dan een eeuw terug. Ook werden de
schoolmeesters beter betaald en in het algemeen waren zij ook beter onderlegd. Alleen de armenscholen
- daar ontbrak het nodige aan; ze waren overvol, er was niet genoeg personeel en de resultaten van
het onderwijs op zo'n school waren niet zo best. We moeten echter wel bedenken dat honderd jaar
eerder dergelijke scholen niet eens bestonden, zodat het niet aangaat aan het soms slecht funktioneren
van deze scholen een bewijs te ontlenen voor de achteruitgang van het onderwijs.
Er was dus wat anders aan de hand. We hebben er al eerder op gewezen dat de burgerij in de steden
meer van onderwijs verlangde dan de kerkelijke scholen gaven en dat er daarom ook scholen kwamen
waar vakken onderwezen werden als boekhouden, Frans en dergelijke zaken, terwijl het onderwijs
in de godsdienst daar wat afnam en de binding met de kerk geringer was. Scholen kregen een
belangrijker plaats in de beroepsopleiding; bovendien werd kennis van lezen en schrijven voor steeds
meer beroepen noodzakelijk geacht. Van daaruit vatte de mening post dat ongeschooldheid een van
de oorzaken van armoede kon zijn. Het waren immers juist de ongeschoolden, de analfabeten, die
om steun kwamen aankloppen en die door bedelen de burgers lastig vielen. De stichting van de vele
armenscholen in de achttiende eeuw hangt hiermee samen.
Maar er kwam meer bij. Belangrijker was het dat in de achttiende eeuw een wereldbeschouwing
de overhand kreeg die wel Verlichting genomed werd, waarmee wordt aangegeven dat het licht van
de Rede moest zegevieren over onkunde, armoede, bijgeloof en wat dies meer zij. Daarmee kreeg
onderwijs een ruimere taak toebedacht dan het opleiden tot een goed burger of lidmaat van een kerk.
Onderwijs moest nu de menselijke mogelijkheden helpen ontwikkelen. Dat vereiste niet alleen
uitbreiding van de leerstof maar ook een andere methode, waarbij niet klakkeloos gememoriseerd
werd, maar ook begrip en inzicht geoefend. We weten niet in hoever deze nieuwe inzichten al in het
begin van de achttiende eeuw doordrongen op de scholen. Wel is het waarschijnlijk dat sommige
schoolhouders
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toen al zochten naar nieuwe wegen, daarbij gestimuleerd door wat daarover in binnen- en buitenland
was geschreven.
Een paar van die schrijvers wil ik hier kort noemen. Allereerst Jan Amos Comenius (1592-1670),
een Tsjech, die als lid van de Moravische broedergemeente was uitgeweken en uiteindelijk, in 1658,
in Amsterdam terecht kwam, waar hij voor een deel in zijn onderhoud voorzag met les geven aan
regentenzonen. Hij had toen al veel over onderwijs gepubliceerd, zowel in het Tsjechisch als in het
Latijn. In zijn werken ontwierp hij een nieuwe systematiek. Veel van zijn gedachten zijn echter pas
veel later algemeen geaccepteerd, zoals bijvoorbeeld zijn opvatting dat alle kinderen dezelfde scholen
moesten kunnen bezoeken zonder onderscheid naar aanleg, afkomst of geslacht. Juist omdat hij
onderwijsvoor-iedereen noodzakelijk vond, trachtte Comenius methoden te vinden om de volksmassa
deel te laten krijgen aan de ontwikkeling van kennis en inzicht. Bekend is zijn schoolboek ‘Orbis
sensualium pictum’ (de wereld in beeld), bestaande uit platen met onderschriften. Comenius pleitte
er ook voor kinderen vroeg met onderwijs te laten beginnen, mits men wel rekening hield met hun
capaciteiten. In methode, tucht en organisatie van het onderwijs diende men steeds de natuur als
voorbeeld te nemen. Verwijzingen naar de natuur en aanbevelingen voor een natuurlijke opvoeding
komen ook bij latere schrijvers weer terug.131.
Zo bijvoorbeeld bij John Locke (1632-1704). Hij was wijsgeer en arts, verbleef enige tijd als politiek
balling in de Nederlanden en schreef in 1693 ‘Some thoughts concerning education’, waarin hij advies
geeft over de opvoeding van de zoon van een landedelman. Reeds in 1698 verscheen daarvan een
Nederlandse uitgave. Locke geeft veel verstandige raadgevingen, die we nu nogal vanzelfsprekend
vinden, zoals goede voeding, lichaamsbeweging en buitenlucht. Pas als daaraan voldaan was en een
kind in goede conditie verkeerde moest het gaan leren. Een propagandist van onderwijs voor de grote
massa was Locke echter niet. Integendeel, in een geschrift van hem ‘on working schools’ blijkt
duidelijk hoe weinig hij ervoor voelde kinderen van verschillende stand in één school les te doen
geven. De werkende stand kon naar zijn mening beter meteen voor de praktijk opgeleid worden.132.
Lockes werk moet in de eerste helft van de achttiende eeuw vrij veel gelezen zijn; wat hij schreef
over de ontwikkeling van de rede en het inzicht bij kinderen sloeg kennelijk aan. Andere schrijvers
zijn weer door hem beïnvloed, onder wie Jean Jacques Rousseau (1712-1778), wiens ‘Emile ou de
l'éducation’ (1762) heel veel indruk heeft gemaakt.133. Stellig hebben de meeste mensen die zich in
de tweede helft van de achttiende eeuw met onderwijsvernieuwing bezig hielden Locke en Rousseau
gelezen en zijn door hen beïnvloed. Maar pas in de negentiende eeuw vonden hun gedachten toepassing.
Daarom zullen deze schrijvers pas in het tweede deel van dit boek nader aan de orde komen.
Er waren ook schrijvers van ander niveau. Zo moeten we hier zeker Justus van Effen noemen
(1684-1735), die in zijn kritische geschriften, onder andere gepubliceerd in zijn periodiek De
Hollandsche Spectator, ook het toenmalige onderwijs onder de loep nam. Zijn stijl en wijze van
kritiseren vond navolging, de gehele achttiende eeuw door, en in deze zogenaamde spectatoriale
geschriften vinden we veel beschrijvingen van het toenmalige onderwijs, waarin in het oog lopende
tekortkomingen levendig, maar soms wel wat overdreven aan de kaak gesteld worden.134.
Halverwege de eeuw nam de belangstelling voor de problematiek van onderwijs en opvoeding
hand over hand toe. Een signaal was al een herdruk van het werkje van Locke in 1753. Ook bepaalde
nieuwigheden die een halve eeuw later bij wet
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21 Een nieuwelijks uitgevonden ABC-boek, uitgegeven door K.D(e) W(it), 1759
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zouden worden ingevoerd, blijken toen al in de praktijk te zij toegepast. Een ‘Nieuwlijks uitgevonden
ABCboek’ van K. de Wit (1759) gaf bijvoorbeeld een nieuwe leesmethode, waarbij de letters van het
alfabet voorzien waren van illustraties. Een andere leesmethode gaf uitgebreide instruktie aan moeders
die hun kind al vroeg wilden leren lezen, waarbij zij er nadrukkelijk op gewezen werden dit als een
spelletje te brengen en het lesmateriaal bij het kind weg te halen voor het er genoeg van had.135.
Dat het schoolbord al gebruikt werd hebben we kunnen zien aan de illustratie van J.H. Swildens
‘Vaderlandsch ABboek’ van 1781 (zie pag. 41). Een andere vernieuwing, meer van praktische aard,
was de verdeling in drie klassen op sommige armenscholen. Misschien mogen we in het feit dat hier
en daar de gedichtenbundeltjes van Van Alphen in de plaats kwamen van de vroeger als prijs
geschonken bijbeltjes en psalmboekjes ook een blijk van mentaliteitsverandering zien.136.
Hoe het zij, er moet achter de schermen al veel gebeurd zijn, al zijn er nauwelijks gegevens over
bewaard. De particuliere schoolmeesters hadden de meeste ruimte voor het invoeren van vernieuwingen,
maar zij hebben nu eenmaal geen archieven of memoires nagelaten. Pas in de tweede helft van de
achttiende eeuw hebben sommigen wat van zich doen horen door publikaties over het onderwijs. Zo
bijvoorbeeld Kornelis van der Palm, in zijn tijd bekend als een uitstekend schoolhouder, eerst in
Rotterdam, daarna in Delfshaven. Hij verwierf gouden medailles voor zijn inzendingen op twee
prijsvragen over opvoeding en onderwijs. De eerste was in 1763 uitgeschreven door de Hollandsche
Maatschappij der Wetenschappen en ging over de geestelijke opvoeding van de jeugd. De tweede,
van 1778, was van het Zeeuwsch Genootschap van Wetenschappen en vroeg naar de verbeteringen
die de toenmalige scholen behoefden.137. Stellig heeft Van der Palm zijn verhandelingen, die later
grote invloed zouden krijgen, geschreven vanuit zijn eigen ervaring.
We zijn hier bij de geleerde genootschappen beland die in de tweede helft van de achttiende eeuw
zo'n grote invloed zouden gaan uitoefenen. De oudste was de hierboven al genoemde Hollandsche
Maatschappij, gesticht in 1753. Deze had in 1761 een prijsvraag uitgeschreven over de lichamelijke
opvoeding van kinderen, die in 1763 gevolgd werd door de hier al genoemde over de geestelijke
opvoeding. De prijsvraag van het Zeeuwsch Genootschap echter heeft op het latere onderwijs de
meeste invloed uitgeoefend, omdat in de binnengekomen antwoorden verschillende modellen zijn
ontworpen voor een vernieuwd onderwijssysteem, waarvan later veel is overgenomen. Veel inzenders,
waarschijnlijk mede beïnvloed door een bundel verhandelingen van ditzelfde genootschap over de
bestrijding van armoede en criminaliteit, zagen in onderwijs een van de beste geneesmiddelen
daartegen. Een hunner was van mening dat als alle ouders hun kinderen naar school zouden zenden,
dat dan terstond de straten leeg zouden worden en na een jaar of vijftig ook de galgen.138. Maar om
dit te bereiken moest het onderwijs zelf ook verbeteren.
De voorgestelde verbeteringen liepen hier en daar wel uiteen, maar er valt toch een algemene lijn
te zien. Er waren natuurlijk bezwaren van materiële aard: de schoolgebouwen waren te klein, de
schoolmeesters verdienden te weinig en waren niet of slecht opgeleid. Meer fundamenteel was de
kritiek op de leerstof. Er gingen hier en daar stemmen op voor een uitbreiding van het leerpakket. De
ook in andere opzichten zeer modern aandoende rector van de Goudse Latijnse school, G.C.C.
Vatebender, verklaarde later in een inzending op een andere prijsvraag
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dat men een arme maar intelligente jongen niet moest veroordelen tot slechts het minimum te leren
van wat hij voor de uitoefening van zijn beroep nodig had. Ieder heeft meer nodig als hij ook ‘en
Mensch zal worden en niet maar Timmerman alléén’. Dat het lang duurde voor deze mening algemeen
ingang vond kunnen we zien aan Jacob van Lennep die zich in 1823 afvroeg wat een man achter de
ploeg aan moet met aardrijkskunde of geschiedenis.139. Een debat, dat zich nog lang zou blijven
voortzetten, maar ten slotte zou uitlopen op een zege voor de geestverwanten van Vatebender. Wat
het catechismusonderwijs betreft, onder de prijswinnaars van het Zeeuwsch Genootschap had alleen
Van der Palm ervoor gepleit de stof van de catechismus uit te stellen tot een tijdstip dat kinderen er
aan toe waren en deze zeker niet al in de eerste klas te behandelen. De twee andere bekroonde inzenders,
H.J. Krom, hoogleraar in the theologie en D.C. van der Voorst, predikant, gingen niet zover of durfden
misschien dit onderwerp niet aan te roeren. Onbehandeld bleef, ook bij Van der Palm, de kwestie van
het leerstellig onderwijs op school, dat voor andersdenkenden een drempel kon betekenen en waardoor
bepaalde kategorieën in de praktijk van onderwijs verstoken bleven, iets waar men nu juist van af
wilde.
Dat er op school teveel onbegrepen uit het hoofd geleerd werd, daarover waren alle inzenders het
overigens wel eens. Ook was er eenstemmigheid over de fouten bij het leesonderwijs. Voorlezen
gebeurde op een dreuntoon, zonder dat bleek of het kind begreep wat het voorlas. Kritiek hierop
vinden we al in 1732 in de Hollandsche Spectator, waarin over het lezen gezegd wordt: ‘Ik wil belijden
geen land gezien te hebben daar de kinderen zo slegt daar in onderwezen worden. Wil een Vader zijn
kind prijzen, de jonge, zegt hij, leest als een voorlezer, 't geen betekend dat hij zingt in plaats van te
spreken en zo als het geval het goed vind zijne tonen verheft en vernedert’.140. De opmerking geeft
ons inzicht in de manier waarop nog in die tijd in de protestantse kerken voorgelezen werd. Tegelijk
zien we eruit dat er mensen waren die wel degelijk de kunst van het (voor)lezen, zoals we dat
tegenwoordig verstaan, onder de knie hadden. Ze zullen dat op de Latijnse school, misschien ook op
een Franse school geleerd hebben. Toen eenmaal de ontwikkelde laag van de bevolking zich serieus
met het onderwijs ging bezig houden blijkt deze geschrokken te zijn van het beperkte en weinig
vooruitstrevende onderwijs aan de benedenlaag. Ook uit opmerkingen van sommige latere
schoolinspecteurs kunnen we opmaken dat zij beter onderwijs genoten hadden dan zij op de door hen
bezochte scholen aantroffen. Vermoedelijk waren er vrij veel elitescholen, zowel Franse als Latijnse,
waar de leerstof ook in de achttiende eeuw al anders en beter is gepresenteerd. Het zal echter moeilijk
zijn hierover voldoende gegevens te vinden.
De voorstellen tot verbetering van het onderwijs hielden nog een wijziging in, die in grote lijnen
later ook is ingevoerd, namelijk de afschaffing van het hoofdelijk onderwijs ten gunste van klassikaal
onderwijs. Deels kwam dit voort uit overwegingen van praktische aard - het was op een grote school
beter uitvoerbaar - maar men meende ook dat op die manier de leerlingen beter begrip en inzicht kon
worden bijgebracht dan wanneer zij louter om zich te laten overhoren bij de meester kwamen en
zelden uitleg kregen over het geleerde. Dat een dergelijke vernieuwing ook inhield dat de meesters
omgeschoold moesten worden, daarover was men het wel eens.
De vereniging die sinds haar oprichting het meest heeft bijgedragen aan vormgeving en uitvoering
van de gedachten over onderwijsvernieuwing was de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die nader
besproken zal worden in een volgend
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hoofdstuk. Vanaf haar oprichting in 1784 zijn de meeste initiatieven inzake onderwijs uitgegaan van
deze maatschappij. Wel was er nog in 1791 een prijsvraag van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap
voor Kunsten en Wetenschappen, waarin de vraag gesteld werd of een publieke of een huiselijke
opvoeding te verkiezen was. Daar de meeste inzenders deze vraag zo interpreteerden als ging het
meer om onderwijs dan om opvoeding en enkelen van hen zelfs met een algemeen plan voor het
onderwijs kwamen, droegen ook deze inzendingen bij tot de bewustwording van onderwijs als een
zaak die de hele samenleving aanging. Wel was het zo dat een aantal inzenders alleen rekening bleek
te houden met de bovenlaag van de bevolking. Uitzondering daarbij was vooral de hierboven al
genoemde inzending van Vatebender, die een gelijkvormig nationaal onderwijs voorstond voor alle
rangen en standen samen. Na dertig jaar, zo meende hij, zou de beschaving dan overal zijn
doorgedrongen. Dat het niet zo eenvoudig was om deze en andere vernieuwingen te bewerkstelligen
leert de geschiedenis van de periode na de Bataafse omwenteling, toen een centrale regering de taak
kreeg een landelijke onderwijswet tot stand te brengen.
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6 Het lager onderwijs
1. De Nederlandse samenleving in de eerste helft van de 19de eeuw
De Bataafse Revolutie bracht een radicale verandering in de staats- en regeringsvorm met zich mee.
In 1795 hield de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden op te bestaan, de federatie van
zelfstandige gewesten en steden, die grotendeels zelf hun eigen zaken regelden, ook die van het
onderwijs. Nederland werd nu een eenheidsstaat, onder de naam Bataafse Republiek, met een centrale
regering in Den Haag. Die regering regelde, voor het gehele land, ook het onderwijs. Onderwijs werd
zelfs een kernpunt van beleid; er kwam al in de eerste regering een speciale bewindsman voor, de
Agent van Nationale Opvoeding.
Rond 1800 woonden in ons land ruim 2 miljoen inwoners, een aantal dat daarna snel zou stijgen,
sneller nog dan dat in de ons omringende landen. In 1830 waren er een miljoen mensen bijgekomen,
tegen 1900 werd een aantal van ruim 5 miljoen bereikt. In 1980 leefden hier meer dan 14 miljoen
personen, het zesvoudige van het aantal van 1800.1.
Nederland was bij de overgang van de 18de naar de 19de eeuw nog een overwegend agrarisch
land; de helft van de bevolking bestond van de landbouw. Het aandeel dat de beroepsbevolking in de
landbouw had zou in de 19de eeuw geleidelijk zakken (1849: 44%; 1899: 31%), en in de loop van
deze eeuw spectaculair dalen: in 1947 was nog 19% van de beroepsbevolking in de landbouw
werkzaam, in 1970 was het percentage gezakt tot 7.
Het ging de agrariërs lange tijd goed. Na een periode van inzinking in het begin van de 18de eeuw
kwam er in de tweede helft van die eeuw een opleving. In de beginjaren van de 19de eeuw werden
er zelfs forse winsten gemaakt en ook in de volgende decennia wist deze voor de economie van ons
land zo belangrijke sector zich goed te handhaven. De boerenbevolking voerde stap voor stap de
nodige technische verbeteringen door en wist het bedrijf aardig aan de omstandigheden aan te passen.2.
In tegenstelling tot de andere Europese staten, Engeland voorop, industrialiseerde Nederland niet
snel. Dat had deels economische, deels psychologische oorzaken. Het land had gebrek aan natuurlijke
hulpbronnen, bezat geen goede infrastructuur, de middenstand was er erg klein, de
scholingsmogelijkheden waren beperkt; daarbij heerste er een zekere inertie bij een deel van de
bevolking en speelden de vermogenden op zeker: zij waren niet voldoende bereid in industriële
projecten in eigen land te investeren.
De opkomst van de moderne industrie hier te lande dateert pas van na 1850. Het beginpunt ligt
overigens niet vast. Sommigen leggen het in de jaren 1850-1870, anderen laten de industrialisatie in
1870 aanvangen, en de jongste onderzoekingen maken duidelijk, dat het proces van industrialisering
eigenlijk pas na 1895 goed op gang kwam.3. De werkelijke doorbraak van de economische sectoren
buiten de landbouw vond dus in de 20ste eeuw plaats. De industrie verdrong toen de
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landbouw van de eerste plaats en de dienstensector zou na het midden van deze eeuw spectaculair
gaan groeien.4.
De tijd na 1770 wordt wel aangeduid als het ‘Zeitalter des Pauperismus’. Deze aanduiding is
toepassalijk voor een deel van Europa, maar het zou zeker te ver gaan te beweren, dat in Nederland
als geheel grote delen van de bevolking in een extreme noodsituatie verkeerden.5. Veel meer dan voor
het dagelijkse onderhoud nodig was verdiende het grootste deel van de bevolking overigens niet;
slechts een heel kleine groep had een ruim tot rijk bestaan. Werkloosheid kenden de
plattelandsgebieden, afgezien van seizoenwerkloosheid in de winter, nauwelijks. Cijfers uit het eerste
decennium van de 19de eeuw laten zien, dat slechts 2% van de beroepsbevolking op het Groninger
platteland geen werk had en in heel Zeeland ongeveer 3%.6. Ongeveer tweederde van de Nederlandse
bevolking leefde nog op het platteland, een situatie, die in de loop van de negentiende eeuw nauwelijks
zou veranderen.7.
Echte armoede kwam in deze tijd dus vooral in de steden voor. Door zich niet aan te passen aan
veranderde omstandigheden kregen de mensen daar problemen; velen verloren hun werk, velen
moesten worden bedeeld. De steden hadden hun jarenlange bloei te danken gehad aan de stapelmarkt.
De handel en de daarmee verbonden vakken van nijverheid vormden er de basis van de economische
bedrijvigheid. Deze handelsfunctie kwam in de loop van de 18de eeuw steeds meer onder druk te
staan; maar al te velen weigerden te geloven, dat de neergang een structurele aangelegenheid was en
zochten dan ook nauwelijks naar compensatie voor dit funktieverlies. De overheid in de sterk
gedecentraliseerde Republiek was uit haar aard tot weinig in staat en voerde een politiek van passieve
onthouding, terwijl ondernemers in de nijverheidssector doorgingen met werken op de traditionele,
ambachtelijke manier. En ondertussen werd de Nederlandse markt overstroomd met voortbrengselen
van de moderne buitenlandse industrie.
Een systematische bestrijding van armoede en werkloosheid vond niet plaats. De steden,
geconfronteerd met een toenemend aantal mensen, dat op de armenkassen een beroep deed of langs
de straat bedelde, zetten in de tweede helft van de 18de eeuw werkinrichtingen op; voorts werden
werkscholen gesticht voor armeluiskinderen, die op deze manier tot nuttiger leden van de maatschappij
zouden moeten worden gevormd. Op termijn waren deze instellingen echter weinig succesvol, doordat
ze de concurrentie met het reguliere bedrijfsleven niet aankonden. Op het einde van de 18de eeuw
waren ze bijna allemaal weer verdwenen8. en voornemens van de regering in het begin van de volgende
eeuw ‘industriescholen’ nieuw lezen in te blazen bleven voor het overgrote deel voornemens. Decennia
later pas zou nog één keer geprobeerd worden het probleem van de armoede op een soortgelijke wijze
te bestrijden: in de jaren 1820 stichtte de Maatschappij van Weldadigheid op het onontgonnen Drentse
land kolonies, waar bedelaars en andere behoeftige stedelingen scholing en heropvoeding kregen. 9.
Over het vraagstuk van de armoede werd in het laatst van de 18de eeuw wél zeer veel geschreven:
het land zou in een crisis verkeren, de economie was in ernstig verval. Op dikwijls nogal sentimentele
wijze werd de bewogenheid met het lot der armen ten toon gespreid. Armoede was dagelijks zichtbaar
en het werd steeds moeilijker die behoorlijk te lenigen. Vragen om geld was bovendien een
gemakkelijker manier om aan de kost te komen dan elke dag hard werken. De zorg voor de armen
werd in 1800 tot een aangelegenheid van de staat verklaard, maar dat had niet veel succes: de kerkelijke
instanties, die tot dan de armenkassen beheerden, verzetten zich zo hevig, dat de regering accepteerde,
dat de armenzorg op kerke-

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

91

lijke leest geschoeid bleef en dus ongecoördineerd bleef plaatsvinden. Ook de armenwet van 1854
liet de zorg voor de behoeftigen over aan het kerkelijk en particulier initiatief en bepaalde, dat de
overheid slechts in uiterste noodzaak zou bijspringen. Het effect van deze wet was echter al spoedig
het tegengestelde van de bedoeling: de overheid moest noodgedwongen steeds meer kosten maken.
Desondanks zou coördinatie van de armenzorg van staatswege nog lang onmogelijk blijken. Pas in
1963 nam de staat het heft werkelijk in handen.10.
Lang niet iedere Nederlander leidde in de eerste helft van de 19de eeuw dus een onbekommerd
bestaan. Mensen, voor wie gezorgd moest worden waren er steeds en hun aantal nam telkenjare ook
iets toe, maar, gelet op de groei van de bevolking, toch maar in zeer bescheiden mate. Verreweg het
grootste deel van de Nederlandse bevolking kon van de opbrengsten van de eigen inspanning leven,
al werd in tijden van tegenspoed door velen wel het bestaansminimum snel bereikt.
Al in de nadagen van de Republiek werd hier en daar aangedrongen op gezondmaking van de
Nederlandse economie. Grote inspirator werd de in 1777 te Haarlem opgerichte Oeconomische Tak
van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, de latere Maatschappij voor Nijverheid en Handel.
Zij bestreed vooral het systeem van het uitdelen van aalmoezen aan steeds meer mensen en ijverde,
via afdelingen die overal in het land opgericht werden voor nieuwe activiteiten op het terrein van het
bedrijfsleven, activiteiten, die er op gericht waren dat iedereen, die kon werken, bestaanszekerheid
geboden werd.11. In het verlengde hiervan toonde ook de regering van de nieuwe eenheidsstaat zich
voorstander van een opbouwende welvaartspolitiek, die de diverse takken van het economische leven
stimuleerde; langs deze weg kon een samenleving ontstaan, met voor iedereen behoorlijke materiële
levensomstandigheden. Dit was ook de beleidslijn na het ontstaan van het Koninkrijk in 1814. Koning
Willem I wenste, dat elke Nederlander van ‘een ordentelijk bestaan’ verzekerd was.12.
Als geheel genomen was ons land in vergelijking met de omringende landen rijk. Gemeten naar
het bruto nationaal produkt per hoofd van de bevolking was het in 1830 - op Engeland na - het rijkste
land van Europa. Na die tijd ging deze positie ten opzichte van de landen, die snel industrialiseerden,
enigszins achteruit, maar verhoudingsgewijs bleef Nederland een welvarend land. De meest slechte
periode vormden nog de jaren 1845-1849, toen ons land de gevolgen ondervond van de misoogsten
in Europa. Ten grondslag aan de relatieve welvaart lagen de hoge opbrengsten van het in het buitenland
belegde vermogen, de inkomsten van een voortdurend bloeiende landbouw, de gunstige resultaten
van de dienstensector (met name van de handelsvloot) en de winstgevendheid, na 1830, van
Nederlands-Indië.13. De hele 19de eeuw door zouden deze bronnen van inkomsten een belangrijke
bijdrage leveren aan het hoge welvaartspeil, dat ons land kende en ze doen dat - ‘Indië’ is intussen
weggevallen - vandaag de dag nog.

2. Een pedagogisch antwoord op vragen van de samenleving
Verandering en aanpassing van het economisch leven, nodig om de welvaart onder ieders bereik te
brengen, was niet het enige waarvoor in de 18de eeuw gepleit werd. Er was, naar het oordeel van
tijdgenoten, ook een meer fundamentele aanpak vereist om te zorgen, dat ieder mens een redelijk
bestaan kon leiden - een pedagogische benadering van het probleem.
De 18de eeuw is ook de tijd van de Verlichting. Het is tevens de periode van een aantal grote
filosofen, die door middel van hun werken de intellectuele emancipa-
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tie van de mens als hoogste doel nastreefden. Zij waren bezield door een uitgesproken pedagogisch
optimisme. ‘Onderwijs kan alles’ schreef de beroemde Franse filosoof Voltaire.14. Aan het einde van
de 18de eeuw zal de Duitse wijsgeer Immanuel Kant onder woorden brengen, wat onder Verlichting
moet worden verstaan. Dat is, schreef hij in een opstel uit 1784, het zich onttrekken aan de
onmondigheid, waarin de mens zichzelf geplaatst heeft. De mens moest zich van de
openbaringstheologie en van de kerkelijke autoriteit bevrijden, hij moest het eigen verstand gaan
gebruiken, zonder op een ander of iets anders blindelings te vertrouwen.15.
Niet alle Verlichtingspedagogen waren het overigens in alle opzichten met elkaar eens, maar
duidelijke overeenkomsten wáren er. In elk geval geloofden ze allemaal aan de mogelijkheid dat
opvoeding tot een beter, verstandiger type mens kan leiden, dat men daarbij het kind als kind tot
uitgangspunt had te nemen en het niet langer moest beschouwen als een kleine volwassene. Voorts
waren ze van oordeel dat geen mens van opvoeding uitgesloten diende te worden en dat de kerken
het voogdijschap over het onderwijs moest worden ontnomen.
Van de filosofen, die voor het pedagogisch denken meer in het bijzonder iets te betekenen hebben,
dient vooral de Engelsman John Locke (1632-1704) genoemd te worden. Al aan het einde van de
17de eeuw formuleerde hij gedachten over de opvoeding, die later grote invloed op de Europese
Verlichtingspedagogen gehad hebben; een mens had bijna alles aan zijn opvoeding te danken (of te
wijten), zo concludeerde hij, zijn geluk kon hij zelf bewerkstelligen, zijn betekenis als mens en zijn
bruikbaarheid voor de samenleving hing wezenlijk van zijn opvoeding af. De mens, geboren als een
onbeschreven blad, werd via wat hij waarnam pas waarlijk mens; aanleg was daarbij minder belangrijk
dan milieu.16. Some thoughts concerning education, uitgekomen in 1693, verscheen vijf jaar later al
in het Nederlands.17.
Jean Jacques Rousseau (1712-1778) stond enigszins kritisch tegenover deze optimistische houding,
waar het om opvoeding ging. Veel hing ook af, zo meende hij, van de invloed en het voorbeeld van
de opvoeder en van het milieu, waarin het kind opgroeide. In een van zijn pedagogische hoofdwerken,
Emile, wordt het kind opgevoed door een gouverneur in volstrekte afzondering, maatschappelijk
gezien.18. Een van onze bekendste eind 18de-eeuwse opvoedkundigen, Betje Wolff, noemde het
opvoedingsproces van Emile een hersenschim en tot op zeer grote hoogte verwerpelijk: in het algemeen
niet navolgen, adviseerde zij. Ook Locke had zich trouwens in de concrete uitwerking van zijn
gedachten niet op een opvoeding voor allen gericht. Zijn praktische voorstellen betroffen de
eigenschappen, die een echte gentleman diende te bezitten: Virtue, Wisdom, Breeding and Learning
- in deze volgorde. De werken van deze en vele andere opvoedkundigen hadden in hun concrete
uitwerking de opvoeding van kinderen uit de betere standen op het oog, en het is om die reden, dat
hun voorstellen weinig invloed hebben gehad op de hervormingen op onderwijsgebied, die in de loop
van de 18de eeuw tot stand kwamen. Dat geldt zeker voor ons land, waar de aandacht zich in de eerste
plaats richtte op het onderwijs voor de massa.19.
Grote pedagogen, die ook internationale roem verwierven, heeft ons land in de 18de eeuw niet
gekend, maar dat betekent niet, dat het Europese Verlichtingsdenken hier geen voedingsbodem vond.
In de tweede helft van de 18de eeuw werd over opvoeding en onderwijs veel gepubliceerd in
tijdschriften en verschenen verhandelingen naar aanleiding van prijsvragen, die geleerde
genootschappen uitschreven. De schrijvers kwamen voort uit de geletterde burgerij, een nieuwe
groepering in een maatschappij, die toen nog geheel naar rangen en standen
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ingedeeld was. De jonge intellectuelen eisten erkenning en bestreden de bestaande
maatschappijstructuur en het christelijke wereldbeeld, dat daarmee overeenkwam. Niet alle christendom
werd door hen verworpen, zoals dat wel in Frankrijk gebeurde; geëist werd een bijstelling van het
politieke, godsdienstige en onderwijsklimaat in die zin, dat het beter mogelijk werd te werken aan de
wereldlijke vooruitgang en aan de ontplooiing van ieder persoonlijk in de samenleving. Aan die
vooruitgang diende iedereen bij te dragen en dus moest iedereen leren een arbeidzaam leven te leiden
en zich de nodige kennis eigen maken om als een nuttig en bewust burger in de maatschappij te kunnen
functioneren. Tussen vorming en scholing enerzijds en materiële welvaart aan de andere kant bestond
daarom een nauwe band. Vermeerdering van kennis leidde volgens deze Verlichtingsvisie als vanzelf
tot een samenleving, waarin pauperisme geen kans kreeg en waarin iedereen gelukkig zijn kon.
Naast de Verlichting is zeker nog een andere stroming van belang voor ons land, het Piëtisme, een
verdiepingsbeweging binnen het christelijke, vooral protestantse geloof. Ook deze stroming, vooral
in Duitsland levend en vandaaruit invloedrijk op predikanten in de Gereformeerde Kerk hier te lande,
toonde zich zeer begaan met het lot der mensen en stimuleerde, hoewel van een ander mens- en
wereldbeeld uitgaande dan de Verlichting, de zorg voor de opvoeding van alle mensen. Hoewel
Piëtisme en Verlichting een zeer tegengesteld beeld van de mens hadden (Piëtisme: mens is zondig;
Verlichting: mens is goed) hadden ze beide gemeen het geloof aan de opvoedbaarheid van de mens.
In andere landen werden onderwijshervormingen eerder tot stand gebracht dan bij ons. De Republiek
bleef tot het eind bestaan uit een aantal los van elkaar staande politieke eenheden. Waar de natievorming
eerder plaats vond gingen de regeringen er in de loop van de 18de eeuw al toe over het onderwijsstelsel
te nationaliseren volgens een getrapt systeem van lager, middelbaar en hoger onderwijs, die na elkaar
kwamen, in plaats van zoals tot dan gebruikelijk naast elkaar. Het gehele onderwijsstelsel werd er
aangepakt, meestal eerst het middelbaar onderwijs, en het lager onderwijs het laatst. Dat gebeurde in
Frankrijk, toen in cultureel opzicht toonaangevend in Europa, eveneens in Oostenrijk, waartoe de
Zuidelijke Nederlanden, het latere België, behoorden, terwijl in de katholieke landen van Zuid-Europa
en in Polen de verdrijving van de Jezuïetenorde aangegrepen werd om tot een drastische hervorming
van het middelbaar onderwijs te komen.20.
In de discussie hier te lande ging de aandacht vooral naar het lager onderwijs uit. Slechts sporadisch
vindt men gedachten opgetekend, die een algehele herziening van het onderwijsstelsel voorstaan. Het
bekendste voorbeeld is het hiervoor al vermelde ontwerp uit 1793 van de rector van de Latijnse school
in Gouda, G.C.C. Vatebender, waarin deze pleitte voor nationaal onderwijs voor kinderen uit alle
lagen van de samenleving. Alle kinderen (jongens van 6-12 jaar; meisjes van 6-10 jaar) moesten naar
een opvoedingsinstituut. Daarna zouden ze allemaal nog enige jaren moeten doorbrengen in de
middelbare ‘Franse’ school. Na die periode zouden jongens naar huis terugkeren en vandaaruit een
vak leren of doorstuderen, via een 4-jarige Latijnse school, aan de universiteit. Ook meisjes zouden
nog een voortgezette opleiding tot hun 14de of 15de jaar kunnen krijgen in afzonderlijke
meisjesscholen.21.
Vatebenders plan was te radicaal voor de toenmalige samenleving, waarin zelfs degenen, die zich
erg negatief over de bestaande toestand uitlieten, eerder dachten aan bijstelling dan aan totale
omwenteling, met alle gevolgen voor de maatschappelijke structuur van dien. De auteur voorzag deze
kritiek:
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‘Een groote menigte zal zig verzetten tegen de onbillijkheid, om hunne Wel Edel
geboorene Heeren Jongens vermengd te zien met kinderen der Burgers en der Bedelaars.’
Dit soort kritiek zou echter, zo meende hij, na verloop van tijd verstommen. Men zou ontdekken, dat
er
‘... onder de minste Classe der Burgeren even lieve, aardige, aanvallige, leerzame Kinderen
zijn, als onder de bleeke Wittebroods Kinderen veeler Grooten.’22.
Vatebender ondervond, naar het schijnt, geen persoonlijke moeilijkheden naar aanleiding van zijn
voorstellen, maar toen predikant Stolk in hetzelfde jaar in een voordracht te Arnhem betoogde, dat
het
‘eene strafbare inbreuk op de Regten des Menschendoms [was], dat de meeste Menschen
zich dood [werkten] om de overige weinigen wijs en rijk te maken, en zelve in domheid
en armoede te sterven’,
werd hij uit Arnhem en later uit Gelderland verbannen. Dergelijke verderfelijke nieuwigheden, die
de bestaande orde zo zeer aan het wankelen brachten, wilde de Gelderse elite niet meer horen.23.
Een tijdgenoot en eveneens voorstander van doorbreking van de politieke en sociale structuur, Y.
van Hamelsveld (1743-1812), met onderbrekingen hoogleraar te Utrecht, schetste de samenleving
als volgt: Aan de top van de pyramide stonden adel en patricische families. Dan volgde de burgerstand,
bestaande uit twee groepen, de ‘gezeten’ burgerij (kooplieden, fabrikanten, notarissen, hoge ambtenaren,
gestudeerden) en de ‘eenvoudige’ burgerij (zelfstandige ambachtslieden, neringdoenden, lagere
ambtenaren, onderwijzers). Onder aan de pyramide stond ‘het volk’, de grote massa, die van de
dagelijkse arbeid moest leven en dat soms zelfs niet kon.24.
Kinderen van adellijke en patricische families gingen niet naar school. Zij ontvingen huisonderwijs,
kwamen niet in contact met kinderen uit andere milieus en waren volgens Van Hamelsveld eigenzinnig,
waanwijs en verwijfd. Voor een aantal van hen was de universiteit het eerste contact met althans een
klein deel van de rest van de samenleving. De kinderen uit de burgerstand gingen wel naar school.
Die uit de ‘eenvoudige’ burgerij naar de lagere school, en vervolgens naar een bedrijf om vakkennis
op te doen. Kinderen van de ‘gezeten’ burgers leerden na de lagere school verder in ‘Franse’ scholen,
waar moderne talen en exacte vakken onderwezen werden, in de laagste klassen van een ‘Latijnse’
school, waar een klassieke opleiding geboden werd en slechts een beperkt aantal, vooral kinderen
van academici, liepen de Latijnse school af en kwamen op de universiteit. De kinderen uit ‘het volk’
gingen naar de lagere school, meestal maar een deel van het jaar en niet veel jaren na elkaar. Een
gedeelte kwam zelfs daar niet aan toe.
Zo heeft aan het einde van de 18de eeuw elke stand zijn eigen onderwijsmogelijkheden. Die standen
waren ‘door God gewild’, werden door de elite gekoesterd en de onderwijsstructuur was er mee in
overeenstemming. Die had dus niet de opzet om vertikale sociale mobiliteit mogelijk te maken.
Stijging op de maatschappelijke ladder kwam voor, maar bij uitzondering. De samenleving van rangen
en standen zou vooralsnog niet doorbroken worden. Alle revolutionaire slogans van 1795 en volgende
jaren ten spijt, veranderde er wat dat betreft niets. De sociale
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positie was de maatstaf voor de indeling, niet de economische positie, al konden standen en klassen
elkaar overlappen. De standen stonden eigenlijk ook niet boven, maar eerder naast elkaar, apart en daar was vrijwel iedere 19de-eeuwer het over eens - dat diende zo te blijven.
Recent onderzoek25. geeft de volgende sociale stratificatie van de Nederlandse samenleving rond
1850:
a) De ‘grote’ burgerij (3%), bestaande uit ‘aanzienlijken’ (regenten, adel, hogere
staatsfunctionarissen) en ‘gegoeden’ (academici, fabrikanten, bankiers, ondernemers).
b) De ‘kleine’ burgerij (22,7%), voor het overgrote deel kleine zelfstandigen (18,4%), beambten,
toezichthoudend personeel e.d.
c) Zelfstandige boeren (22,9%).
d) Arbeiders (49,9%), die voor 20% geschoold waren, geregeld werk hadden en voor 30% bestonden
uit ongeschoolden en losse arbeiders.

Het is deze maatschappelijke realiteit, waarmee de onderwijshervormers in de aanvang van de 19de
eeuw rekening moesten houden, toen zij zich aan het werk zetten om het Verlichtingsdenken over
maatschappij en onderwijs in praktijk te brengen. Enige samenhang in de structuur van het bestaande
onderwijs zouden zij niet aanbrengen en niet het gehele onderwijs kwam ter discussie. Het onderwijs
voor de hogere standen bleef voorlopig ongemoeid, anders zou werkelijk al te veel van het bestaande
ter discussie worden gesteld. De aandacht zou zich gaan concentreren op ‘het volk’ en op het onderwijs
dat voor de massa nodig was. Een beperkte hervorming van ons onderwijsstelsel derhalve. En ook
deze ingreep, in het lager onderwijs alleen, had uiteindelijk nog een zeer gematigd karakter. Niettemin
waren er niet weinigen in het establishment, die dat zelfs nog te ver ging. Herhaaldelijk moest de man
achter de hervormingsvoorstellen, Agent van Nationale Opvoeding J.H. van der Palm, zich verdedigen
tegen de kritiek, dat het gevolg van zijn aanbevelingen tot beter onderwijs voor de massa was, dat
het land overstroomd zou worden door kinderen, die ‘wonderen van kennis of opgeblazen veelweters’
waren, met alle maatschappelijke gevolgen van dien.26.

3. Nationale aanpak van het lager onderwijs
Produktieve burgers waren nodig voor een verhoging van de economische standaard en loyaal
meewerkende mensen waren onmisbaar voor de in 1795 na de Bataafse revolutie gevormde staat,
wilde zij politiek succes hebben. Die staat moest daarom zorgen voor goed openbaar onderwijs voor
iedereen. Dat was, gezien het verleden van ons land des te urgenter, waar het risico van het uiteenvallen
in diverse min of meer zelfstandige onderdelen waarbij dan op de oude voet zou worden voortgeleefd
voorlopig nog levensgroot aanwezig was. Niet allen, en zeker niet zij, die voorheen op gewestelijk
niveau de lakens uitgedeeld hadden of anderszins belang hadden bij de particularistische toestand
van weleer, waren enthousiast over het feit, dat er een landelijk bestuur kwam, dat centrale regelingen
ging uitvaardigen.
Het woord ‘nationaal’ wordt direct al een kernbegrip. In maart 1796 kwam de Nationale vergadering
bijeen, de top van 's lands bestuur, en volgens het principe van algemeen kiesrecht gekozen. Een van
haar belangrijkste taken achtte zij een centrale regeling van het onderwijs. Zij stelde dus al spoedig
een ‘Commissie tot
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het beramen van een ontwerp van Nationaal onderwijs’ in. In de Staatsregeling van 1798, de eerste
grondwet van ons land, was sprake van het oprichten van scholen, ‘waardoor het Nationaal Karakter
ten goede gewijzigd’ werd en bovendien werd er de aanstelling in aangekondigd van een Agent van
Nationale Opvoeding.27. Het document tenslotte, dat een grote rol ging spelen in de feitelijke
hervorming, opgesteld in 1796, zal twee jaren later gepubliceerd worden onder de titel ‘Algemeene
Denkbeelden over het Nationaal Onderwijs’.
Dit document was afkomstig van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, in 1784 door de
doopsgezinde predikant van Edam, J. Nieuwenhuyzen opgericht. Door zijn ambt was hij onder de
indruk gekomen van het zedelijk verval onder grote delen van de lagere volksklassen. Hun kennis
diende naar zijn mening op een breed terrein vermeerderd te worden. Andere genootschappen leverden
wel in massa geleerde werken af, maar die bereikten de ‘gemeene’ man niet. En dus wilde
Nieuwenhuyzen populaire boekjes uitgeven tegen een betaalbare prijs. Spoedig daarna ontstond ook
een streven naar verbetering van het volksonderwijs, zijnde de basis voor een goede vorming tot
toekomstig burger en tot een meer ideale maatschappij.
Het programma van 't Nut kreeg in een aantal kringen een goed onthaal: bij leden van
kerkgenootschappen die tijdens de Republiek te weinig ontplooiingskansen gekregen hadden, bij de
meer vrijzinnig georiënteerden in de Gereformeerde Kerk en bij hen, die politiek gesproken tot de
patriotten behoorden, uit dien hoofde de macht van de Prins en zijn politieke elite bestreden en een
meer democratische bestuursvorm voorstonden. De Maatschappij was in het godsdienstige
christelijk-rationalistisch, op het politieke vlak hield ze zich zoveel mogelijk neutraal, al was duidelijk,
gelet op programma en ledenbestand, dat 't Nut meer naar de ideeën van de patriotten, dan naar die
der prinsgezinden overhelde. De politieke leiding van de oude Republiek en de leiders van de dan
nog bevoorrechte Gereformeerde Kerk zagen met de nodige argwaan de Maatschappij zich over het
land vertakken en gingen na 1787, het jaar waarin de prinsgezinden, met Pruisische steun, een voorlopig
einde aan de aspiraties van de patriotten maakten, haar zelfs openlijk tegenwerken.
't Nut, dat na 1795 pas echte kansen zou krijgen, had toen al het nodige met betrekking tot het
onderwijs gerealiseerd. Het had verhandelingen uitgegeven, meestal voortgekomen uit uitgeschreven
prijsvragen, nieuwe schoolboeken had het laten verschijnen, de opleiding van onderwijzers was ter
hand genomen en het had in een aantal steden het schoolbezoek bevorderd, vooral van kinderen van
de armeren onder de bevolking.28. Toen de omstandigheden het toelieten bood het bestuur van de
Maatschappij dan ook onmiddellijk zijn diensten aan de regering aan. Ze werden aanvaard, waarna
't Nut met de bovengenoemde ‘Denkbeelden’ kwam.
Het onderwijs was volgens dit document een aangelegenheid van de staat en niet van de kerk. De
oprichting van nationale scholen, bestemd voor alle kinderen en te bekostigen door de staat, werd
bepleit. Voorstellen werden voorts gedaan voor het verkrijgen van een bekwaam en geschikt
onderwijzerscorps, dat bovendien van de uitoefening van het beroep behoorlijk zou moeten kunnen
bestaan. Over onderwijsmethoden (klassikaal in plaats van hoofdelijk onderwijs), over de gang van
zaken in de school (minder hardhandige maatregelen, meer overreden tot ijver en belonen bij goed
gedrag), over het invoeren van andere schoolboeken (een opklimmende reeks voor de diverse niveaus)
en over het instellen van een centraal en decentraal schooltoezicht werden uitgewerkte gedachten
geformuleerd. Elke toe-
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komstige staatsburger zou via de school zo ver gebracht moeten worden, dat hij na zijn schooltijd de
regels van de taal van het land - kenmerk van nationale eenheid bij uitstek en in deze tijd
gestandaardiseerd - kende, zou kunnen lezen, schrijven en rekenen en op de hoogte zou zijn van ‘de
algemeene begrippen van Godsdienst (dit is het christendom, zonder de dogma's die de kerken
gescheiden hielden) en van de Staatsregeling’.
Veel van wat 't Nut voorstelde, zal men later in de onderwijswetten kunnen terugvinden. Niet alles,
een aantal inzichten werden enigszins gewijzigd, mede op grond van veranderde omstandigheden,
andere werden niet nagevolgd.29. Dat laatste gold met name voor de idee van de nationale school,
bestemd voor iedereen en bekostigd door de landelijke overheid. De afwijzing geschiedde op praktische
en principiële gronden. De regering vond allereerst nationale scholen te kostbaar. En voorts stelde zij
zich op het standpunt, dat wie zelf financieel voor het onderwijs aan zijn kinderen kon zorgen, dat
ook moest doen. Alleen voor onvermogenden zou hier een taak voor de overheid liggen.
Een liberaal standpunt: de staat had slechts aanvullend op te treden, daar waar lagere organen en
particulieren te kort schoten; voor centralisatie van het onderwijs voelde de overheid dus niets.
Bovendien - en daaruit blijkt, hoe sterk het standsbewustzijn geworteld zat in de toenmalige
samenleving - het bijeenbrengen van kinderen uit diverse sociale lagen achtte deze regering, zij mocht
dan de leuzen van de Franse revolutie van vrijheid, gelijkheid en broederschap nóg zo hoog in het
vaandel voeren, te ver gaan en onuitvoerbaar.30.
De doorvoering van Verlichtingsdenkbeelden vond in ons land dus niet radicaal plaats. Een
gematigde, aan de omstandigheden aangepaste en met de realiteit rekening houdende wijziging van
het lager onderwijs zou het gevolg zijn.

4. De lager-onderwijswetten van 1801, 1803 en 1806
De Agent van Nationale Opvoeding kreeg een ‘Instructie’, waarin zijn taak uitvoerig werd omschreven
en dat niet alleen, er stond ook in langs welke lijnen de veranderingen in het onderwijs tot stand
zouden komen. De bewindsman moest een wetsvoorstel doen waarin bepaald werd, dat iedereen naar
school ging en dat in het onderwijs met name ook moest worden gewezen op de rechten en plichten
ten opzichte van de samenleving, van welker naleving ‘de duurzaamheid, het behoud en het geluk
van het Vaderland’ voornamelijk afhing. De Agent moest een boekenlijst voor de lagere scholen
opstellen, waarop geen boeken mochten voorkomen, die twist en tweedracht zouden kunnen
aanwakkeren, maar juist wel boeken, die, behalve dat zij het verstand ontwikkelden en de goede zeden
bevorderden, de vaderlandsliefde opwekten. Kerk en Staat, intussen officieel gescheiden, zouden ook
in het onderwijs voortaan gescheiden moeten optrekken. Alle kinderen op één openbare school kon
in het godsdienstig verdeelde land alleen, als het leerstellige van de afzonderlijke kerkgenootschappen
uit de scholen geweerd zou worden. Voorts werd verwacht, dat de Agent aanwijzingen zou geven
voor de opleiding, de eisen van bekwaamheid en geschiktheid en de wijze van aanstelling van
onderwijzers. In de komende wet zou vorder een regeling opgenomen moeten zijn over het provinciaal
en plaatselijk toezicht op de scholen, opdat de nieuwe regelingen behoorlijk werden ingevoerd en
gehandhaafd.31. Expliciet werd de Agent opgedragen een onderzoek naar de bestaande scholen in te
stellen; hieraan hebben we onze eerste landelijke onderwijsenquête te danken.32.
Na een korte periode, waarin de Franeker hoogleraar, Th. van Kooten, Agent
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22 J.H. van der Palm (1763-1840), Agent van Nationale Opvoeding (1799-1801), Lid van de Raad van
Binnenlandse Zaken (1801-1805)

was, werd in april 1799 de hoogleraar in de Oosterse talen te Leiden, J.H. van der Palm, als Agent
van Nationale Opvoeding aangetrokken. Deze, van oorsprong predikant en met een sterk patriottistisch
verleden, behoorde tot die kringen in de Gereformeerde Kerk, die van de oude dogma's, van het
menselijk onvermogen om uit eigen kracht enig goed te doen en van genade en uitverkiezing, afstand
namen en er op vertrouwden, dat christelijk opgevoede burgers in staat waren de vooruitgang van de
beschaving en het maatschappelijk welzijn te bevorderen. Lang behoefde Van der Palm niet te studeren.
Van buitenlandse ontwikkelingen kon hij weinig opsteken, al keek hij enigszins naar de Duitse
Philantropijnen, typische vertegenwoordigers van de Aufklärungspedagogiek. In het eigen land
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was ondertussen genoeg nagedacht en geschreven, om daaruit zonder al te veel moeite de nieuwe
school af te kunnen leiden.33.
Van der Palm bleek een harde en vlugge werker: binnen een jaar had hij het antwoord klaar op wat
van hem in de Instructie gevraagd was. Op grond daarvan werd de eerste schoolwet geconcipieerd,
die op 15 juli 1801 van kracht werd.34. De inhoud van de wet lag in het verlengde van wat eerder naar
voren was gebracht. Van der Palm had bovendien terdege rekening gehouden met wat op dat moment
haalbaar was: hij was er de man niet naar een radicale hervorming voor te stellen en deze er vervolgens
door te drukken, het ging hem er bepaald niet om de christelijke godsdienst als zodanig en de
maatschappelijke orde te ondermijnen en zeker lag het niet in zijn bedoeling ons land te verfransen,
waar gezien de politieke situatie angst voor bestond.35.
In het eerste decennium van de 19de eeuw was er een voortdurende wisseling van regeringsvormen,
tengevolge waarvan ‘de grondwetten van de staat als bomen werden verplant’. Vrijwel onmiddellijk
na de uitvaardiging van de eerste schoolwet kwam er een nieuwe constitutie, die noodzaakte tot de
tweede schoolwet, van 1803. Die wet kwam tegemoet aan de wens tot decentralisatie, maar hield
geen grondige wijziging van haar voorgangster in. In 1806 was er om constitutionele redenen weer
een nieuwe wet nodig, de derde, waarna, tenslotte, een meer stabiliserende toestand in onze
onderwijswetgeving intrad. De wet van 1806 bleef tot 1858 gehandhaafd.
Deze wet telde slechts 21 artikelen, maar er waren drie uitvoerige bijlagen aan toegevoegd. Doel
van het onderwijs was ‘dat onder het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, de verstandelijke
vermogens der kinderen ontwikkeld en zij zelven opgeleid worden tot alle maatschappelijke en
christelijke deugden’. Deze doelstelling zou daarna, op enkele geringe wijzigingen na, ook in de latere
wetgeving stand houden.
De vakken van het lager onderwijs waren lezen, schrijven, rekenen en de Nederlandse taal.36. De
wet schreef het maken van een lijst van schoolboeken voor deze vakken voor. Ze kwam in 1810
gereed en was opgesteld door de ambtenaar A. van den Ende, de rechterhand van Van der Palm. Na
diens vertrek in 1805 had hij ook de definitieve redactie van de schoolwet van 1806 verzorgd; spoedig
werd hij benoemd tot landelijk inspecteur van het lager onderwijs, een functie, die hij tot 1833
vervulde.37.
Het geven van leerstellig onderwijs werd de onderwijzer uitdrukkelijk verboden. De overheid vond
onderricht daarin wel van belang, maar het behoorde haars inziens niet in school, maar los daarvan
door de kerken zelf gegeven te worden. Die kerken werden daartoe dan ook uitgenodigd en stemden
met deze maatregel in. De onderwijzer diende wel in christelijke geest onderwijs te geven, maar over
godsdienst alleen te praten ‘voor zoover [het] deszelfs geschied- en zedekundig gedeelte betreft’.
Later werd met het oog hierop geschermd met de leus ‘christendom boven geloofsverdeeldheid’. Een
heel precieze uitleg van het onderwijs in ‘christelijke deugden’ is eigenlijk nooit gegeven, en het
heeft, zoals we hierna zullen zien, van meet af aan de nodige stof tot discussie opgeleverd. De bijbel
kwam op de boekenlijst niet voor; het was geen boek voor kinderen, aldus het officiële argument.
Wel treft men op de lijst vele godsdienstige en bijbels geïnspireerde schoolboekjes aan, waaruit de
scherpste kanten van de geloofsverdeeldheid waren verdwenen, maar die, hoe kan het anders, wel
een protestants-christelijke geest ademden.
De lagere scholen werden onderscheiden in openbare, dat wil zeggen van

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

100

overheidswege gefinancierde, en bijzondere scholen, die door particulieren werden onderhouden. De
bijzondere scholen werden vervolgens onderscheiden in twee categorieën: die der eerste klasse,
waaronder de scholen vielen van diaconieën, weeshuizen en van 't Nut en die welke ‘ten koste en
laste van een of meer bijzondere Personen’ kwamen. Van de laatstgenoemde soort waren er maar
drie, maar dat aantal zou na het midden van de 19de eeuw aanmerkelijk stijgen, toen bijzondere
christelijke en katholieke scholen werden gesticht. De andere categorie omvatte de scholen der tweede
klasse, particuliere scholen van onderwijzers en onderwijzeressen, die in de stad werden gehouden
en gehandhaafd door middel van school- en kostgelden. In feite deed de wet niets anders dan de
bestaande scholen ordenen; nieuwe typen onderwijs werden niet gecreëerd.
Veel aandacht besteedde de wet aan het onderwijzerscorps. Wie voortaan onderwijzer wilde worden
moest aan een aantal eisen voldoen en over de nodige papieren beschikken. Een van die documenten
was een toelatingsakte, die verkregen kon worden na het afleggen van een examen. Pas onderwijzer,
die die naam ook verdiende, was men als de tweede of de bij uitzondering te vergeven eerste rang
verworven was. Daarmee kon men op alle scholen in het land terecht.
Maar de onderwijzersakte alleen was niet voldoende om als onderwijzer aangesteld te kunnen
worden. Men had ook een bewijs van goed gedrag nodig, de toestemming van degenen, die de school
onderhielden en het fiat van de inspectie. Langs deze weg kwam een situatie in zicht, waarvan verwacht
mocht worden, dat een geschikt onderwijzerscorps overal volgens de nieuwe regels onderwijs zou
geven.
De onderwijzer zou voortaan ook van zijn baan moeten kunnen leven. Omdat het idee van nationale,
door de staat bekostigde scholen van de baan was, moest de wet een beroep doen op de lagere
overheden, speciaal de gemeentebesturen om er voor te zorgen, dat de onderwijzers een toereikend
inkomen hadden, waardoor er een einde zou komen aan de situatie, waarin schoolmeesters zich via
allerlei bijbaantjes in leven hielden of al te zeer afhankelijk waren van de schoolgelden, die ouders
liefst zo weinig mogelijk betaalden. Een onderwijzer, die grotendeels van de overheid afhankelijk
was, zou ook eerder geneigd zijn iets nieuws in de klas te proberen dan iemand, die wel gedwongen
was naar de pijpen van de ouders te dansen, want die ouders wilden alles liefst zoveel mogelijk bij
het oude laten. Bovendien, een goed en geregeld betaalde onderwijzer zou de school ook langer open
houden en bereid zijn alle kinderen, die zich aandienden, op te nemen. Nu gebeurde het nog maar al
te vaak, dat de onderwijzer de deur van de school sloot, als er te weinig betalende leerlingen kwamen
opdagen.
De gemeentebesturen werden ook aangesproken op hun taak tot oprichten en instandhouden van
goede schoolgebouwen. Daar was groot gebrek aan en vooral van medische zijde was aangedrongen
op enige voorschriften in het belang van de gezondheid van de leerlingen. Ruimte en voldoende lucht
zouden ziekten voorkomen.
Onderwijs, waar liefst alle kinderen van moesten profiteren, eiste speciale onderwijsmethoden. Dat
kon niet via het tot dan toe gebruikelijke hoofdelijke onderwijs, waarbij de scholieren één voor één
onderwijs kregen bij de lessenaar van de onderwijzer. De schoolwet van 1806 schreef klassikaal
onderwijs voor. De leerlingen moesten over drie klassen verdeeld worden, op grond van hun niveau,
waarbij de overgang van de ene naar de andere klas verliep via een examen. De onderwijzer gaf om
de beurt les aan de klassen, niet meer zittend op de katheder, maar staande bij het schoolbord. Niet
het werktuigelijk instampen van de stof,
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maar het verklaren ervan zou pas werkelijk de verstandelijke vermogens van de leerlingen ontwikkelen.
Klassikaal onderwijs zou er voor zorgen, dat het onderwijs ook aangenamer, aanschouwelijker en
levendiger werd.
Wijziging van de inhoud van de leerstof en verandering van de werkvorm werden zodoende de
meest markante bestanddelen van de school, die na 1806 moest ontstaan. De omgevingsfactoren
(houding van de onderwijzer, inrichting van het schoolgebouw) werden daarvan afgeleid.
Uit de nieuwe constellatie volgde ook, dat personen uit de ooit bevoorrechte Gereformeerde Kerk
niet meer de toezichthouders op het onderwijs konden zijn. In de wet van 1806 (evenals trouwens in
de eerdere wetten) werden ze vervangen door van staatswege benoemde schoolopzieners, die in elke
provincie een vaste commissie van onderwijs vormden. Gemeenten konden plaatselijke
schoolcommissies instellen, grotere steden werden daartoe verplicht. Onduidelijk was de verhouding
van schoolopziener tot plaatselijke schoolcommissies, wat dan ook regelmatig tot problemen zou
leiden. Het is een van de bepalingen in de schoolwet van 1806 waaruit blijkt hoe omzichtig de landelijke
wetgever met de lagere bestuurseenheden omsprong, vooral met de vroeger zo zelfstandig opererende
steden. Gemeenten kregen in de wet een zware taak toebedeeld, vooral vanwege hun financiële
inbreng, maar de regels, die hen aangingen waren in aanbevelende zin (‘gepaste maatregelen treffen’)
gesteld of onduidelijk en voor diverse uitleg vatbaar. Schoolopzieners, die ook greep op het onderwijs
in de steden wilden krijgen, stond een zware taak te wachten.38.
Er was trouwens wel meer niet of onvoldoende geregeld, ondanks het feit, dat de totale wet uit
meer dan 100 artikelen bestond. Het meest uitvoerig was ze nog over het toezicht en over de vereisten
voor het onderwijzerschap. Al minder duidelijk was de wet als het ging om de aard van het onderwijs,
terwijl ze over de omvang ervan nagenoeg zweeg. Doordat de staat zelf geen scholen stichtte en
onderhield, maar dit overliet aan gemeenten, corporaties en particulieren, bleef de wetgeving op een
aantal cruciale punten steken bij algemene richtlijnen en aanbevelingen. Veel zou derhalve afhangen
van de inspanning van het schoolopzienerscorps en het door hen te verwerven gezag bij de
onderwijzers, ouders en instanties, die de scholen onderhielden. Het is om die reden, dat de wetgever
zo hechtte aan goede schoolopzieners. Na de wet van 1801 waren er 31 aangesteld, en in 1806 werd
dat aantal aanzienlijk uitgebreid. Meer nog dan de minister was landelijk inspecteur Van den Ende
degene, die hen instrueerde en hen met een overvloed van correspondentie, vanachter zijn bureau te
Haarlem vandaan, aanspoorde om de wet van 1806 zo snel en zo getrouw mogelijk door te voeren.

5. Het lager onderwijs in de praktijk, 1806-1860
De betekenis van de onderwijsinspectie
Tegen de lagere onderwijswetten van 1801 en 1803 bestond zoveel verzet bij de lagere overheden,
die zich in hun rechten bekort zagen, dat van invoering ervan geen sprake was.39. Deze wetten hebben,
achteraf gezien, slechts gezorgd voor een begin van verandering in het klimaat ten aanzien van de
onderwijsverbetering. Dat tegen de wet van 1806 zo weinig openlijk verzet was, was uiteindelijk ook
te danken aan de politieke constellatie van het moment. Er dreigde namelijk van de kant van Napoleon
een politieke ingreep in ons staatsbestel en velen vreesden, dat, als die er werkelijk zou komen, het
schoolwezen naar Frans voorbeeld gemodelleerd zou worden en er van de specifieke eigenheid van
het bestel helemaal niets
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meer zou overblijven. De twee belangrijkste oppositiegroepen tegen het nieuwe onderwijs - de
rechtzinnige top van de Gereformeerde Kerk, die een nagenoeg godsdienstloze school vreesde en de
lagere overheden, die weinig te zeggen zouden hebben in een vrijwel volstrekt gecentraliseerd bestel
- accepteerden daarom een wet, die nog juist van kracht werd voordat Napoleon het nodig vond ons
land sterker aan Frankrijk te binden, door zijn broer Lodewijk er tot koning te benoemen.
De kans dat de onderwijsvernieuwing en -verbetering, zoals voorzien in de wet van 1806, krachtig
ter hand zou worden genomen, werd er door deze betrokkenheid met Frankrijk niet groter op. Nog
minder kon daarvan sprake zijn, toen Lodewijk gedwongen werd afstand te doen van de troon en ons
land, in 1810, bij het Franse keizerrijk werd ingelijfd. Dank zij uiterste inspanningen van
onderwijsinspecteur Van den Ende, die het ene politieke systeem na het andere overleefde, en nadat
twee Franse ambtenaren een voor het lager onderwijs uitzonderlijk gunstig rapport40. uitgebracht
hadden, kon de wet van 1806 weliswaar gehandhaafd worden, maar van werkelijke doorvoering van
veranderingen kon nauwelijks sprake zijn in een tijd, waarin het geld zoveel mogelijk naar het
oorlogvoerende Frankrijk moest vloeien en zelfs onderwijzers gedwongen werden zich naar de fronten
te begeven. Onder dergelijke omstandigheden kon zelfs niets terecht komen van de enige eis, die de
Fransen aan ons onderwijs stelden, namelijk dat er Frans op de scholen onderwezen zou worden.41.
De balans opmakend van de tijd vóór Napoleons val (1813), kon inspecteur Van den Ende dan ook
weinig anders concluderen, dan dat er weinig verbetering was, ja zelfs dat de omstandigheden hier
en daar voor achteruitgang gezorgd hadden en dat het schoolopzienerscorps, dat in 1806 was
aangetrokken en met enthousiasme was begonnen gefrustreerd geraakt was, omdat het na meer dan
zes jaren nauwelijks iets had bereikt.42.
De onderwijsvernieuwing in de praktijk zou voor een groot deel dus pas na de Franse tijd aangepakt
kunnen worden. Nog juist voor de vaststelling van de nieuwe Grondwet van 29 maart 1814 verscheen
een besluit waarbij bepaald werd, dat de wet van 1806 en de daarmee samenhangende regelingen van
kracht bleven als grondslag van het lagere schoolwezen in het Koninkrijk. Die Grondwet zelf was
over het onderwijs zeer summier: het openbaar onderwijs werd tot voorwerp van de zorg van de
regering verklaard en voorgeschreven werd, dat er jaarlijks verslag aan de Staten-Generaal over
gedaan zou worden. Een bepaling, die in de kort daarop herziene Grondwet van 24 augustus 1815 door het samengaan met België noodzakelijk geworden - werd overgenomen.
De snelheid, waarmee de veranderingen zich in het lager onderwijs in de volgende decennia
voltrokken, kunnen voor een groot deel geschreven worden op het conto van het corps van
schoolopzieners, dat met morele steun van de landsregering en voortdurende raad en aanmoediging
van onderwijsinspecteur Van den Ende probeerde een meer voor zijn taak berekend onderwijzerscorps
te krijgen, dat veel werk maakte van het invoeren van nieuwe boeken en onderwijsmethoden en dat
permanent doende was de lagere overheden te bewerken opdat ze meer aandacht aan het onderwijs
zouden besteden en meer geld ervoor beschikbaar zouden stellen.
Het schoolopzienerscorps bestond nog voor het grootste deel uit predikanten van de Gereformeerde
of andere protestantse kerken. Niet in die hoedanigheid, zoals voorheen, werden ze gekozen, maar
omdat ze bekend stonden als aanhangers van de onderwijsvernieuwing. De overigen bekleedden
meestal een ambte-
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lijke functie. Pas veel later zouden predikanten in een minderheidspositie raken. Katholieken trof men
er aanvankelijk en ook later nauwelijks aan. Koning Lodewijk, de katholieken welgezind, lukte het
niet de macht van de predikanten in te perken. Koning Willem I zag, toen hij grote moeilijkheden
kreeg met het katholieke zuiden, ook liever geen predikanten meer benoemd. Eveneens van zijn kant
dus een omzichtige poging om de katholieken gunstig te stemmen, maar zelfs een Koninklijk besluit
in 1842, om evenredigheid tussen katholieken en protestanten in het corps te brengen, leverde maar
een mager resultaat op. Dit alles betekende, dat onofficieel de Gereformeerde Kerk, na 1816 Hervormde
Kerk geheten, nog lang veel invloed bleef behouden. Onder de protestantse schoolopzieners waren
er bovendien een aantal druk doende met het schrijven van schoolboekjes en andere onderwijskundige
publikaties, die gretig gebruikt en gelezen werden.
Nog een omstandigheid zorgde er voor, dat de Hervormde Kerk veel invloed op de school behield,
met name op het platteland. Onderwijzers hielden daar hun kerkelijke nevenfuncties als koster en
organist. Dat betekende, dat bij de onderwijzersbenoemingen ook de geschiktheid als kerkedienaar
een rol speelde en dat de plaatselijke predikant toezicht hield op handel en wandel van de man in
kwestie, niet alleen wat zijn kerkelijke, maar ook wat zijn onderwijsfunctie betreft. Doorbreking van
dit systeem, waarop van katholieke zijde steeds sterker werd aangedrongen, vond vooral om financiële
redenen niet plaats. Het stuitte ook op groot verzet van de Hervormde Kerk, die dan aparte kerkelijke
functionarissen moest benoemen. De overheid was nog zeer sterk met die kerk gelieerd en niet bereid
haar positie te verzwakken, zeker niet als dat ook nog een tegemoetkoming aan de katholieken
betekende.
Al met al viel zodoende, wat de inhoud van het onderwijs betreft, een al te scherpe scheiding tussen
oud en nieuw vóór en na 1806 niet te verwachten.

Inhoud van het onderwijs
De invloed van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen op de inhoud van het onderwijs is van
cruciaal belang geweest. Omstreeks 1815 waren op vrijwel alle vakgebieden schoolboeken, die door
't Nut uitgegeven waren, beschikbaar. Op de officiële landelijke boekenlijst, waaruit de scholen
moesten putten, kwamen veel werkjes van 't Nut voor.
Maar 't Nut was niet de enige op de boekenmarkt. Er heerste in de beginjaren van de 19de eeuw
een ware hausse in het schrijven en uitgeven van schoolboekjes. Er was dus keuze genoeg; de officiële
boekenlijst voor de scholen legt er getuigenis van af. Maar lang niet alles wat er verscheen was goed.
Er waren vele ‘ellendige voortbrengsels’ onder van lieden, die niet in staat waren voor kinderen te
schrijven.43. Nogal wat boeken werden bovendien uit het Duits vertaald (met name van de
Philantropijnse school; in latere tijden ook van J.H. Pestalozzi, de Zwitser die vooral in Duitsland
furore maakte) of waren een bewerking van buitenlandse boeken.
Onder de originele schrijvers hebben enkelen naam gemaakt, zoals de Friese predikant en
schoolopziener J.H. Niewold en de Groninger onderwijzer en latere schoolopziener H. Wester; in het
noorden des lands hadden ze veel succes. En later kreeg de Amsterdamse, later Haarlemse onderwijzer
N. Anslijn grote vermaardheid met De brave Hendrik en met de pendant van dit werk De brave Maria,
bij uitnemendheid leesboekjes met een zedekundige strekking.44.
Het hoofdbestanddeel van het onderwijs aan de lagere school in de eerste helft van de 19de eeuw
was het leesonderwijs.45. Een zedekundige opvoeding stond
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daarbij voorop. Het schoolkind werd op alle mogelijke manieren het verschil tussen goed en kwaad
ingeprent. De leesboekjes bevatten vrijwel uitsluitend ‘nuttige’ teksten. Grootste deugd was de
gehoorzaamheid; jegens God, jegens de overheid, jegens de hoger geplaatsten in de maatschappij,
jegens de onderwijzers. En natuurlijk jegens de ouders: ‘Ach, wie niet naar zijne ouders hoort / Raakt
altoos in verdriet ...’.46. Vlijt was eveneens een belangrijke deugd. De tijd moest nuttig besteed worden,
van verantwoordelijkheid voor het latere leven en werken diende het kind goed doordrongen te zijn.
‘Wees vlijtig, mijn liefjes!
Dan wordt gij ras groot,
En hebt dan voorzeker
Ook altijd Uw brood.
De luiaard moet bed'len
Veracht van elk een:
Een kommerloos leven
Geeft de arbeid alleen.’47.

De bijbel zelf en de catechismus mochten dan, zoals voorheen, niet meer de schoolboeken zijn, die
het onderwijs beheersten, bijbelse geschiedenissen bleven wel in trek. Zo werd in schoolboeken grote
nadruk gelegd op de morele voorbeeldfunctie van Jezus' leven en op Gods bijzondere bemoeienis
met de Nederlandse samenleving. In de bijbel kwamen trouwens meer personen voor, wier levensweg
de kinderen ten voorbeeld gesteld kon worden. Op gelijke wijze werd de houding geprezen en ten
voorbeeld gesteld van grote mannen uit de eigen vaderlandse geschiedenis, vooral die uit de tijd van
de opstand tegen Spanje. Zo zorgden de leesboeken er voor, dat tegemoetgekomen werd aan de
primaire doelstelling van het lager onderwijs: het opleiden tot maatschappelijke en christelijke deugden.
De meest spectaculaire vernieuwing in onderwijsmethode vond ook in het leesonderwijs plaats.
De Groninger onderwijzer Wester was, niet zonder succes, al vóór 1800 met de verbetering van de
spelmethode begonnen door die korter te maken en zich van eenvoudige en kinderlijke taal te bedienen.
Tezelfdertijd propageerde de Friese predikant Niewold een meer revolutionaire verandering door de
klankmethode voor te staan. In zijn Spelend onderwijs werd bij een afbeelding een woord gegeven,
dat de leerlingen door vragen en antwoorden moesten ontdekken. Niewold gebruikte hierbij een
letterrad, bestaande uit een draaibord met enkele en dubbele medeklinkers op de rand. Aan de zijkant
konden lijsten ingeschoven worden met klinkers en slotklanken. Door het draaien van het rad en het
schuiven van de lijsten konden woorden gevormd worden, eerst kleine woordjes, geleidelijk meer
samengestelde woorden.48. Niewolds klankmethode was een te grote stap voorwaarts, reden waarom
die minder aansloeg en zelfs weinig erkenning vond.49. Later zou de klankmethode van de Haarlemse
kweekschooldirecteur Prinsen, die ook veel buitenlanders - onder wie met name Pestalozzi - vertaalde
en daarmee voor het Nederlands publiek toegankelijk maakte, grote opgang maken. In zijn ‘Leerwijze
om kinderen te leeren lezen’ uit 1817 prees hij het gebruik van een ‘leesmachine’ aan, waar letters
op gezet konden worden, die aan de klas vertoond werden. Eerst werden de klinkers uitgesproken,
vervolgens werden de medeklinkers er aan toegevoegd, die eerst afzonderlijk en daarna met de klinkers
werden uitgesproken. De leesmethode van Prinsen vond van de jaren 1820 af algemeen erkenning
en werd van officiële zijde als dé methode
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24 Letterkast van De la Barre, leesmethode van P.J. Prinsen
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gepropageerd. Behalve in het noorden, waar men lang aan Wester vasthield50. vond invoering ervan
na verloop van tijd vrijwel overal plaats.
Minder spectaculair waren de vernieuwingen in de overige vakken. Het vak ‘Nederlandse taal’
bleef lang een probleem.51. Van het ontstaan van een taalcultuur kwam niets terecht; kinderen werden
niet geleerd een opstel of verslag te schrijven. Onderwijzers beheersten het Nederlands zelfs niet
altijd: schoolopzieners werden nog jarenlang bij de examens geconfronteerd met kandidaten, die
alleen dialect spraken.
Wat het schrijfonderwijs betreft was het oude barokke handschrift al vòòr 1800 vrijwel verdwenen
en was de nadruk op het schoonschrijven getemperd. Krijt en griffel waren de vervangers geworden
van de oude ganzeveren, die de onderwijzer in vroeger tijden tegen betaling sneed.
Het traagst verliep nog de verbetering van het rekenonderwijs. Het moeilijke alomtegenwoordige
boek van Bartjens werd wel terzijde geschoven. In de nieuwe boeken was het werktuiglijk rekenen
vervangen door vormleer en hoofdrekenen. De meeste officiële aandacht kreeg nog de landelijke
invoering van nieuwe maten en gewichten in de jaren 1820.52.
Uit dit alles is wel duidelijk, dat het op de lagere school in de eerste plaats ging om een goede
ontwikkeling van het normbesef, minder om die van de verstandelijke vermogens. Een groot deel van
de lagere schooljeugd kreeg bovendien niet méér dan het moraliserende leesonderwijs, omdat voor
schrijven en rekenen extra schoolgeld betaald moest worden. Ontevredenheid bij de
onderwijsautoriteiten bestond daarover nauwelijks: niet onderwijs op hoog en breed niveau was het
ideaal, maar onderwijs passend bij de stand in de maatschappij.

Klassikaal onderwijs
Tegen invoering van nieuwe schoolboeken kwamen nogal wat principiële bezwaren; op sommige
plattelandsscholen waren tegen het midden van de 19de eeuw de boeken uit de oude tijd nog steeds
in gebruik. Praktische bezwaren vooral leverde de invoering van nieuwe onderwijsmethoden op. Over
één zaak waren allen het eens: als alle kinderen onderwezen moesten worden, massaal en zo efficiënt
mogelijk, dan bracht dat een radicale verandering ten opzichte van de voorgaande tijd met zich mee:
het hoofdelijk onderwijs zou plaats moeten maken voor het klassikale. Niet aflatend hamerden de
autoriteiten op de indeling in klassen. De druk van de schoolopzieners op de onderwijzers was in de
praktijk groot; schoolopzieners waren geneigd hun inspanning voor een beter inkomen van de
onderwijzers te laten samenvallen met invoering van het klassikale systeem en hanteerde bekendheid
met het klassikaal onderwijs als maatstaf voor benoemingen. De indeling van de school in klassen
was dan ook weldra hét kenmerk, waaraan men een goede lagere school kon herkennen.53.
Het nam uiteraard nogal wat tijd, voordat in alle scholen werkelijk klassikaal onderwijs gegeven
werd. Zeker in de begintijd ging achter dikwijls neergeschreven schone uiterlijke schijn veel handhaving
van het oude schuil. De komst van een nieuwe, geëxamineerde leerkracht bleek meestal het moment
van verandering. In de klassikaal ingedeelde school bleef voorlopig nog wel de oude eenheid bewaard:
de onderwijzer gaf in één lokaal aan alle klassen les, waarbij iedere klas slechts voor een deel van de
dag werkelijk onderwezen werd en de rest van de tijd doorbracht met zelfstudie. Bij hoofdelijk
onderwijs bestond wanorde en van verre was al te horen, waar een school stond, vanwege het
voortdurend lawaai;54. in de nieuwe scholen was een geordend en systematisch onderwijs mogelijk.
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Klassikaal onderwijs maakte het ook mogelijk een mildere wijze van straffen in te voeren. Vooral
tegen lijfstraffen gingen de schoolopzieners een felle campagne voeren. Roede, plak en stok,
instrumenten waarmee de oude onderwijzer zijn gezag handhaafde, moesten uit de school verdwijnen.
Schoolopziener Van Swinderen uit Groningen gooide ze in 1815 in het vuur, als hij ze nog tegenkwam.
In 1820 verscheen een landelijk voorschrift, waarin de onderwijzers uitdrukkelijk verboden werd nog
langer lijfstraffen uit te delen. De campagne tegen het straffen in het algemeen had overigens niet
ieders instemming.55. Onderwijzers waren het er niet mee eens, omdat het daardoor moeilijker was de
orde te handhaven, ouders vonden, dat een flinke klap een onontbeerlijk onderdeel van de opvoeding
was. In de pedagogische literatuur werd er ook verschillend over gedacht. Dat was trouwens ook het
geval met het systeem van belonen voor goed gedrag en ijver. Schoolopzieners propageerden plechtige
overgangsexamens met prijsuitreiking, maar niet ieder was er van overtuigd, dat dit voor de
karaktervorming van het kind goed was.56. In de eerste tijd hebben deze examens trouwens nog het
meeste weg van propagandabijeenkomsten voor de nieuwe school.
De invoering van klassikaal onderwijs bracht verder een aantal eisen met zich mee voor de bouw
en inrichting van scholen.57. In 1811 verscheen in de Nederlandse pedagogische literatuur het eerste
model voor een lagere school, dat op het geven van klassikaal onderwijs afgestemd was. De lessenaar
was verdwenen, een tafeltje had de onderwijzer nog tot zijn beschikking. De kinderen zaten in banken
en de onderwijzer had, staande voor het bord een goed overzicht over alle klassen. Langwerpige
schoolgebouwen, waarin de klassen naast elkaar zaten, verdienden de voorkeur boven vierkante,
waarin de klassen achter elkaar waren gesitueerd. Voorstellen van medische zijde, aangedragen om
te zorgen voor voldoende ruimte, licht en lucht, waren in het model verwerkt.
De bestaande schoolgebouwen waren niet of nauwelijks berekend op de toeloop van een groot
aantal kinderen gedurende een langere periode van het jaar, zeker niet, als ze ook nog allemaal in
banken moesten zitten. Naar de berichten uit het begin van de 19de eeuw waren er veel
schoolgebouwen, die meer op hokken leken: benauwd en donker, zonder behoorlijke verwarming en
luchtverversing. Het schoolgebouw werd een van de aandachtspunten, waarop de schoolopzieners
bij hun inspecties de verantwoordelijke gemeentelijke (en kerkelijke, want die waren op het platteland
dikwijls eigenaar) autoriteiten wezen, met het gevolg, dat er na verloop van tijd overal wel verbouw
en nieuwbouw ontstond. Artistieke overwegingen speelden daarbij geen rol: kunst was ‘geene zaak
van de overheid’.
Gemakkelijk ging de verbetering niet; ze kostte geld en de kerkbesturen zwommen daar bepaald
niet in, terwijl ook de gemeentebesturen tegen een grote uitgave, die ze op de inwoners moesten
verhalen, opzagen. Daar kwam nog bij dat door de toeneming van het aantal leerlingen de scholen
voortdurend vergroot moesten worden. Bij een toeloop van meer dan 70 leerlingen diende volgens
de wet van 1806 bovendien een ondermeester te worden aangetrokken, en dat betekende een nieuwe
uitgavepost voor de gemeente.
Pas tegen het midden van de eeuw verschenen de eerste scholen met twee aparte klaslokalen,
waarbij de laagste klas van de hogere klassen gescheiden werd. Daarmee kwam er een einde aan de
eenheid van de school.

Standen in het lager onderwijs
Beter onderwijs, om daarmee armoede en criminaliteit uit te bannen en van ieder een nuttig burger
te maken was het uitgangspunt van de schoolhervormers maar
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25 De school voor haveloze kinderen te Amsterdam. De werkschool (boven) en de leerschool (onder). Ca. 1850.
Lithografieën van P. Blommers. Uit: J.C. Vleggeert, Kinderarbeid in de negentiende eeuw. Bussum, 1967.
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ook oordeelden die, dat het onderwijs niet verder mocht gaan dan tot een met de stand overeenkomend
niveau. Voor de massa hield dat in, dat met het sterk moralistisch getinte leesonderwijs vrijwel volstaan
kon worden. Schrijfonderricht moest betaald worden door de ouders evenals rekenonderwijs - en dat
was nóg duurder. Dit betekende, dat op de massale armenscholen in de steden hooguit enig elementair
onderricht in schrijven en rekenen gegeven werd. Armenscholen waren er meestal ook nog in soorten:
scholen voor armen, die bedeeld werden, scholen voor kinderen van arme mensen, die niet in staat
waren schoolgeld te betalen en aparte scholen voor weeskinderen. Wie kon betalen stuurde zijn
kinderen hier niet naar toe, maar naar andere lagere scholen. Het stadsbestuur zorgde meestal wel
voor de instandhouding van een of meer stads-lagere scholen, waar kinderen uit de burgerij terecht
konden; tegen een vergoeding kregen die daar goed onderwijs in alle lagere schoolvakken. Dat was
ook het geval op de particuliere bijzondere lagere scholen, die er in alle steden waren van uiteenlopende
typen, afhankelijk van de, naar uit de aantallen blijkt, toenemende behoefte van de diverse
bevolkingsgroepen. De hoogte van het schoolgeld bepaalde er in belangrijke mate het niveau van het
onderwijs. Wie het zich dus maar enigszins permitteren kon, vermeed een armenschool, waar geen
schoolgeld betaald hoefde te worden en stuurde zijn kinderen naar de stads-lagere school of naar een
bijzondere onderwijzer. Zo werd binnen het geheel van lagere scholen de plaats op de maatschappelijke
ladder van de ouders duidelijk zichtbaar.58.
Een opvallende, maar overigens tamelijk uitzonderlijke ontwikkeling maakte de stad Leeuwarden
door. Het voorbeeld illustreert wel op uitstekende wijze, hoe stadsbesturen met de kinderen uit de
diverse bevolkingsgroepen omgingen. In het begin van de 19de eeuw kende Leeuwarden nog één
armenschool, één school in het weeshuis en daarnaast een aantal particuliere lagere scholen. Rond
1820 werd er een begin gemaakt met het zorgen voor scholen voor de diverse standen. Tegen het
midden van de eeuw werd in Leeuwarden lager onderwijs gegeven in drie armenscholen, vier
tussenscholen, waar een gering schoolgeld werd gevraagd en twee burgerscholen met het hoogste
niveau van onderwijs; de kosten waren navenant. De veelschrijvende en daarmee invloedrijke
Groningse schoolopziener Van Swinderen was over een dergelijke ontwikkeling zo verrukt, dat hij
er een uitvoerige brochure over schreef en Leeuwarden aan andere steden ten voorbeeld stelde.59.
Op het platteland was geen plaats voor afzonderlijke scholen voor de diverse standen. Hier kwam
het standsverschil binnen de ene school tot uiting: de kinderen van de dorpsnotabelen kregen eenvoudig
een betere behandeling, én schrijf- en rekenonderwijs, waarvoor hun ouders apart betaalden.

De onderwijzer
- De opleiding tot onderwijzer
Een van de belangrijkste oorzaken van het zo weinig rooskleurig zijn van de 18de-eeuwse
onderwijssituatie was volgens de schoolhervormers de te geringe bekwaamheid en geschiktheid van
het onderwijzerscorps, en zij wezen in dit verhand op een verkeerd benoemingsbeleid en op
onderwaardering, ook in financiële zin, 't Nut sloeg al spoedig de hand aan de ploeg door not vóór
de schoolwet van 1801 bij enkele scholen in de steden Amsterdam, Haarlem, Groningen en Leiden
kweekscholen op te richten. De Agent van Nationale Opvoeding kreeg opdracht de mogelijkheden
van het oprichten van dergelijke instituten na te gaan, in de wet van
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1801 werd de oprichting van een kweekschool op staatskosten nog aangekondigd, maar de volgende
wetten waren er al veel onduidelijker over.60. Dat kwam niet alleen doordat de rijksoverheid geld wilde
besparen, het bezwaar werd in die tijd ook wel geopperd, dat een kweekschool al te zeer de theoretische
kant op zou gaan; meer profijt zou er zijn te verwachten als een aantal bekwame onderwijzers, verspreid
over het land, een gedegen praktijkopleiding zou geven. Op het belang van praktische vorming, zo
mogelijk aangevuld met enige theoretische kennis had Van den Ende in het begin van de hervorming
al in zijn Handboek voor de onderwijzers gewezen; nog jaren zou dit de beleidslijn blijven.
Wat in de wet wel uit de verf kwam was een regeling voor de onderwijzersexamens, waarop de
aankomende onderwijzers zich natuurlijk moesten voorbereiden.61. Die examens kostten het Rijk geen
geld, doordat de schoolopzieners met het afnemen ervan belast werden. De schoolwet van 1806 kende
een onderwijzersakte op vier niveaus. De 4de of laagste rang eiste redelijke kennis van lezen, schrijven
en rekenen en enige aanleg voor het beroep. Voor de andere rangen werden de eisen steeds hoger.
De 3e rang bezitten betekende ook behoorlijke kennis hebben van de Nederlandse taal. Kandidaten
voor de 2e rang werden ook ondervraagd over aardrijkskunde en geschiedenis, die voor de 1e rang
hadden als examenstof bovendien wiskunde en natuurlijke historic. Die 1e rang mocht overigens
slechts bij uitzondering aan de meest capabele en meest ervaren onderwijzers toegekend worden.
Huisonderwijzers konden een aparte akte halen, evenals onderwijzeressen aan meisjesscholen.
Bovendien waren er nog akten te halen in moderne talen, die op de Franse scholen onderwezen werden.
Dergelijke bijzondere akten hoefde men niet beslist te hebben om les te mogen geven en ouders, die
huisonderwijzers vroegen en steden, die leerkrachten voor voortgezet onderwijs aantrokken zagen in
het bezit van een akte hoogstens een voordeel voor de kandidaat, maar stelden het niet als eis. Met
het lager onderwijs was dat anders. Zonder het bezit van een akte van enigerlei rang kon na 1806
niemand meer worden benoemd.
Geëxamineerden konden solliciteren naar vakante posten. Die waren niet alle gelijk. De scholen
waren ingedeeld in vier categorieën, naar analogie van het rangenstelsel voor de onderwijzers. De
scholen van de hoogste rangen vond men in de steden en grotere gemeenten. De kleinere dorpsscholen
konden volstaan met een 3e of 4e rang. Dit betekende niet alleen, dat er scholen waren met goed en
minder goed personeel, het had ook als consequentie dat de onderwijzers van de laagste rangen met
enige ambitie probeerden zo snel mogelijk een hogere rang te behalen - om daarna naar een betere
(en beter betalende) school over te stappen. Scholen in de kleinere dorpen hadden daardoor bijna
altijd beginnelingen of onderwijzers, bij wie de fut er inmiddels uit was. Aandrang om zich door
zelfstudie verder te bekwamen, was dus in het systeem ingebouwd. Dat was temeer nodig, waar het
onderwijzersexamen niet de enige krachtproef was, die de onderwijzer moest doorstaan. Een erfenis
van de Franse inlijvingstijd was, dat sollicitanten naar een vakante post vergelijkende examens moesten
afleggen bij de schoolopzieners. Slechts wie zich bij die gelegenheid de beste had betoond kon
benoemd worden door de daartoe gerechtigde instantie, het gemeentebestuur, en, bij een
dubbelbenoeming in onderwijs- en kerkelijke functies, mede het kerkbestuur.62. Een plaatsje zoeken
bij een bekwaam onderwijzer en van hem de kunst afkijken en verder zelfstudie bleven de gebruikelijke
voorbereiding op de examens vormen. In de jaren 1840 was nog altijd 90% van de onderwijzers langs
die weg de school binnengekomen.63.
Een zeer klein deel slechts kreeg toen een aparte opleiding, de leerlingen van de
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kweekschool te Haarlem, opgericht in 1816, en nadat een aantal Nutskweekscholen het loodje had
gelegd, tot het midden van de eeuw de enige school van deze soort in het land. Telkenjare ontvingen
daar enige tientallen kwekelingen een voornamelijk theoretische opleiding, gecombineerd met enige
praktijklessen aan een Haarlemse lagere school. De leerlingen maakten er grondig kennis met het
klassikale onderwijs en met de door directeur Prinsen ontworpen klankmethode in het leesonderwijs,
maar buiten de Hollandse provincies heeft het land niet van deze opleiding geprofiteerd. De nogal op
de theorie gerichte kweekschool paste op zich ook niet in het Nederlandse onderwijssysteem, zoals
we al zagen. Om een praktisch beroep te leren moest men de praktijk in, zoals dat ook gold voor
andere beroepen. Haarlem moest dus een experiment blijven.
Eenmaal deel uitmakend van het corps, kreeg de onderwijzer wel een mogelijkheid om zich verder
te bekwamen via regionale onderwijzersgezelschappen, die niet alleen jonge, onervaren onderwijzers
onder hun leden telden, maar ook oudere hoofden van scholen. De gezelschappen schoten als
paddestoelen uit de grond, toen na 1816 de regering een kleine financiële bijdrage ervoor ging
verstrekken. Langs deze, relatief goedkope weg, werd veel op het stuk van verhoging van het peil
van het onderwijzerscorps bereikt. Meestal onder leiding van een schoolopziener waren er regelmatig
bijeenkomsten, waar over de vakken en onderwijsmethoden gesproken werd, voorbeeldlessen gegeven
werden, via prijsvragen het denken over onderwijs werd gestimuleerd en waar een bibliotheek ter
beschikking stond, die dank zij de rijksgelden steeds de nieuwste literatuur kon aanschaffen. De
schoolopzieners kregen een goed overzicht van de capaciteiten van de deelnemers; wie hen in gunstige
zin opviel, had een grotere kans op promotie.64.
Materiële belangenbehartiging kwam in die gezelschappen niet of slechts in de marge aan de orde.
Daarvoor waren de gezelschappen niet bedoeld en de onderwijzers waren nog te onzelfstandig, te
veel afhankelijk van de autoriteiten, om zich tot een pressiegroep om te vormen. Dat werd pas anders,
toen zij zich in hun bestaan bedreigd gingen voelen op het moment, dat katholieken en
orthodox-protestanten enige sympathie voor hun streven naar eigen scholen begonnen te ondervinden.
In het jaar, waarin het Koninklijk besluit verscheen, dat aan de verlangens van die groeperingen
althans een klein eind tegemoet gekomen zou worden, het jaar 1842, richtte de Delftse leraar D.
Buddingh met enkele collega's het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap op, dat in haar doelstelling
zeer voorzichtig formuleerde, dat het ging om ‘verheffing van de onderwijzersstand’, maar dat zich
al spoedig ontpopte als een vakorganisatie voor de belangen van de onderwijzers aan de openbare
scholen; die werden in hun bestaan bedreigd, als de regering confessionele scholen zou toestaan.65.
Drijvende krachten achter het Genootschap werden de Groninger hoogleraren Th. van Swinderen en
P. Hofstede de Groot, beide schoolopziener en vurige verdedigers van de openbare school van 1806.
Tot een fusie tussen de gezelschappen en het Genootschap, dat zich via afdelingen over het land
verspreidde, is het nooit gekomen. De onderlinge verhouding was niet altijd even duidelijk, ook niet
altijd even hartelijk en dat deed in latere jaren noch de ene, noch de andere partij goed. Het N.O.G.
zou de langste adem hebben. De betekenis van de gezelschappen werd, naarmate Nederland over
bekwamere onderwijzers ging beschikken, steeds geringer.
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- Naar een vakbekwaam onderwijzerscorps
Onderwijsinspecteur H. Wijnbeek, opvolger in 1833 van Van den Ende, gaf rond 1840 een
karakterschets van een goede onderwijzer. Hij, die aan het hoofd van een school staat,
‘zij gezond van lijchaam, helder van geest, van eene bedaarde, zachtzinnige,
kinderlievende gemoedsgesteldheid. Hij zij met alles grondig ervaren in de vakken zijns
onderrigts en in de onderwijs- en opvoedkundige beginselen. Het zij hem niet genoeg
langs de eenvoudigste en bevattelijkste leerwijze zijn onderwijs in te rigten. Maar bovenal
moet hij aanleg en lust hebben om door middel van het onderwijs in het kind den mensch
te ontwikkelen en het naar verstand en hart voor het maatschappelijk leven te vormen,
steeds voor ogen houdende de levensstand, waarvoor het bestemd is.’66.
In de pedagogische literatuur werd er verder op gewezen, dat de onderwijzer ook buiten de school
een voorbeeld voor anderen moest zijn. Jegens de medemensen in zijn omgeving moest hij vriendelijk
en hulpvaardig zijn, hij moest trouw de kerk bezoeken, stipt aan de wetten gehoorzamen en onderdanig
zijn aan de overheid. En het liefst moest hij er ook een modelgezin op na houden. Een onderwijzer,
wiens huishouden een puinhoop was, was, wat hij ook zou verkondigen, ongeloofwaardig.
Buitenschoolse activiteiten waren zeer gewenst en moesten er mede op gericht zijn de belangstelling
voor het onderwijs te vergroten.
Alles bijeengenomen dus een hooggestemd ideaal, dat natuurlijk niet in alle opzichten haalbaar
was. Tot ontslag kwam het zelden. Een belangrijk obstakel vormde het ontbreken van een
pensioenvoorziening. Daarom ook bleven onderwijzers van de oude garde lang aan en zien we tot in
de jaren 1840 en 1850 nog hoofden van scholen in functie van 80, soms zelfs van 90 jaren.
Schoolopzieners zagen dit met leedwezen aan en deden veel moeite om van de gemeenten een klein
pensioentje los te krijgen voor schoolhoofden met een aftakelende gezondheid en lichamelijke gebreken
- vooral doofheid kwam veel voor - en tegelijkertijd geld voor een ondermeester, die de taak kon
overnemen. Meestal lukten hun pogingen niet, soms pas na jarenlang gepraat.
Men kan de actie, die na de schoolwet van 1806 ondernomen werd om betere onderwijzers te
krijgen, een groot succes toeschrijven, als men let op de resultaten van de onderwijzersexamens en
op de door de hoofden van scholen behaalde rangen. De provincie Groningen als voorbeeld nemend
- landelijke gegevens staan ons niet ter beschikking - zien we de volgende ontwikkeling:

Tabel 1. Akten, in Groningen verleend in de periode 1816-1858
1e rang

12

2e rang

439

3e rang

704

4e rang

762

Bron: R.A. Groningen; Provinciale verslagen Groningen67.
In de loop van ruim 40 jaren begonnen dus 762 Groninger jongelieden met succes aan een
onderwijzerscarrière. Een groot deel van hen liep vervolgens met succes door naar de hogere rangen.
De resultaten waren vervolgens merkbaar op de scholen. Daar kwamen steeds meer geëxamineerde
onderwijzers met steeds hogere rangen. Onderstaand overzicht van de provincie Groningen maakt
dit duidelijk:
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Bron: R.A. Groningen; Provinciale verslagen Groningen68.

Ook als men er van uitgaat, dat de Groningse cijfers enigszins geflatteerd zijn - er is enige aanleiding
toe, gelet op de meer dan normale inspanningen van (een deel van) het schoolopzienerscorps - dan
valt niettemin uit die cijfers een globaal beeld af te leiden van de landelijke ontwikkeling. Vooreerst
laten de cijfers uit de periode 1806-1815 zien, dat er toen al een spectaculaire groei was van het aantal
onderwijzers met een rang. Dat betekent, dat verhoudingsgewijs vele zittende onderwijzers met succes
een examen doorstonden. In 1815 bleken op de Groninger winterscholen zelfs al enkele onderwijzers
met een 4e rang te zitten. In de dorpsscholen werkten toen de onderwijzers met een 4e of 3e rang en
in de stadsscholen en in de scholen in de grootste plaatsen, die met een 2e rang. In de volgende periode,
1815-1830, zette de tendens van het terugdringen van rangloze onderwijzers en hun vervanging door
onderwijzers met een rang zich geleidelijk door. Winterscholen werden toen de een na de ander
afgeschaft. Aan de kleine en middelgrote dorpsscholen waren in 1830 al minder onderwijzers met
slechts een 4e rang verbonden, meestal hadden ze een 3e en hier en daar was er op die scholen zelfs
al iemand met een 2e rang. De stadsscholen hadden alleen nog maar hoofden met een 2e rang, enkele
zelfs met een 1e rang. Na 1830 stabiliseerde de situatie zich, behalve dat het aantal 3e-rangers nog
in lichte mate en het aantal 2e-rangers sterk bleef groeien. De 4e-rangers waren van die tijd af meestal
ondermeester of hoogstens hoofd van een kleine dorpsschool. Zolang er nog onderwijzers waren, die
al vóór 1806 - of vóór 1815, omdat er toen nog voor alle vacatures te weinig onderwijzers met rang
beschikbaar waren - benoemd waren, bleef er uiteindelijk een klein percentage scholen over met een
hoofd zonder rang. Dat behoefde overigens niet in alle gevallen te betekenen, dat er dan ook slecht
onderwijs gegeven werd. In een aantal gevallen waren ze een natuurtalent, of hadden ze de
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steun van een ondermeester met rang. Onder de 4e- en 3e-rangers zaten trouwens ook wel onderwijzers,
wier capaciteiten bepaald niet hoog aangeslagen moesten worden: vooral in de beginfase waren de
schoolopzieners tamelijk soepel met het verstrekken van een akte voor die rangen.

De status van de onderwijzer
Rond 1800 kwamen de onderwijzers voort uit de ‘eenvoudige’ burgerij. Ze waren zonen van
neringdoenden, ambachtslieden, kleine boeren of telgen uit families, die soms al generaties lang
onderwijzers voortbrachten. Uit de hogere standen kwamen ze zelden.69. Hun sociale status was in
stad en dorp verschillend. In het dorp hoorde de onderwijzer tot de intellectuelen, naast predikant,
dokter en burgemeester. Hij was er de raadsman van de dorpelingen. Maar in zekere zin was hij ook
weer de mindere van burgemeester en predikant, door zijn lagere komaf en door zijn afhankelijkheid
van deze hoogste autoriteiten in het dorp.
In de stad verkeerde de onderwijzer in een andere situatie. Daar behoorde hij, naar een eigentijdse
mededeling, tot de ‘zeer gewone’ mensen.70. Hij was in zijn dagelijkse leven minder afhankelijk van
anderen, maar tegelijk ook minder uitzonderlijk. Zijn status was vergelijkbaar met die van
middenstanders en kleine ambtenaren en hij had nauwelijks contact met de culturele en intellectuele
bovenlaag, tot welker wereld hij geen toegang had. Sommige onderwijzers wilden zich daar overigens
niet bij neerleggen en neigden ertoe zeden en gewoonten van de hogere standen na te apen. Regelmatig
werd er gewezen op de pedante houding van sommigen, een houding, die men vervolgens eenvoudig
niet nàm: ook een onderwijzer hoorde zijn plaats te weten.71.
Zij, die het wél meenden met het onderwijs, zouden graag zien dat er meer onderwijzers uit de
hogere standen voortkwamen.72. Ze wensten ook een hogere waardering van het beroep en meenden
dat dit vooral te bereiken was door de inkomenspositie van de onderwijzer te verbeteren en hem
tegelijk minder afhankelijk te maken van degenen, die wat dat betreft een vinger in de pap hadden:
gemeentebesturen, kerkbesturen en ouders.
Al in 1795 meende de Groninger onderwijzer Wester, dat een onderwijzer met een gezin f 450, per jaar hoorde te verdienen.73. Daar kwam toen bijna niemand aan toe. Voorstellen uit latere jaren
gewagen van een gegarandeerd inkomen van f 300,- en het onderwijstijdschrift De Wekker uit 1850
noemde f 300,- het basisbedrag voor de school op de allerkleinste dorpen, er de verzuchting aan
toevoegend: ‘hoevele plaatsen zijn er nog beneden die bepaling gebleven.’74.
In de steden lag de situatie eenvoudig: de onderwijzers aan stads-lagere scholen kregen meestal
een redelijke vergoeding uit de gemeentekas voor hun werk en de particuliere onderwijzers bestonden
er bij de gratie van het schoolgeld; kwamen er te weinig betalende kinderen, dan sloot de onderwijzer
de school en ging hij zijn heil elders zoeken. Veel overhouden was er voor de meesten niet bij. Alle
particuliere onderwijzers in Groningen, die vóór 1850 overleden, stierven zonder veel na te laten.75.
Ingewikkelder was de situatie in de landelijke gemeenten; daar was het onderwijzersinkomen
bijzonder complex: een (kleine) toelage van de gemeente, de inkomsten van de kerkelijke bedieningen,
die in het begin van de eeuw meer bedroegen dan wat de gemeente betaalde en de zeer wisselende
en nogal eens slecht binnenkomende schoolgelden, voor de inning waarvan de onderwijzer zelf moest
zorgen. De overgeleverde bescheiden tonen overduidelijk aan dat de schoolopzieners zich zeer veel
moeite hebben gegeven om de gemeenten er toe te
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brengen de toelage te verhogen. De bedoeling daarvan was de onderwijzers minder afhankelijk te
maken van de ouders en tegelijk hen er van af te houden alle mogelijke bijbanen uit te oefenen.
Onderwijzers die tevens neringdoenden waren (kroegbazen, winkeliers) of als boer of arbeider mede
in hun onderhoud voorzagen functioneerden in de school uiteraard allesbehalve optimaal. Bijbanen
als dorpsrechter of belastingontvanger, die in het begin van de eeuw nog wel geaccepteerd werden,
waren na 1815 taboe. Toen was het ook spoedig afgelopen met de bezigheden, die de dorpsonderwijzer,
die het gehele jaar door les ging geven, hinderden. Alleen de kerkelijke functies bleven nog
geaccepteerd. Speciale zorg ging uit naar de winterscholen; de daaraan verbonden onderwijzers hadden
een zo laag inkomen, dat ze er onmogelijk van konden rondkomen. Kerkelijke functies waren er voor
de onderwijzers in deze kleine dorpen en buurtschappen ook niet. Hier sprong uiteindelijk de
landsregering bij door een toelage te verstrekken, meestal onder de conditie, dat de gemeente een
gelijke bijdrage leverde. Rond 1840 waren als uitvloeisel hiervan de winterscholen grotendeels
verdwenen.76.
Voorlopig werd niet bereikt, dat de dorpsonderwijzer alleen van zijn hoofdberoep kon leven. De
kerkelijke inkomsten bleven van groot belang en maakten rond 1840 voor de meerderheid van de
dorpsonderwijzers nog ongeveer de helft van het inkomen uit. Het verzoek van katholieke zijde77. om
de functies los te koppelen stuitte dan ook op de grootst mogelijke tegenkanting van de
gemeentebesturen, die de bui zagen hangen: zij moesten bij inwilliging van het verzoek voor een
aanzienlijke salarisverhoging zorgen. Tegelijk kwam vast te staan, dat zelfs toen nog maar ruim de
helft van alle schoolhoofden het basisinkomen van f 300,- had bereikt. Enige vooruitgang was er wel
geweest en was er ook daarna wel, maar een vetpot werd het voor de meesten bepaald niet. Slechts
de onderwijzers aan de grotere dorpsscholen met veel betalende leerlingen konden goed rondkomen
en de stadsbesturen bleken soms voor de onderwijzers aan de stadsscholen flink in de buidel getast
te hebben: onder hen waren er die f 1000,- en meer verdienden.
Met dat al was uit de schoolmeester van 1800, aangetrokken om de kinderen een deel van het jaar
op te vangen, onderdanig jegens en afhankelijk van velen, binnen het tijdvak van een halve eeuw de
onderwijzer gegroeid, voor wie het lesgeven hoofdzaak geworden was; hij was een stuk minder
afhankelijk geworden en deed voorzichtige stappen tot zelfbewuster optreden.

Schoolbezoek in de periode tot 1860
Dat de overheid van het begin van de 19de eeuw vond, dat liefst alle kinderen naar school moesten,
is uit het voorgaande voldoende duidelijk en dat zij sedertdien dat is blijven bevorderen en geprobeerd
heeft de voorwaarden daarvoor zo gunstig mogelijk te maken eveneens, maar tot schoolplicht voor
alle Nederlandse kinderen heeft ze niet besloten. Naast de kostenfactor, waarvan de betekenis voor
het al dan niet veranderen van de situatie in het onderwijs niet genoeg benadrukt kan worden, speelde
daarbij van het begin af ook een principiële overweging: de overheid had niet in het recht van de
ouders te treden. Slechts indirecte maatregelen konden dus genomen worden om ouders aan te sporen
hun kinderen naar school te sturen. De meest vergaande waren wel: het inhouden van de bedeling
aan armlastigen, als die hun kinderen thuis hielden en het verplicht stellen van schoolgeldbetaling
voor wie dat kon, of de kinderen nu de school bezochten of niet. Deze laatste maatregel werd genomen
in Drenthe, Overijssel en (delen van) Friesland, later ook in Groningen, maar niet in de rest van het
land, alle pogingen die inspecteuur Van den Ende tijdens de Franse bezettingstijd hiertoe had
ondernomen ten spijt.78.
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Het is in zekere zin verwonderlijk dat, zoals uit cijfers die hierna volgen blijkt, nog zoveel kinderen
in de eerste helft van de 19de eeuw in het overwegend agrarische en nauwelijks geïndustrialiseerde
Nederland naar de lagere school gingen. Want wat voor direct nut konden de boeren en landarbeiders,
levend in de nog tamelijk gesloten dorpsgemeenschappen ervan verwachten? Erdoor opklimmen op
de maatschappelijke ladder was niet mogelijk en voor het dagelijks leven, dat de kinderen te wachten
stond, leek onderwijs meer en luxe dan een noodzaak. Kennis en vaardigheden die hen later te pas
zouden komen deden de kinderen op school niet op, niet direct althans. Plattelandsbewoners hadden
daarom in het begin van de 19de eeuw een zeer beperkte belangstelling voor de school en in elk geval
voor geregeld onderwijs. Ze stuurden hun kinderen dan ook uitsluitend naar school als die bij het
werk op het land gemist konden worden: alleen in de wintermaanden. Het onderzoek, dat de Agent
van Nationale Opvoeding in 1799 instelde naar het schoolbezoek liet in dit opzicht aan duidelijkheid
niets te wensen over: op verreweg de meeste dorpen - de volkrijkste uitgezonderd - waren de scholen
slechts een aantal maanden van het jaar open.79.
De mentaliteit onder de grote massa van de arbeidersbevolking in de steden moet in die tijd geen
andere geweest zijn. Ook voor hen gold de vraag, wat hun kinderen bij het volgen van onderwijs te
winnen hadden. In hun kring moet zelfs negatief over de school gedacht zijn; op school verdienden
de kinderen uiteraard geen cent en dat zou direct in de huishoudportemonnee te merken zijn. In de
meeste gezinnen was het meeverdienen door kinderen zelfs niet zonder noodzaak. Naast de hiervoor
al genoemde redenen, ligt hier een volgende overweging, die de overheid tot terughoudendheid noopte
bij het invoeren van de schoolplicht. De problemen, die ze toch al had bij de bestrijding van de armoede
zouden er alleen maar door vergroot worden. De overheid, die het principe van ‘iedereen naar school’
huldigde, zag zich derhalve geplaatst tegenover een groot deel van de bevolking, voor wie het nut
van het geregeld schoolgaan allerminst vaststond; het kostte de mensen in veel gevallen alleen maar
geld.
Agent Van der Palm, inspecteur Van den Ende en de schoolopzieners hadden dus een zware taak.
Zij moesten een zo gunstig mogelijk onderwijsklimaat scheppen en proberen een
mentaliteitsverandering bij de bevolking te bewerkstelligen. Ouders moesten óók gaan geloven, dat
lager onderwijs voor hun kinderen werkelijk nuttig was. Pas tegen het midden van de 19de eeuw
begon dit besef goed door te dringen.80.
Tot het midden van de eeuw zijn de bronnen, die ons inlichten over het schoolbezoek zeer beperkt.
Van der Woude heeft, in navolging van soortgelijk onderzoek in Frankrijk, getracht het alfabetisme
van de bevolking na te gaan. Bij de overgang van de 18de naar de 19de eeuw, zo constateerde hij,
had ons land, met de Scandinavische landen, IJsland, Pruisen en Schotland, de hoogste
alfabetiseringsgraad.81. Hoewel over de betrouwbaarheid en representativiteit van het criterium, dat
hij voor alfabetisme hanteerde getwist kan worden (Van der Woude ging na, hoeveel mensen als ze
trouwden hun handtekening onder de huwelijksakte zetten), is er aanleiding om te veronderstellen,
dat zij die bij het onderzoek positief uit de bus kwamen in elk geval een redelijke tijd op een lagere
school doorgebracht hebben. Van degenen die tussen 1813 en 1819 trouwden, personen dus die hun
opleiding vóór 1800 hadden genoten, tekende respectievelijk 24,6% van de bruidegoms en 40,4%
van de bruiden niet. Dat vrouwen minder de school bezochten dan mannen was een verschijnsel, dat
zich in alle landen voordeed. Voor vrouwen lag de voornaamste taak binnen het gezin en in de
familiekring en daarvoor werd
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een geringer opleidingsniveau nodig geacht dan voor wat de mannen als hoofd van het gezin in de
maatschappij moesten verrichten.82. Nadere analyse van de landelijke cijfers maakte voorts duidelijk,
dat niet alle provincies een gelijk beeld vertoonden - de hoogste alfabetiseringsgraad hadden de drie
noordelijke provincies en Noord-Holland -, dat het analfabetisme onder katholieken hoger lag dan
onder protestanten - mede een erfenis van de onderdrukte situatie van eerstgenoemden tijdens de
Republiek; ze waren verplicht protestantse scholen te bezoeken - en dat, als men geboortegeneraties
onderscheidt, er van een gestaag oplopende alfabetisering sprake was.
De eerste eigentijdse onderzoekingen naar de mate van geletterdheid van het volk vonden tegen
het midden van de eeuw plaats en hadden betrekking op recruten voor de militaire dienst. Die vormden
wel een bijzondere categorie omdat ze, naast een groep vrijwilligers, bestond uit het verpauperde of
althans minst welgestelde deel der natie, zoons van landarbeiders en handwerklieden. Beter
gesitueerden, die dus ook beter opgeleid waren, lieten zich door hen tegen een financiële vergoeding
vervangen. Deze individuele dienstvervanging werd tot het einde van de eeuw uit maatschappelijk
oogpunt aanvaardbaar geacht; het was niet in het belang van het hoger opgeleide individu om in zijn
carrière geschaad te worden en de maatschappij kon hem goed gebruiken, terwijl de kansarmeren
minder produktief voor de staat geacht werden en bovendien er door dienstneming op vooruit gingen:
ze werden goed gevoed, gekleed en gehuisvest en de samenleving had ook nog iets aan ze.83.
Onderzocht op hun schrijfvaardigheid werd in 1833 ontdekt, dat van de 1011 Gelderse recruten er
196 niet konden schrijven. In 1848 bleek, dat van de 3595 recruten er 686 niet konden lezen én
schrijven en dat 185 alleen konden lezen. Ruim driekwart van de recruten moet dus voor kortere of
langere tijd schoolonderwijs gevolgd hebben.84.
De uitkomsten van dit onderzoek komen overeen met de cijfers over het schoolgaan, die in de
eerste helft van de 19de eeuw - nog weinig systematisch, verre van compleet en zeker niet in alle
opzichten betrouwbaar - werden verzameld. De eerste landelijke, althans enigszins betrouwbare
gegevens over het schoolbezoek, stammen uit 1811.85. Ze hebben betrekking op het Koninkrijk Holland,
dus niet op het gebied beneden de grote rivieren. Daaruit blijkt, dat van alle kinderen tussen 6 en 11
jaar er tenminste 60% op school kwam. Ieder dorp had toen een lagere school. Gemiddeld was er 1
onderwijzer op 60 leerlingen. Interessant is, dat in vergelijking tot het totaal van de bevolking er toen
meer onderwijzers in de noordelijke drie provincies en Noord-Holland waren (de gebieden, waarvan
we zo juist zagen, dat meer huwelijkskandidaten er de akte tekenden) dan in de rest van het land.
In de loop van de jaren 1820 komt de stroom van kwantitatieve gegevens enigszins op gang. Erg
betrouwbaar zijn ze nog niet en hoe men het verzamelde materiaal moet interpreteren is allesbehalve
duidelijk. De cijfers hebben in het algemeen betrekking op het aantal kinderen, dat ‘voor kortere of
langere tijd’ onderwijs in een bepaald jaar genoot, een aanduiding, die tot diverse wijzen van
verzamelen leidde, veelal tot het tellen van het aantal leerlingen op één bepaalde dag in het topseizoen
van de school. Naar de mening van de regering zou éénzesde van de bevolking in de schoolplichtige
leeftijd vallen. De ontwikkeling van het schoolbezoek is dan als volgt weer te geven:
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Tabel 2. Schoolbezoek 1825-1845
jaar

inwoners

1/6 schoolplichtig scholieren

% schoolgaand

1825

2.285.663

380.944

247.429

65.0

1835

2.528.387

421.398

304.459

72.2

1845

3.053.984

508.997

382.370

75.1

Bron: Dodde, Nederlandse onderwijs verandert, 30.
Over het rendement van het onderwijs zeggen deze cijfers wel iets, maar toch te weinig. Ze geven
immers onvoldoende inzicht in de mate van het schoolbezoek. Dat in de winter meer kinderen naar
school gingen dan des zomers werd in veel toonaarden beschreven, en ook dat veel kinderen slechts
een gering aantal jaren de school bezochten, maar hoe de natie er in dit opzicht voorstond was
onbekend, want gegevens daarover werden, althans op landelijk niveau, niet verzameld.
In het begin van de jaren 1850 probeerde de regering voor het eerst meer inzicht te krijgen in de
mate van het schoolbezoek door een telling van het aantal leerlingen op twee dagen, te weten 15
januari en 15 juli. Maar ook dit leverde volgens de deskundigen uit die tijd nog geen goed beeld op:
elke onderwijzer trachtte deze beide dagen tot voorbeeldige schooldagen te maken.86.
Het is weinig zinvol, om de massa cijfers over absolute aantallen schoolbezoekers, die na 1850
verzameld werden, hier te geven. We volstaan er mee te constateren, dat toen bleek, hoeveel kinderen
op 15 januari en hoeveel op 15 juli op school kwamen. Opnieuw ervan uitgaande, dat een zesde deel
van de bevolking leerplichtig was, constateerde men dat in 1855 op 15 januari 71,8% der kinderen
de school bezocht en op 15 juli 59,8%. Men mag hier overigens niet de conclusie uit trekken, dat in
1845 meer kinderen naar school gingen dan in 1855. De telling was anders, de schoolbevolking was
op beide dagen een andere.87. In 1862 is het percentage schoolbezoekende kinderen 76,3.88. Eén ding
is duidelijk: er is sprake van een steeds stijgende lijn.
Zolang er geen schoolplicht was, was schoolbezoek door iedereen niet te bereiken. Rond 1840 ging
ongeveer driekwart van de leerplichtigen naar school. De autoriteiten gingen hierna hun aandacht
verleggen naar het te onregelmatige en te kortstondige schoolbezoek. De omstandigheden waren
daarvoor gunstig geworden: de gebouwen waren in een veel betere staat, er was een redelijk
functionerend onderwijzerscorps, nieuwe boeken waren ingevoerd, nieuwe methoden, met name het
klassikale onderwijs raakten steeds meer in zwang en de gemeenten werden scheutiger als het er om
ging gelden voor het onderwijs uit te trekken. Maar op het moment, dat deze laatste fase van de
onderwijsvernieuwing en -verbetering ingezet zou worden, begon zich een probleem af te tekenen,
dat in de volgende jaren alle energie zou opeisen: de schoolstrijd, tot dan toe onder de oppervlakte
gebleven, diende zich aan.
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7 Het vervolgonderwijs
1. Stand van zaken rond 1800
Een van de opvallendste kenmerken van de begin 19de-eeuwse onderwijsvernieuwing is, dat deze
betrekking had op het basisonderwijs, en dat men pas later aan de reorganisatie van het
vervolgonderwijs begon. In de omringende landen was dat anders: daar startte de vernieuwingsgolf
juist met het middelbaar onderwijs om pas daarna bij het basisonderwijs uit te komen. Dat betekent
overigens niet, dat hier te lande helemaal geen aandacht voor het voortgezet onderwijs bestond. Kritiek
was er in elk geval genoeg, vooral op de Latijnse scholen. Het particulier initiatief zorgde voor de
eerste voortgezette scholen op het algemeen vormend en technisch vlak.
Hoewel in de Instructie van de Agent al stond, dat hij ook zorg te dragen had voor het
vervolgonderwijs, richtte de aandacht van de landsoverheid zich aanvankelijk geheel op het lager
onderwijs; daarvoor ontwierp ze ook de eerste wettelijke regelingen. Het merendeel van de bevolking
was - zo was de redenering - niet in staat om te zorgen voor het onderwijs van de jonge generatie en
dus ging het in de wetgeving voor alles om scholen voor primair onderwijs die geheel of gedeeltelijk
door de openbare kas betaald werden. Voortgezet onderwijs was iets voor de betere standen, voor de
mensen met meer geld. Voor hen behoefde de overheid niet direct te zorgen. Die nam aan, dat de
hogere standen zelf wel de verantwoordelijkheid voor het onderwijs aan hun kinderen zouden dragen.
Doordat de overheid hier dus niet onmiddellijk een taak zag, bleef er een middelbaar onderwijs
bestaan, dat nauwelijks regelgeving kende en bepaald werd door de directe behoeften van hen, die
om dat onderwijs vroegen.
Rond 1800 is er in het Nederlandse onderwijssysteem sprake van een tweedeling: er was lager én
hoger onderwijs. Dat laatste valt het duidelijkst te omschrijven. Onder het hoger onderwijs vielen de
hogescholen, die later universiteiten gingen heten en was ook het schooltype begrepen, dat op het
onderwijs aan die hogescholen voorbereidde, de Latijnse school. Alle andere vormen van onderwijs
werden als ‘lager’ aangemerkt - ook dus een aantal schooltypen, die wij nu onder de noemer voortgezet
of middelbaar onderwijs zouden brengen. Veel meer dan vermelden dat ze bestonden deden de lager
onderwijswetten niet; zonder regels bleven ze echter niet helemaal. Ze waren aan de schoolinspectie
onderworpen en de leraren werden geacht een akte te halen als onderwijzer, met aantekening van de
vakken (meestal een of meer moderne talen of wiskunde) die ze later zouden geven. Al die scholen
stonden in steden en die hadden er al moeite genoeg mee gehad dat ze een deel van hun zeggenschap
over het basisonderwijs verloren zagen gaan. Aandrang om ook voor het voortgezet onderwijs een
wettelijke regeling te maken, werd door de stadsbesturen dus niet uitgeoefend. Het streven van die
besturen was juist zo veel mogelijk een eigen beleid te voeren ten aanzien van het voortgezet onderwijs,
dat bovendien nog voor de groepen, waarmee die besturen
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nauwe connecties hadden, van belang was. En dus bestonden er in den lande zeer veel ‘middelbare’
scholen, die zich aanpasten aan de behoeften van de directe omgeving. Doordat er geen landelijke
regelgeving van enige omvang bestond en de steden hun beleid onderling niet op elkaar afstemden,
geeft Nederland in de eerste helft van de 19de eeuw het beeld te zien van een complex en heterogeen
geheel van middelbaar onderwijs, een soort lappendeken.

2. Ontwikkelingen tot 1815
Hoger onderwijs
De Latijnse school kende tot de 17de eeuw haar grootste bloei. Ze was toen het schooltype, dat als
enige en in alle opzichten zorgde voor een goede voorbereiding op de samenleving. De kennis, die
de maatschappij nodig had, werd de jeugd op de Latijnsche school bijgebracht. In de 18de eeuw raakte
de school deze positie kwijt; niet alles wat de maatschappij verlangde werd er meer geleerd. Om te
beginnen hield het Latijn op als centrale taal te fungeren in de internationale communicatie. Door de
opkomst van de natuurwetenschappen verloren de klassieke filologie en de klassieke geschiedenis
bovendien hun centrale positie voor het begrijpen van de werkelijkheid; de Latijnse scholen gaven
niet meer de brede opleiding, waarmee men vroeger alles kon bereiken, de klassieken waren vakken
geworden naast andere.89.
Volgens eind 18de-eeuwse schrijvers was de Latijnse school hierdoor in verval geraakt. Van
kwaliteitsschool met een ‘all round’-opleiding was ze een instituut geworden met een beperkt
vakkenpakket en derhalve ook met een beperkt aantal leerlingen: andere vormen van voortgezet
onderwijs hadden nu ook hun aantrekkingskracht. De Latijnse school had in feite slechts één sterke
troef overgehouden: ze was de erkende vooropleiding voor het universitair onderwijs, dat nog in
hoofdzaak in het Latijn gegeven werd en waarvoor de opleiding in de klassieken een essentieel
bestanddeel van de vorming geacht werd. De Latijnse school was derhalve een school voor weinigen
geworden - en hoe anders was dat vroeger. Rond 1515 telde de Latijnse school van Alkmaar nog 800
leerlingen, in 1811 had ze nog maar vier. Juist die terugloop van het leerlingental maakte dat
tijdgenoten, kijkend naar wat eens was, van verval spraken.
Er waren als gevolg van de veranderde positie in de loop van de 18de eeuw wel enkele Latijnse
scholen in kleinere steden opgeheven, maar veel waren dat toch niet. Iedere stad, die het zich financieel
maar enigszins permitteren kon, handhaafde het instituut. In 1811 waren er in het Koninkrijk Holland
(dus exclusief Brabant en Limburg en een deel van Gelderland) nog 57 Latijnse scholen, met 130
docenten en 1501 leerlingen, gemiddeld iets meer dan 25 per school. Maar er waren ook Latijnse
scholen met minder dan 10 leerlingen, sommige hadden zelfs nog geen vijf.90. Op een totale bevolking
van 1.730.971 zielen bezocht toen 1 promille de Latijnse school.91.
De aantallen leerlingen aan Latijnse scholen lopen in hoge mate parallel met de aantallen studenten
in het hoger onderwijs. Behalve hogescholen, waar men afstudeerde als doctor in de theologie, de
rechten of de geneeskunde, te Leiden, Utrecht, Groningen, Franeker en Harderwijk waren er ook nog
athenea te Deventer en Amsterdam, maar deze konden geen graad verlenen. De aankomende student
volgde eerst een voorbereidende studie in de filosofische vakken, om er tenslotte in een van de
studierichtingen af te studeren.
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Middelbaar onderwijs
Naarmate de Latijnse school steeds minder een kennispakket bood, dat aansluiting gaf op de
werkelijkheid in de maatschappij, ontstonden er schooltypen die de functies, die de Latijnse school
liet liggen, overnamen en die het oog gericht hielden op de eisen, die een moderne, door
natuurwetenschappen mede bepaalde maatschappij stelde. In het spraakgebruik van die tijd heet dit
schooltype de ‘Franse school’.
De Franse school was dus de moderne tegenhanger van de Latijnse school en het vakkenpakket
bestond er in het beste geval uit de moderne talen, wiskunde, boekhouden, moderne geschiedenis en
aardrijkskunde en voorts werden een aantal vaardigheden aangekweekt om zich goed in gezelschap
te kunnen bewegen: muziek, dans, schermen, paardrijden en, voor meisjes, handwerken. Maar ook
scholen met één moderne taal en wat rekenonderwijs op het programma heetten Franse school. Al
aan het eind van de 18de eeuw had dit onderwijstype een veel grotere aantrekkingskracht dan de
Latijnse school. Vooral in Holland was de Franse school in trek: een leerlingenverhouding van 10:1.
In de rest van het land was de verhouding 2 tot 5 leerlingen op de Franse school, 1 leerling op de
Latijnse.92.
De toenmalige kritiek op de Franse school had niet de kracht van die op de Latijnse school. De
schrijvende elite had zijn opleiding aan het laatste schooltype gehad en had kennelijk in de gaten, dat
een zekere onaangepastheid als gevolg van hun opleiding hun parten speelde. Ze bleven wel die
opleiding koesteren, maar erkenden tegelijkertijd, dat een andere opleiding daarnaast voor de welvaart
van het land van essentieel belang was. Een opleidingsvorm naast die van de Latijnse school, want
de elite bleef ver af staan van de burgerij, die van de Franse school gebruik maakte. De tweedeling
in het voortgezet onderwijs is dus - zowel in schooltype als in bevolkingsgroepen, die haar interesseren
- al vóór 1800 in ons onderwijsstelsel aanwezig.
Juist het feit, dat de Franse school in alle denkbare vormen zo ruimschoots ter beschikking stond,
maakte het minder nodig dat de hervormingsbeweging zich in ons land op het middelbaar onderwijs
richtte: voor degenen, die later naar de universiteit zouden gaan én voor degenen, wie een beroep in
handel en nijverheid voor ogen stond, was er immers een plaats in ons onderwijsstelsel. Gebrek aan
onderwijsvoorzieningen was er in beide sectoren niet, en het aanbod was in overeenstemming met
de vraag. Franse meesters en - voor de meisjes van goeden huize - mademoisselles boden zich overal
aan, waar ze de kost konden verdienen. Mensen met verschillende capacititen, met verschillende
financiële mogelijkheden en dus werkend aan scholen, die in veel opzichten zeer van elkaar verschilden.
Het probleem was niet: gebrek aan scholen, wél gebrek aan niveau, althans op een groot deel van de
middelbare scholen.

Nationale aandacht voor het vervolgonderwijs
Ook wie later naar de universiteit wilde teneinde in de geleerde wereld te worden opgenomen, had
enige kennis van de moderne talen en van wis- en natuurkunde nodig, zo was rond 1800 de algemene
overtuiging. Het ontbreken van deze vakken op enig moment in de Latijnse schoolopleiding leverde
daarom in deze tij voortdurend gespreksstof op. Een deel van het vakkenpakket van de Franse school
was voor de Latijnse school ook gewenst. Plannen werden zelfs gemaakt voor een geïntegreerde opzet
van het algemeen vervolgonderwijs. Onderwijsinspecteur Van den Ende toonde zich daar een groot
voorstander van en had een dergelijke
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opleiding ook in zijn woonplaats Haarlem gerealiseerd gekregen. Toen de Fransen vaste voet in ons
land kregen en overwogen wat er met ons onderwijsstelsel moest gebeuren, lieten zij het intussen
goed geregelde lager onderwijs ongemoeid, maar meenden wel dat op het gebied van het middelbaar
onderwijs nog een grote taak lag. Nederland zou wat dat betreft nog iets van Frankrijk kunnen leren.93.
Wilde Nederland, in navolging van andere landen, een logisch opgebouwd nationaal schoolstelsel
krijgen, dan moest er na de wetgeving op het lager onderwijs een regelgeving komen voor het
voortgezet onderwijs. Het eerste plan daartoe is onder de regering van koning Lodewijk Napoleon
opgesteld, met zeer interessante gedachten bovendien. Het was afkomstig van een staatscommissie
en kwam in april 1809 gereed.94.
In de ogen van deze commissie van vier moest het middelbaar onderwijs een goeden voorbereiding
zijn voor de jeugd ‘uit alle standen der burgers’ tot een kundige vervulling van zeer diverse taken in
het maatschappelijk leven. Alleen de laagste stand in de stad en de boerenbevolking op het platteland
konden het ontberen, maar voor alle anderen was het noodzakelijk. Er moest, meende de commissie,
een einde komen aan het exclusieve karakter van de Latijnse scholen, waar alleen zeer welgestelden
terecht konden. Impliciet wilde ze een einde gemaakt zien aan het grote onderscheid tussen een kleine
elite van ‘geleerden’ en een grote massa van ‘ongeletterden’. Er was dringend behoefte aan een goed
geregelde moderne opleiding voor velen, een opleiding zonder de exclusieve functie van de klassieken.
Tot zover was er overeenstemming, maar over de feitelijke uitvoering liepen de gedachten uiteen.
Er kwamen twee ontwerpen van middelbaar onderwijs:
Plan A

1. Algemene scholen, cursusduur 2-3 jaren,
volgend op het lager onderwijs, met de vakken
wiskunde, natuurkunde, moderne talen en
godsdienstleer.
2. Gymnasia, aansluitend op de algemene scholen,
met een cursusduur van 4-5 jaren, met de vakken
van de oude Latijnse school: Latijn en Grieks,
dichtkunst, welsprekendheid, aardrijskunde,
tijdrekenkunde en geschiedenis.

Plan B

Gymnasia, cursusduur 5-6 jaren, met de vakken
Grieks en Latijn (facultatief), Nederlands, Frans,
Duits, Engels, tekenkunst, wiskunde, natuurkunde
en sterrenkunde.

Plan A behelsde dus een soort ‘middenschool’, waarop dan scholen met diverse programma's
konden aansluiten; de commissie programmeerde vooreerst nog alleen de voorbereidingsschool tot
de universiteiten en nog geen andere vormen van (eind-)onderwijs. Plan B hield in algemeen én
voorbereidend wetenschappelijk onderwijs in één school voor alle leerlingen.
Behalve dat hier afgestapt werd van de gedachte, dat maar weinigen geletterd hoefden te zijn, voorts
van de mening dat ‘geletterd worden’ alleen mogelijk was langs de weg der klassieken, droeg het
rapport nog een belangrijk kenmerk: een systematische ordening van elkaar opvolgende schooltypen
werd voorgesteld, een getrapt schoolstelsel met duidelijk afgebakende niveaus van lager, middelbaar
en hoger onderwijs, die aan leeftijdsfasen waren gebonden (lagere school tot 9 à 10 jaar, middelbare
school tot 15 à 16 jaar en daarna de universiteit, waarbij men moet bedenken, dat deze een
voorbereidende cursus had van 1 à 2 jaren, voor men met de eigenlijke universitaire vakstudie kon
beginnen).
Echter, dit ideale schoolstelsel kwam niet verder dan de schrijftafel. De tijdsomstandigheden spoedig voldgd de Franse bezettingstijd - deden het ontwerp in de
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bureaula verdwijnen. De door de Fransen gehandhaafde inspecteur van het onderwijs Van den Ende
zou er voorstander van blijven, dat er een regeling kwam voor goed vervolgonderwijs en vond zijn
Franse broodheren aan zijn zijde, toen hij klaagde, dat het enige schooltype, dat althans enige regeling
kende, de Latijnse school, niet aan de maatschappelijke behoefte tegemoetkwam, doordat er geen
wiskunde en moderne talen onderwezen werden, en kwalitatief noch numeriek veel voorstelde.
Het lijkt erop, dat in deze tijd een grote mate van consensus bestond over hoe het gehele onderwijs,
van de lagere school tot de universiteit, geordend moest worden. Alleen de omstandigheden waren
er niet naar om het in de praktijk te brengen. Hervatting van een alomvattende discussie zou echter
nog lang uitblijven en decennialang zou men zich met noodmaatregelen behelpen. De vereniging van
ons land met België na 1815 maakte de zaak er niet eenvoudiger op, omdat het onderwijsstelsel en
de doelstellingen van het onderwijs in beide landen nogal uiteenliepen.

3. Regeling voor de Latijnse scholen in 1815
‘Men heeft een schoone gelegenheid laten voorbijgaan.’ Dat was de slotsom van Inspecteur Van den
Ende, toen hij enige jaren later terugkeek op de besluiten, die over het middelbaar en hoger onderwijs
bij de aanvang van het nieuwe Koninkrijk genomen waren. Ouderwets en bekrompen had de overheid
gehandeld door in feite alles bij het oude te laten.95.
Wat had zich afgespeeld? Bij besluit van 18 januari 1814 had Koning Willem I een commissie
ingesteld, die een wetsontwerp over het hoger onderwijs moest voorbereiden. Terwijl de commissie
aan het werk was, kreeg ze de tekst van de nieuwe grondwet onder ogen en daarin kwam de term
‘middelbaar onderwijs’ voor. Dat nu maakte de zaak ineens gecompliceerd, want moest de Latijnse
school daar nu wel of niet onder vallen.
Niet, oordeelde de commissie, de Latijnse school moest de exclusieve voorbereidingsschool voor
de universiteit blijven, met als basis het bestaand programma, niet gestoord door ‘moderne’ vakken.
Die moest de toekomstige leerling maar krijgen voor hij naar de Latijnse school ging. Maar zó rigoureus
alles bij het oude laten, dat wilde de regering toch niet. De Raad van State had tenminste nog een
Latijnse school voorgesteld waar de vakken van het middelbaar onderijs ‘niet geheel vergeten’ zouden
worden en dus stelde de Raad voor deze als ‘bijvakken’ in te voeren.96. De Koning conformeerde zich
aan dit voorstel in het K.B. van 15 augustus 1815. Daarmee ontstond dus een Latijnse school, als
vanouds ingedeeld bij het hoger onderwijs, met een randje moderniteit.
Tot 1876, toen het hoger onderwijs bij wet geregeld werd, bleef dit K.B. met in totaal 270 artikelen,
waarvan het overgrote deel op de universiteiten betrekking had, richtsnoer voor de Latijnse scholen,
de eerste trap van het hoger onderwijs.
Naast de rijksuniversiteiten, Leiden, Utrecht en Groningen, twee rijksathenea respectievelijk te
Harderwijk, die in 1818 werd opgeheven en te Franeker, die dat lot in 1843 trof, vielen er ook nog
enkele gemeentelijke athenea onder de regeling. Nieuwe kwamen echter niet van de grond en die van
Deventer leidde tot 1876 een noodlijdend bestaan; slechts die van Amsterdam was succesvol en werd
in 1876 de gemeentelijke universiteit.97. Grote aantallen studenten moet men niet verwachten in de
vijf universitaire faculteiten: de godgeleerdheid, de rechtsgeleerdheid, de geneeskunde, de wis- en
natuurkunde en de letteren en wijsbegeerte. In 1820
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26 ‘De overdracht van de klassieke cultuur op de hedendaagse jeugd’. Gevelsteen boven de deur van de aula
van het Murmellius-Gymnasium te Alkmaar

studeerden aan de drie universiteiten 786 studenten, in 1855 is dat aantal opgelopen tot het dubbele:
1413.98.
Het einddiploma van de Latijnse school leidde automatisch tot toelating tot de universiteit. Op die
school stonden de vakken Latijn en Grieks centraal, maar er kwamen nu de ‘bijvakken’ bij: moderne
geschiedenis en aardrijkskunde, én wiskunde. Geen moderne talen dus; die hoorden tot het
(ongedefinieerde) middelbaar onderwijs. Het K.B. hield verder in sterke mate rekening met de realiteit:
er waren in de grote steden grote scholen met verscheidene docenten, waar zes klassen konden bestaan,
maar ook zeer kleine scholen in de plattelandsstadjes, die minimaal twee klassen moesten hebben.
De rector diende in elk geval gepromoveerd te zijn, en voor de overige docenten gold als minimumeis
het kandidaatschap in de letteren.
Dit alles mag niet de indruk wekken, dat de overheid nu een strak centraal regime over de Latijnse
school gelegd had. Het K.B. bevatte meer richtlijnen dan strakke voorschriften. De inrichting van de
Latijnse school werd grotendeels aan de stadsbesturen overgelaten; die konden bovendien op vele
punten van de voorschriften afwijken dan wel dispensatie vragen - en dat gebeurde in ruime mate.
Zodoende mochten zelfs rectoren, die geen doctoraat in de letteren hadden, voorlopig aanblijven,
hetgeen vooral van belang was voor de katholieke Latijnse scholen van Noord-Brabant, waar geen
enkele docent een graad had.
Zo kon er een netwerk van Latijnse scholen blijven bestaan in Nederland, waarbij geen twee Latijnse
scholen op dezelfde wijze waren ingericht.99. De nationale overheid besefte al meteen, dat zelfs het
voorzichtige beetje vernieuwing, dat
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ze voorstond, slechts langzaam ingevoerd kon worden en dat het wat haar betreft op volharding aan
zou komen. Er was natuurlijk een methode, om door te drukken wat ze wilde als de steden nalatig
bleven en dat was scheutig zijn met financiële middelen, maar die werden niet of mondjesmaat
gegeven. De Latijnse scholen werden voor de landsoverheid niet een voorwerp van zorg, waarop ze
trots kon zijn - en zulks ondanks het feit, dat ze er een aparte inspecteur voor benoemde-, maar,
integendeel, een bron van voortdurende klachten, tot 1876 toe.100.
Het middelbare onderwijs van de Grondwet bleef voorlopig een lege huls. Er is in de beginjaren
van het Koninkrijk niet één serieuze poging gedaan hier iets voor te regelen. Niemand wist, wat er
precies onder verstaan moest worden101. en dus bleven al die ‘Franse scholen’ voortbestaan en zich in
vrijheid en vrijwel zonder regels ontwikkelen, afgezien van de paar aanwijzingen in de wet van 1806.
De landelijke autoriteiten hadden aan deze vorm van onderwijs geen boodschap, leek het wel. Het
waren de stadsbesturen, die, nog meer dan bij de Latijnse scholen, de dienst uitmaakten en veel aan
het particulier initiatief overlieten.

4. Voortgezet onderwijs in de periode 1815-1860.
Latijnse scholen
Het K.B. van 1815 was met enige spoed tot stand gekomen, juist vóór de afkondiging van de nieuwe
Grondwet van dat jaar, die nodig was vanwege het samengaan van België en Nederland in het Verenigd
Koninkrijk. Het is niet onmogelijk, dat dit politieke feit het opstellen van regels voor het hoger
onderwijs heeft versneld. Men wist immers in Den Haag waar men in het zuiden mee geconfronteerd
zou worden en in elk geval zou de discussie veel moeilijker zijn geworden, als de katholieke Belgen
daar een stem in hadden gehad. In dat land stonden de seminaries, athenea en colleges namelijk onder
toezicht van de katholieke geestelijkheid en dat niet alleen, geestelijken gaven er ook les. Ze waren
slecht opgeleid én katholiek, twee zaken, die het regeringscentrum weinig bevielen. Maar doortastend
optreden toen het K.B. ook voor de zuidelijke provincies ging gelden durfde men niet; pas in 1825
werd het gewaagd. Al die scholen zouden gesloten moeten worden en alleen burgerlijke Latijnse
scholen kregen erkenning. Toen de regering tegelijkertijd ook nog besloot maatregelen te nemen
tegen de priesteropleidingen leidde dat tot een protestbeweging, met de bekende uitkomst: Noord en
Zuid gingen uit elkaar.
Hier ligt, naast ontzag voor de steden, die onmiddellijk hun autonomie aangetast zagen, de reden
waarom de regering na het K.B. voorlopig weinig van zich liet horen en de zaak ook in het Noorden
op zijn beloop liet. Vele scholen gingen dus op de oude voet voort, alsof er geen K.B. van 1815
bestond. Van de ‘bijvakken’, waarvan dat K.B. zo voorzichtig had gezegd, dat die ‘zoveel mogelijk’
gegeven moesten worden en bovendien ‘pas na afloop van het dagelijks onderwijs in de oude talen’,
kwam al bitter weinig terecht. Nieuwe geschiedenis en aardrijkskunde ging nog eventueel, maar met
de wiskunde wist het merendeel van de scholen in het geheel geen raad. Wat kon men wat dat betreft
ook verwachten van classici, die tenslotte de leraren waren. En een aparte leraar wiskunde aanstellen
kostte geld en gebeurde dus lang niet overal.
Op dit punt zal de regering tenslotte iets doen; in 1826 geeft ze een richtlijn voor dit onderwijs,
met de eis, dat leerlingen, die eindexamen deden, ‘genoegzaam ervaren in de reken-, stel- en wiskunde’
moesten zijn. Daardoor werd wel iets meer richting aan dat onderwijs gegeven, maar het haalde het
nog steeds niet bij de
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uitvoerige aanwijzingen, die al in 1815 voor de klassieke talen gegeven waren.102. Er veranderde dus
niet veel, zeker niet toen ook nog een alternatief geboden werd, waarbij de universiteiten zelf bepaalden
of toelating verantwoord was. En studenten hadden ze daar graag, ook studenten zonder een gedegen
vooropleiding.
De problemen met het Zuiden hadden tot gevolg, dat tegen 1830 weer enige staatscommissies aan
het werk gingen, eerst - in 1828 - een voor het hoger onderwijs, die in meerderheid tegen een algemeen
vormend onderwijs op de Latijnse scholen bleef en slechts een landelijke uniformering van het
onderwijs voorstond, in welk verband inspecteur Wijnbeek - en wie kende de eigenzinnige en zuinige
stadsbesturen beter -, een krachtig pleidooi hield voor het onttrekken van de verantwoordelijkheid
voor dit onderwijs aan de steden.103. In 1829 volgde een tweede commissie, nu voor het middelbaar
onderwijs, die constateerde, dat middelbaar onderwijs alleen juridisch bestond en die in tegenstelling
tot haar voorgangster voorstelde de Latijnse scholen wel bij het middelbaar onderwijs te rekenen. De
toekomstige middelbare school moest zowel het voorbereidend wetenschappelijk, algemeen vormend
als beroepsvoorbereidend onderwijs omvatten. In haar voorstellen werd ook de positie van de klassieken
aanzienlijk teruggedrongen ten gunste van de ‘bijvakken’.104. Er kwam daarna zelfs nog een derde
commissie, nu voor het gehele onderwijs, die meer het karakter van een bevredigingscommissie had,
doordat zij de nadruk legde op de voor België onderhand enige oplossing, die van vrijheid van
onderwijs. Wat het middelbare onderwijs betreft volgde deze commissie het spoor van haar
voorgangster: na een onderbouw van twee jaren volgden richtingen van vier jaren ter voorbereiding
op de universiteit of direct op de maatschappij.105. De rapporten van de eerste twee commissies werden
weldra ‘bedekt met het welbekende en veelzeggende archiefstof’,106. het derde rapport kwam tenminste
in bespreking en resulteerde zelfs in een wetsontwerp. Dat kwam echter te laat, om de zaak met
betrekking tot de Noord-Zuidkwestie nog te redden, ook al doordat de tegenstellingen tussen het
anticlericale liberalisme en het katholieke ultramontarisme in het Zuiden hoog opliepen.107.
Na de scheiding verlangde het Noorden naar rust en het bleef vooreerst ook rustig op het
onderwijsfront. Het middelbaar onderwijs liet men ongereglementeerd voortbestaan, met betrekking
tot de Latijnse scholen zou nog wel een enkele ontwikkeling gesignaleerd kunnen worden, maar die
ging niet van de regering uit.
De meest in het oog lopende ontwikkeling was de instelling van zogenaamde Tweede Afdelingen
bij de Latijnse scholen. Het onderwijsveld ging, toen ‘Den Haag’ maar bleef harrewarren en niet tot
besluiten kwam, tot actie over. De Haagse Latijnse school gaf het voorbeeld. Ze werd gesplitst in
twee afdelingen; de eerste gaf de vooropleiding tot de universiteit, de tweede gaf algemeen vormend
onderwijs met een programma als op de ‘Franse’ scholen. De regering zag toe, keurde de ontwikkeling
goed maar deed verder niet meer dan dit soort scholen de naam ‘gymnasium’ opplakken. Ze ondernam
niets om deze ontwikkeling-vanonderop te steunen en had ook in deze tijd van geldelijke nood geen
middelen beschikbaar om eindelijk eens werkelijk scholen voor algemene vorming op te richten.108.
En dus juichte men maar mee over het Haagse initiatief uit 1838, waarbij ‘een nieuwe lap op een oud
kleed was gezet’.109.
Steeds meer Latijnse scholen besloten zo'n tweede afdeling te stichten, maar van een echte
onderwijsvernieuwing was hier natuurlijk geen sprake. Voor de Latijnse scholen leek het meer een
noodsprong, dan dat het getuigde van werkelijk enthousiasme voor fundamentele verandering.
Sommige rectoren van die scholen hadden namelijk ontdekt, dat in de samenleving steeds meer vraag
naar algemeen vor-
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mend onderwijs bestond en dat die vraag richting Franse school ging, terwijl in hun eigen vooropleiding
voor de universiteit geen grote toestroom zat; tenslotte waren de beroepsmogelijkheden van de
universitaire afgestudeerden beperkt. Het aantal aanmeldingen liep zelfs achteruit.
Het Genootschap van leraren aan de Nederlandse Gymnasia, waar rectoren van de oude klassieke
Latijnse school de toon aangaven,110. voelde in wezen niets voor deze vreemde eend in de bijt en
klaagde steen en been; het programma voor de twee opleidingen leidde tot een allegaartje en was
financieel nauwelijks te realiseren, zo werd geoordeeld. Een groot succes van wat genoemd werd
deze ‘treurige aanhangsels van een begunstigde eerste of latinistenafdeling’ bleef dan ook uit.111.
Een tweede ontwikkeling betrof de invoering van het staatsexamen voor degenen, die naar de
universiteit wilden. Ook aan deze zaak zat een luchtje. Het K.B. van 1815 had namelijk niet alleen
het eindexamen van een Latijnse school als eis voor toelating tot de universiteit gesteld, het bleef ook
mogelijk een universitair toelatingsexamen te doen voor ieder, die op een andere wijze was opgeleid.
Dat toelatingsexamen nu was een farce. De universiteiten voerden een levendige concurrentieslag:
een student die dreigde te zakken zocht onmiddellijk zijn heil bij een andere universiteit en slaagde
dan met glans. Het bestuur van de gerenommeerde Leidse universiteit stond bekend om haar
gemakkelijk examen. En dus verlieten ook veel Latijnse school-leerlingen vroegtijdig de school om
via een toelatingsexamen dat bepaald weinig voorstelde op de universiteit te belanden. Als uitvloeisel
van het universitaire beleid ondervond de Latijnse school ook steeds meer concurrentie van
privé-docenten, predikanten vooral, die de toekomstige studenten wel enig Latijn bijbrachten.
Zowel van universitaire zijde, waar de hoogleraren steeds meer onderwijs in de propedeuse-fase
moesten geven en de wetenschapsbeoefening in de knel zagen komen, als van de kant van de rectoren
van de Latijnse scholen, wie het water tot de lippen stond, werd het toegejuicht, dat er in 1845 een
landelijk uniform toelatingsexamen tot de universitaire studie kwam, waarbij de kandidaten ondervraagd
werden over alle vakken van het K.B. van 1815, dus ook over de ‘bijvakken’. De invoering was
daarmee niet onverdeeld gunstig voor de Latijnse scholen, waarvan er verschillende moeite hadden
de stof van alle vakken te geven. Met name gold dit voor de kleinere scholen; die hadden gewoon te
weinig leraren. In 1845 slaagde - bij een overigens soepel gehanteerde maatstaf - maar 60% van de
kandidaten, daarna liep het percentage op. In 1849 slaagde bijna 80%.
Het staatsexamen vond in de literatuur van die tijd evenveel bijval als vurige bestrijding. Natuurlijk
stonden de steden op hun achterste benen, omdat zij in hun rechten - het jus promovendi aan de eigen
Latijnse school - beknot waren en ook rectoren, die het niet klaar kregen de leerlingen in alle vakken
goed voor te bereiden, klaagden en spraken van manipulatie, omdat de leerlingen van de examinatoren
altijd slaagden en er door de wisseling der examinatoren een verschillend niveau van de examens
was. De belangrijkste en meest principiële bestrijding kwam echter van liberale zijde. Het staatsexamen
belemmerde namelijk de sinds jaar en dag vrije toegang tot de universiteit, was daarmee ook een
belemmering voor de vrije wetenschapsbeoefening en paste niet in het vrijheidsdenken van de liberalen
rond het midden van de eeuw. Minister Thorbecke zou het staatsexamen in 1850 niet meer verplicht
stellen en het in 1852 zelfs geheel afschaffen. De gevolgen bleven niet uit: het aantal leerlingen van
de Latijnse scholen daalde met enige honderden, doordat menigeen de school weer vroegtijdig verliet.
Iedereen wachtte nu op de onderwijswetten, die er ingevolge de Grondwet van 1848 moesten komen.
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Franse scholen
De landelijke beeldvorming van het middelbaar onderwijs in de eerste helft van de negentiende eeuw
wordt beheerst door de discussie rond de Latijnse school, de school met het grootste prestige. De
verlichte elite hield vast aan de idee, dat de school er was om kennis en waarden over te dragen, die
hun wortels hadden in het systeem van de aloude Latijnse school. De eliteschool kon ook daarom
blijven bestaan, omdat andere schooltypen, die aansloten op de interesse voor moderne talen en de
natuurwetenschappen zich ernaast vrij konden ontplooien. Deze schooltypen werden gedragen door
andere groepen in de samenleving, groepen, die een sterke positie in de besturen der steden hadden
en de vrije ontwikkeling van het onderwijs propageerden.
Er zijn een aantal vormen van Franse scholen te onderscheiden. Op de eerste en voornaamste plaats
moeten de dagscholen genoemd worden, daarnaast de kostscholen en instituten. Al die scholen waren
bovendien gesplitst in inrichtingen voor jongens en voor meisjes, hadden zeer uiteenlopende
onderwijsprogramma's en kenden een wisselend niveau. Een enorme variatie bestond er dus, geen
spoor was er van uniforme regeling, van een algemeen leerplan en van gelijke didactiek. Naar dit
type onderwijs is tot op heden weinig onderzoek gedaan, ten onrechte, want we hebben hier te doen
met een in elk geval kwantitatief veel belangrijker groep van scholen dan de Latijnse school. De
Franse school werd bevolkt door kinderen van degenen, die het dynamische element van de
19de-eeuwse samenleving vormden.
In de eerste plaats waren er een aantal zeer dure Franse instituten en kostscholen, waarvan het
onderwijs verre uitsteeg boven dat van de tweede afdelingen der Latijnse scholen. Het Instituut
Noorthey te Voorschoten, dat zelfs koninklijke leerlingen kreeg is er een voorbeeld van, maar ook
de particuliere kostschool van F.C. Roodhuizen te Amsterdam, waar 1000 gulden schoolgeld gevraagd
werd, kan in dit verband genoemd worden.112. Elitescholen waren het, met weinig concurrentie. De
iets goedkopere - 200 tot 600 gulden schoolgeld - in de steden waren in een voortdurende
concurrentiestrijd gewikkeld. Het waren voor de kostschoolhouders en -houderessen lucratieve zaken,
maar nog altijd waren deze scholen voor veel ouders onbetaalbaar. Het goedkoopst waren de
dagscholen, soms gecombineerde dag- en kostscholen, waar ouders, als ze het zich maar enigszins
konden permitteren hun kinderen naartoe stuurden, ook al omdat ze niet tot de massa en de armen
gerekend wensten te worden.113. Hier gingen grote aantallen kinderen uit de betere standen heen:
‘Vele kinderen van meer gegoede ouders in de groote steden ontvangen op dezelve ook
lager onderwijs, of worden, na eenige jaren eene eigenlijke lagere school bezocht te
hebben, daarhenen gezonden, om er de belangrijkste jaren hunner jongelingschap door
te brengen. Ook eindigt en wordt op deze scholen besloten het onderwijs voor die talrijke
klasse van ingezetenen, die aan hunne kinderen eene meer zorgvuldige opvoeding willen
geven, doch uit hoofde hunner toekomstige bestemming, geen gebruik maken van de
collegien, latijnsche en hoogere scholen. De kooplieden, de fabrikanten, de winkeliers,
de meesters der verschillende ambachten in de steden, de kunstenaars en meer anderen,
die buiten twijfel onder de nuttigste en werkzaamste ingezetenen des lands gerangschikt
worden, voleinden op deze scholen hunne opvoeding.’114.
Er waren Franse scholen met de lagere schoolvakken en een beetje Frans, soms zelfs ‘Franse scholen’,
waar een buitenlander zijn taal, ook Engels en Duits, perfect aan zijn leerlingen leerde. De top werd
bereikt, als er de drie moderne
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talen, algemene geschiedenis en wiskunde gegeven werd, in dit geval door verscheidene onderwijzers.
Een aantal van deze onderwijsinrichtingen waren pure drilscholen: het onderwijs bestond uit het erin
stampen van handboekleerstof, nodig voor het slagen voor het toelatingsexamen van de Militaire
Academie, het Instituut voor de Marine of de Technische Academie te Delft.115.
In 1835 stond in het onderwijsverslag van de regering een aantal van 97 Franse dag- en kostscholen
voor jongens vermeld. Het katholieke Noord-Brabant had verreweg de meeste, toen al. Naast deze
97 dag- en kostscholen waren er nog een ontelbaar aantal Franse dagscholen van privé-onderwijzers,
waar landelijk helemaal geen zicht op was en soms wisten de steden zelf niet eens hoe de zaken er
voor stonden. Het aantal leerlingen op deze scholen moet in de duizenden gelopen hebben. In 1859
bezochten in Amsterdam 6000 kinderen een Franse school; het overgrote deel ging naar de goedkopere
dagscholen.116.
Franse meisjesscholen bleven apart in deze tijd. Voor vrouwen was het niet gepast later een
maatschappelijk beroep te kiezen. Zij die iets meer beschaving nodig hadden gingen naar de school
voor jonge juffrouwen, geïnstitutioneerd om de meisjes ‘op te leiden tot de kennis van die pligten,
welke, voor de teedere kunne, onmisbaar zijn, ter verzekering van haar geluk’.117. Die plichten bestonden
uit het zijn van een goede echtgenote en moeder. Voor hen, die tot de hogere standen behoorden was
het vooral van belang in het Frans te kunnen converseren, een perfecte gastvrouw te zijn en teruggetrokken - fraai te kunnen handwerken. Daaraan werd veel aandacht besteed. De Franse
meisjesscholen mogen dan ten doel hebben gehad op te leiden voor de toekomstige ideale bestemming,
sommige vrouwen vonden juist hier - als weinigen uit velen - een maatschappelijk beroep als
onderwijzeres. De regering gaf van 1827 af zelfs enkele rijksbeurzen aan dochters van verarmde
families om tot onderwijzeres te worden opgeleid. Zij kwamen, als ze een bloeiende school troffen
hiermee goed aan de kost.118.

Technisch- en handelsonderwijs
Al die Franse scholen gaven algemeen vormend onderwijs. Nederland was nog weinig
geïndustrialiseerd. Was er dan helemaal geen sprake van beroepsgerichte opleidingen? Het lager
onderwijs, dat sedert het midden van de 18de eeuw enige uitbreiding had gekregen, had toen deels
ook al tot doel de leerlingen een beroep aan te leren, dat hen, als ze volwassen waren geworden, in
staat zou stellen in hun levensonderhoud te voorzien. Vooral weeshuisscholen boden toen indirect en
de massale armenscholen direct beroepsonderwijs. Weeshuiskinderen werden op oudere leeftijd
uitbesteed bij ambachtslieden in de stad. Armenscholen van diaconie of gemeente boden een
beroepsopleiding in de school: meisjes en jongens waren er gedurende een deel van de dag bezig met
naaien, wol spinnen, kousen breien en dergelijke, met beroepen van de huisnijverheid dus. In de
meeste steden kon men deze werkscholen vinden, ontstaan uit compassie met de arme medeburger,
maar ook overwegingen die de openbare orde betroffen hebben hier een rol gespeeld. In feite werd
de liefdadigheid ingegeven door zucht tot zelfbehoud van het meer welvarende deel van de bevolking.
Men voelde zich, door het toenemend aantal bedelaars in de straten behoorlijk bedreigd. Een doorslaand
succes werden deze werkscholen niet, al helemáál niet vanuit het oogpunt van intellectuele vorming,
want die werd ernstig verwaarloosd. En als instituut legden ze de een na de ander het loodje,
economisch draaiden ze niet.119. In de eerste decennia van de 19de eeuw waren er nog wel een aantal
over, en in de beginfase van de onderwijshervorming werd nog aan versterking van deze vorm van
combinatie van leren en

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

130

werken gedacht.120. Al spoedig echter raakte de gedachte hieraan op de achtergrond.
Er is vrijwel van het begin van de eeuw af veel gediscussieerd over de vraag, of er beroepsgerichte
opleidingen voor handel en nijverheid moesten komen. Al spoedig was de stemming overwegend
afwijzend: algemene vorming via het schoolonderwijs, akkoord, die was het bevorderen waard, maar
het beroep moest maar in de praktijk geleerd worden. Na de school dus, volgens oud recept, bij een
baas in de leer.
Toch zijn er, ook vóór 1850, wel enige particuliere initiatieven genomen tot oprichting van scholen,
waar beroepsgericht onderwijs gegeven werd. De bekendste ervan is de ‘tekenschool’, niet alleen
opleidingsinstituut voor de schone kunsten, maar al spoedig ook en in steeds sterkere mate voor de
bouwkunde en tegen het midden van de eeuw ook een school, waar werktuigkundig en natuurkundig
onderwijs gegeven werd. De ‘tekenschool’ kwam in de grote, maar ook in de kleinere steden.121. In
1862 bestonden er 44 tekenscholen, met 4541 leerlingen en 185 docenten.122.
Daarnaast kende de eerste helft van de 19de eeuw de voortzetting van de oude ‘arbeid- en
industrieschool’, waarvan de wenselijkheid tot oprichting en instandhouding in de schoolwetten werd
beklemtoond. Met veel ups en downs zijn ze er al die tijd geweest, maar niet massaal en veel aandacht
werd er ook niet aan besteed. Dit soort scholen, waar men aan arbeid leerde wennen, kon het niet
bolwerken en de ene ‘spin’-school na de andere verdween. Twente biedt wat dit betreft een apart
beeld: in de jaren 30 van de negentiende eeuw ontstonden er weefscholen met het doel de arbeiders
van de Twentse weefindustrie bekend te maken met de weefmethode via de snelspoel.123. Maar van
een hoge vlucht van lager technisch onderwijs in de eerste helft van de 19de eeuw kan men zeker niet
spreken. In 1862 waren er ongeveer 30 scholen, met bijna 3000 leerlingen.124.
Was er middelbaar en hoger technisch onderwijs? Het ligt voor de hand, dat we ook hier te maken
hebben met enkele - en nog niet erg uitgekristalliseerde - instituten. De landelijke overheid voerde
hier voorlopig nog nauwelijks beleid. Enkele instituten, die vóór het midden van de eeuw ontstonden,
dienen genoemd te worden. De eerste is de in 1822 geopende Koninklijke Academie voor Beeldende
Kunsten te Amsterdam, waar kunstonderwijs voorop stond, maar waar als onderdeel daarvan ook een
hogere bouwkundige opleiding gegeven werd.125. Veel belangrijker voor het industriële onderwijs was
de eerste polytechnische school in ons land, in 1842 te Delft opgericht als ‘Koninklijke akademie ter
opleiding van burgerlijke ingenieurs’, waar in de jaren 1842 tot 1863 1271 leerlingen, die 200 gulden
schoolgeld moesten neertellen, ingeschreven werden.126. De Delftse akademie leidde op tot ingenieur
(civiel, mijnbouwkundig, scheepsbouwkundig en werktuigbouwkundig), voor het ijkwezen en de
accijnzen, en tot Oostindisch ambtenaar. De afgestudeerden in de laatste categorie waren in de periode
1842-1864 zelfs in de meerderheid: 55%.127. Voorts dient het initiatief vermeld te worden van de
Amsterdamse arts S. Sarphati om in de hoofdstad een hogere school voor de handel op te richten. Ze
kwam er in 1846 als ‘Inrigting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid’, een particuliere instelling,
die met groot elan begon jongens op te leiden voor leidinggevende functies in de bankiers- en
handelswereld, maar al spoedig met geldgebrek te kampen kreeg als in bepaalde jaren te veel leerlingen,
die een behoorlijk schoolgeld moesten betalen, wegbleven. Bij de dood van Sarphati in 1866 telde
de school rond 100 leerlingen. Ze ging toen op in een openbare school, die door de stad werd
gesubsidieerd. 128.
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Middelbare technische scholen, die ook als zodanig aangeduid werden, kwamen er nauwelijks. In
Utrecht ontstond in 1850 zo'n ‘middelbare’ technische school, een school met een programma van
geringere omvang dan de Amsterdamse, en de doelstelling was ook niet dezelfde; de exacte vakken
stonden er voorop en de school bleek een goede voorbereiding op de Academie te Delft.129.
Veel was het allemaal niet. Geschikt technisch onderwijs was er te weinig, maar de behoefte eraan
steeg. Daar waar onderwijs, meestal door particulier initiatief gecreëerd werd voor arbeiders,
architecten, ingenieurs en fabrikanten, kwam er ook belangstelling voor. Toen Nederland werkelijk
ging industrialiseren hoefde het niet geheel van de grond af aan opgebouwd te worden. Maar echt
regeringsbeleid was er nog niet; regelingen voor het industriële en het nijverheidsonderwijs bleven
uit. Het traditionele patroon bleef: algemeen lager onderwijs voor de massa, daarop aansluitend
beroepsgericht onderwijs voor zeer weinigen, maar voor de meesten specifieke scholing op de
arbeidsplaats. In het middelbaar en hoger onderwijs ontstonden maar enkele scholen, vooral tegen
het midden van de eeuw, die althans enkele hoger gekwalificeerden voor handel en industrie opleverden.
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8 De schoolstrijd
1. Verzet tegen de ‘nieuwe’ lagere school 1795-1815
Niet iedereen zat op de onderwijsvernieuwing te wachten. Uit de beginperiode zijn talrijke berichten
overgeleverd van ouders, die zich tegen al die nieuwigheden in de school verzetten. Weerstanden
waren er vanwege de indeling van de scholen in klassen, de komst van het schoolbord, de mildere
strafbepalingen, de invoering van beloningen bij goed schoolbezoek, de hogere kosten. Maar de
nieuwe boeken betekenden vooral een steen des aanstoots voor zeer velen.
De invoering van de onderwijsvernieuwing werd door een kleine groep van hogere burgers en in
navolging van hen door de landsregering gedragen. Ook verlichte predikanten uit gereformeerde en
dissidente protestantse kerken hadden er deel aan, zoals blijkt uit de nauwe betrokkenheid van hen
bij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. ‘Het volk’ was niet meegegroeid en zou veel meer tijd
nodig hebben voor de omschakeling; het begreep aanvankelijk helemaal niet, waarom het oude
vertrouwde nu ineens zo verwerpelijk was. Er gaapte een brede kloof tussen wat de verlichte
protestantse burgerij voorstond en het geloof en de zeden van brede lagen van de bevolking. Daaruit
ontstond een godsdienstige vervreemding, die pas in latere tijden tot een openlijke breuk leidde. De
schoolstrijd stamt echter niet uit de jaren, dat die politiek actueel was. Die was van het begin af aan
op plaatselijk niveau aanwezig en kwam tegen het midden van de eeuw openlijk en landelijk
tevoorschijn.
De autoriteiten hadden overigens wel op een aanvankelijke confrontatie met het gewone volk
gerekend. In de eerste bijeenkomst van de schoolopzieners sprak Agent van Nationale Opvoeding
Van der Palm over onderwijzers, die ook als ze anders wilden, wel genoodzaakt waren zich ‘naar alle
de luimen en grilligheden der Ouderen te schikken’, teneinde niet beroofd te worden van een deel
van hun inkomsten (i.c. de schoolgelden).130. Ouders wilden, dat was wel duidelijk, de oude leesboekjes
en de catechismus, waaruit ze zelf onderwezen waren, gehandhaafd zien. Spottend hadden ze het over
de ‘meesters met de blauwe boekjes’, in welke kleur de Nutsuitgaven gestoken waren.131. Als ze de
kans zagen haalden ze hun kinderen bij dergelijke onderwijzers weg en stuurden ze naar meesters
van de oude stempel - en wat dat betreft hadden ze in elk geval tot 1815 keus te over. De vrees voor
verlies aan inkomsten bracht vele goedwillende onderwijzers er ook toe radicaal veranderingsgezinde
schoolopzieners enigszins op afstand te houden; ze voerden vernieuwingen geleidelijk in dan wel
gingen voorlopig het oude met het nieuwe combineren. In het begin van de 19de eeuw werd zeer
voorzichtig omgegaan met nieuwe onderwijsmethoden en werden oude en nieuwe boeken naast elkaar
gebruikt. Het ‘Haneboek’, de ‘Trap der Jeugd’ en het rekenboek van Bartjens waren zodoende nog
lang evengoed lesmateriaal als de nieuwe boekjes van Wester, Adriani en 't Nut. Van die oude boekjes
bestond hier en daar trouwens ook nog een grote voorraad en de ouders waren dan al helemáál niet
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meer geïnteresseerd in de nieuwe boeken, die hen voor bijzondere uitgaven plaatsten.
Wie de onderwijsverslagen van de eerste decennia van de 19de eeuw beziet, ontdekt overigens
louter optimisme, maar tussen de regels door kan men ook gewaarworden, dat nog lang niet alles
bereikt is. Maar langzamerhand begonnen wat de verslaggevers ‘vooroordelen’ noemden te
verdwijnen.132.
Bij de invoering van de door inspecteur Van den Ende opgestelde landelijke boekenlijst van 1810
(ruim opgezet, maar zonder de oude, veelal leerstellig getinte boeken, en de scholen konden eruit
kiezen) waren de schoolopzieners toch al een eind gevorderd op de weg naar acceptatie door
onderwijzers en ouders. De oude boeken, die niet meer gedrukt werden raakten ook op, met als gevolg,
dat al wat oud was wel uit de school moest verdwijnen, al bleef verknochtheid bij de onderwijzers
van vóór 1806 aan het oude nog tot de jaren 1820 en 1830 bestaan.
Het principiële verzet van ouders tegen de onderwijsvernieuwing, met name tegen de afschaffing
van de oude openbare school op gereformeerde grondslag van vóór 1800, valt samen met een heel
complex van factoren van tegenstand en is daardoor in de literatuur enigszins onderbelicht. Maar dat
er van het begin af aan een tegenstelling heeft bestaan tussen aan de ene kant de toonaangevende
verlichte protestanten, die ermee instemden, dat het leerstellig godsdienstonderwijs van de school
zou verdwijnen, omdat de predikanten daarvoor zelf zouden zorgen, en aan de andere kant de zeer
aan het oude volksgeloof gehechte gereformeerde massa, is een zaak, die met een zekere nadruk aan
de orde gesteld dient te worden. Het verlichte en vrijzinnige denken van de protestantse topbestuurders
in de Kerk, supporters van 't Nut en de regering, stuitte altijd ook op een zekere weerstand, al worden
de protesten via hun meer ontwikkelde geestverwanten pas in latere tijd hoorbaar.
Met betrekking tot de katholieken, tijdens de Republiek onderdrukt, maar na de Bataafse
omwenteling gelijkwaardige burgers geworden, deed zich ook een probleem voor toen al spoedig
duidelijk werd, dat het streven van de overheid er niet op gericht was de katholieken in het onderwijs
vrijheid van handelen te geven. In katholieke streken had men in de roes van de Omwentelingstijd
geprobeerd om eindelijk van de in hun, geheel of overwegend katholieke plaatsen gedropte protestantse
onderwijzers verlost te worden. In de nagenoeg uitsluitend katholieke streken, in de eerste plaats
Noord-Brabant - Limburg had vanouds een katholieke schooltraditie en werd met onze
onderwijswetgeving pas geconfronteerd na de inlijving bij het Koninkrijk in 1815133. - lukte het, hoewel
niet altijd onmiddellijk, de protestantse onderwijzer door één van hun eigen signatuur vervangen te
krijgen. Moeilijker ging dat in gebieden met een gemengde bevolking, waar protestantse bestuurders
de dienst bleven uitmaken, zoals bijvoorbeeld in de overwegend katholieke plaatsen aan de zuidflank
van Gelderland.134. Daar bleef - op een enkele plaats na - de protestantse onderwijzer als dé onderwijzer
van de gesubsidieerde school gehandhaafd. Katholieken richtten toen eigen scholen op, maar hun
financiële basis was zwak, de tegenwerking van hogerhand werd steeds groter en groeide na de
schoolwet van 1806 zelfs uit tot regelrechte bestrijding, toen de schoolopzieners de officiële
onderwijzers in bescherming namen. Na 1815 zouden er dan ook maar enkele katholieke bijscholen
meer bestaan.135. Ook bij katholieken bleef dus - zij het anders gericht dan bij het gereformeerde volk
- onvrede bestaan.
De officiële Katholieke Kerk heeft zich ook altijd sterk verzet tegen vernieuwingen, die op
Verlichtingsideeën teruggingen. In de Duitse landen, waar de Verlich-
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ting zich later baanbrak dan in Frankrijk en de invloed van het piëtisme groot was, had de Aufklärung
nooit geleid tot een radicale anti-godsdienstige gezindheid, zo kenmerkend voor de Franse Verlichting.
Van de seminaries in de Duitse landen ging een typisch katholieke Aufklärung uit, waarbij de Kerk
het tijdelijk en eeuwig geluk, sterk op het nuttigheidseffect gericht, voor ogen had en waarbij de
verbetering van het volksonderwijs gepaard ging met een op nieuwe leest geschoeid
godsidenstonderwijs. Veel Nederlandse geestelijken hadden op Duitse seminaries in deze geest hun
opleiding genoten: verlicht onderwijs, zoals ook de Nederlandse overheid wilde, maar dan niet in
algemeen-protestants getinte, maar in katholieke geest.
Of de leidende geestelijkheid nog vastzat aan de oude traditionele contrareformatie of met verlichte
ideeën, al dan niet in Duitsland opgedaan, behept was, voor haar was in elk geval duidelijk, dat een
op protestantse wijze georiënteerde openbare volksschool eenvoudig niet kon, zeker niet na het
eeuwenlang weggedrukt zijn van hun godsdienst uit het onderwijs. De katholieke signatuur moest
dus manifest zijn - en dat nu was iets, waar de verlichte protestantse overheid en haar supporters in
de provincie niets voor voelden. Hier zien we - naast het protestantse gewone volk - een tweede groep
die in verzet is. Voor het protestantse volksdeel was de breuk met het verleden te radicaal, vanuit
katholiek oogpunt niet radicaal genoeg, immers de school bleef protestants van signatuur, werd niet
neutraal en zeker niet katholiek.
De adhesie, die van officiële katholieke zijde niettemin aan de schoolwet van 1806 was betuigd
door enkele kerkelijke leiders, was van betrekkelijke waarde. De Katholieke Kerk was toen nog
nauwelijks georganiseerd, de katholieke identiteit, door de eeuwenlange tweederangspositie, zwak
en de adhesiebetuiging werd wellicht meer ingegeven door overwegingen, die te maken hadden met
zoiets als aangezien te willen worden voor goede vaderlanders dan dat men enthousiast was voor de
openbare school zonder een katholiek stempel. Het perspectief, dat de Katholieke Kerk zich althans
nog enigszins kon vinden in het ‘algemeen christendom’ van de wet van 1806, bleek al spoedig op
drijfzand gebouwd: het leerstellige protestantisme mocht dan weldra, naar men verwachtte, van de
school verwijderd worden, in de praktijk was duidelijk, dat de school protestants bleef.
Mochten de verlichte regeerders de hoop blijven koesteren, dat het op den duur mogelijk zou zijn
katholieke en protestantse kinderen op de ene algemene christelijke school te verenigen, een principieel
probleem deed zich natuurlijk voor met betrekking tot een kleine, maar duidelijk aanwezige
bevolkingsgroep die niet christelijk was, die van de joden.
Het onderwijsbeleid van de regering richtte zich op héél het volk. De joden, tijdens de Republiek,
zeker aan het einde ervan, net als de katholieken meer dan in andere landen getolereerd, verheugden
zich in een betrekkelijke vrijheid. Ze vormden een geïsoleerde groep en het onderwijs, dat zij genoten,
was uiteraard het joodse godsdienstige onderwijs. Maatschappelijk onderwijs op christelijke lagere
en hogere scholen kregen er maar enkelen. Nu de joden in de Omwentelingsjaren burgers werden als
alle anderen, dienden ze zich naar het oordeel van de regering ook aan te passen aan wat voor iedere
burger gold en goed geacht werd. Dus was het door de wet georganiseerde onderwijs er ook voor hen
en de joodse kinderen waren dus welkom op de openbare lagere scholen. Ingenomen was de joodse
gemeenschap met deze dringende uitnodiging geenszins; slechts een zeer kleine groep kon zich vinden
in dit onderwijsbeleid, de toplaag, die haar kinderen privé-onderwijs kon geven of naar particuliere
scholen liet gaan.136.
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De joodse gewoonten, zeden en wetten verschilden nogal van die van de christenen. De joodse
gemeenschap was niet van plan die op te geven en de christelijke leidende kringen in Nederland
hadden de grootste moeite begrip op te brengen voor en rekening te houden met de joodse
eigenaardigheden. De joden wilden hun eigen onderwijs, dat voornamelijk godsdienstonderwijs was
met als voornaam kenmerk het onderricht in het Hebreeuws, en waar een eigen schooltaal, het Jiddisch,
gebruikt werd, niet opgeven. De overgrote meerderheid van de joden was arm en sprak vrijwel
uitsluitend Jiddisch. In Amsterdam was tweederde armlastig en ging in het gunstigste geval naar de
godsdienstschool bij de synagoge; verscheidenen kwamen daar zelfs niet. Veel joden waren dus bij
de invoering van de wet van 1806 analfabeet.137. Ook om deze reden lag hier in de ogen van de
onderwijsvernieuwers een groot werkterrein.
Er heerste in de beginjaren duidelijke verwarring over de vraag hoe met name die grote groep van
joodse arme kinderen tegemoet getreden moest worden. Hoewel de openbare scholen in de wet van
1806 voor iedereen waren opengesteld zag men ze daar toch niet erg graag komen en menige school
in de grote stad weigerde hen als vreemde elementen zelfs de toegang.138. De Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen bleek zó christelijk te zijn, dat ze zelfs weigerde joden als lid aan te nemen en de
deuren van haar scholen voor joodse kinderen dicht hield, een situatie, waaraan zelfs koning Lodewijk
Napoleon, die probeerde die houding te versoepelen, niets kon veranderen. Tegelijkertijd, in 1809,
deed de koning een poging de joden meer tot Nederlanders te maken, toen hij hen het gebruik van
Jiddisch op school verbood en de vertaling van de bijbel in het Nederlands verplicht stelde. Een
besluit, dat in de joodse gemeenschap grote beroering wekte; opperrabijnen en joodse onderwijzers
waren ervan overtuigd, dat nu het joodse culturele en godsdienstige leven zou worden uitgehold. Het
besluit is overigens nooit uitgevoerd, ook omdat in de inlijvingsperiode andere zaken voorrang kregen.
Met dat al zag men slechts daar, waar geen joodse scholen waren, een enkel joods kind schoorvoetend
de openbare school binnengaan en hier en daar begonnen godsdienstige scholen toch wat meer aandacht
aan het maatschappelijk onderwijs te geven.
Uit alles blijkt in deze beginjaren een dubbelzinnige houding van de toenmalige autoriteiten:
regelmatig protesteren tegen het gebruik van het Jiddisch, dat als de belangrijkste oorzaak van het
voortdurend isolement werd gezien, veel klagen over de belabberde toestand van de joodse scholen,
waarop geen of slechts weinig maatschappelijk onderwijs werd gegeven, maar aan de andere kant de
nodige reserves koesteren waar het er om ging de joodse kinderen naar de ‘Nederlandse’ scholen te
trekken en hen op die manier tot leden van het Nederlandse volk te maken. En ook hier, net als ten
aanzien van de katholieken, ontbrak alle begrip voor het feit, dat speciale voorzieningen wel op hun
plaats zouden zijn.
De periode 1806-1815 wordt gekenmerkt door een indringende poging van de regering en haar
inspectiecorps een school te scheppen, die in gematigde protestants-verlichte geest was ingericht.
Onvrede daarmee kwam van de kant van het orthodoxe deel van het protestantisme, van de massa,
die zeer gehecht was aan het geloof der vaderen en de nieuwigheden niet zo snel kon verwerken.
Problemen waren er ook met de katholieken, die de hun gegeven vrijheid niet in een richting zagen
gebogen, die hen in hun identiteit aansprak. Die richting stond hun zelfs
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tegen, omdat er zo weinig katholiek en zo veel protestants bleef. Nu had men hier in beide gevallen
nog met christenen te doen en de voorstanders van de nieuwe scholen moeten de hoop gekoesterd
hebben, dat deze bevolkingsgroepen allengs de algemene christelijke school zouden accepteren. Maar
die hoop kunnen ze eigenlijk nauwelijks gehad hebben ten aanzien van de joden. Voor hen zou die
school een onmogelijkheid blijven, behalve als op essentiële punten de joden hun eigen identiteit
zouden opgeven.
Niet het opleiden tot maatschappelijke deugden uit de doelstelling van de schoolwetgeving zou
uiteindelijk een struikelblok worden, onoverkomelijke bezwaren ontstonden er van meet af aan bij
grote delen van de bevolking tegen de opleiding tot christelijke deugden. Het is trouwens geen wonder
dat niemand ooit heeft kunnen aangeven wat men daaronder precies moest verstaan.

2. De eerste fase van de schoolstrijd 1815-1860
Protestants verzet tegen de openbare school
De discussies in de eerste jaren van de 19de eeuw over onderwijsvernieuwing hadden niet een
eenduidige achtergrond. Gereformeerd Nederland was bepaald niet eensgezind. Bij de vestiging van
het Koninkrijk in 1814 was het wel duidelijk wie de eerste slag gewonnen hadden. Dat waren de
verlichte protestanten, de Nutsmensen en de landsoverheid. In 1816 vaardigde koning Willem I een
‘Algemeen Reglement’ uit, dat het bestuur onder 's Konings toezicht regelde van wat eertijds de
Gereformeerde Kerk, maar voortaan het ‘Nederlandsch Hervormde Kerkgenootschap’ zou heten. De
regels waren de koning ingefluisterd door bekende verlichte predikanten, sommigen tevens
schoolopziener, zoals de zeer invloedrijke ds. H.H. Donker Curtius uit Arnhem, die secretaris was
van de commissie van godgeleerden, die door de koning geraadpleegd was. Ze waren
‘supranaturalisten’, die, in tegenstelling tot de radicale rationalisten, God en Zijn werk een plaats
bleven geven boven de natuur (supra naturam). De goddellijke openbaring had voor hen een
opvoedkundige strekking: Christus als voorbeeld en als na te volgen ideaal. Niet meer was de mens
onbekwaam tot enig goed en geneigd tot alle kwaad, hij had zelf te werken aan zijn lot en hij diende
opgevoed te worden tot godsdienstige en zedelijke deugden. Regering en verlichte protestanten deelden
elkaars visie.
De orthodoxie in het protestantisme deelde deze antropologische opvatting niet en hield vast aan
de oude leerregels, de Formulieren van Enigheid, de Nederlandse Geloofsbelijdenis, de Heidelbergse
Catechismus en de canones van de synode van Dordrecht uit 1618/1619. De mens bleef een tot het
kwade geneigd schepsel, uit zichzelf niet tot iets goeds in staat en ver beneden God staande. Voor de
orthodoxie was de creatie van koning Willem I volstrekt verwerpelijk en de leer van de Hervormde
Kerk onjuist. Al onmiddellijk waren er stemmen te horen tegen het ‘hedendaags bijgeloof’ en dus
ook tegen de doelstellingen van het officiële onderwijs.139.
De eerste duidelijke groepering, die problemen kreeg met het in de Hervormde Kerk heersende
geestelijke klimaat was het Réveil, een opwekkingsbeweging, die zich tegen het rationalistische
denken in de kerk verzette, sterk de nadruk legde op de persoonlijke religieuze beleving en wenste
terug te keren naar de Gereformeerde Kerk van vóór 1795 met haar klassieke belijdenisgeschriften.
W. Bilderdijk (1756-1831), privé-docent in de geschiedenis aan de Leidse universiteit, was de
geestelijke vader van het Nederlandse Réveil; onder zijn gehoor bevonden zich
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27 G. Groen van Prinsterer (1801-1876), verdediger van de christelijke school.

vele van de latere Réveil- ‘aanhangers’.140. Isaac Da Costa bijvoorbeeld, een tot het christendom
bekeerde jood, die in 1823 een opzienbarend werkje de wereld inzond met de titel: Bezwaren tegen
de geest der eeuw, een strijdschrift tegen de heersende ideeënwereld in zijn tijd. Réveilkringen werden
her en der in den lande opgericht, en bevolkt door gestudeerden en personen uit de hoogste kringen.
Belangrijk voor de onderwijsgeschiedenis werd de Haagse Réveil-kring, waarvan G. Groen van
Prinsterer (1801-1876) de feitelijke leider werd. Deze kring hield het niet bij opwekking en bijbeluitleg
alleen, ze dacht ook na over de consequenties van het geloof op kerkelijk, politiek en maatschappelijk
terrein. Groen van Prinsterer zou later in Den Haag pogingen doen tot het oprichten van een christelijke
school en in het parlement en daarbuiten de stem laten horen van het protestantisme van het oude
geloof. Naast de Haagse zou ook de Nijmeegse Réveil-kring, waartoe mr. J.J.L. van der Brugghen
(1804-1863) behoorde, van zich doen spreken. Van der Brugghen was de stimulator van de eerste
bijzondere christelijke school in Nederland, die onder leiding stond van een bestuur van particulieren
en in 1844 in Nijmegen werd opgericht en tevens de man, die voor de totstandkoming van een nieuwe
lager-onderwijswet in 1857 zou zorgen.
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28 J.J.L. van der Brugghen (1804-1863), ontwerper van de Lager Onderwijswet van 1857

Eendrachtig in alle opzichten waren de Réveil-aanhangers niet. In de loop der tijden tekenden zich
twee richtingen af, de confessionele en de ethisch-irenische. De confessionelen, waarvan Groen van
Prinsterer de exponent was, wilden de kerk van binnenuit hervormen en gingen uit van de christelijke,
dat wil zeggen op de protestantse geloofsbelijdenis steunende staat. De ethisch-irenischen wilden
eveneens de ‘zieke’ kerk genezen, maar zagen geen heil in een strak vasthouden aan de leer; zij
meenden dat de staat ten opzichte van alle kerkgenootschappen een neutrale houding aan diende te
nemen. Vanuit deze visie zou Van der Brugghen invulling geven aan de onderwijswet van 1857. De
onderlinge, steeds duidelijker aan het licht komende verschillen dreven de Réveilmensen, die jarenlang
samen kwamen als ‘Christelijke Vrienden’ uiteen en waren de oorzaak van een bittere vijandschap
tussen Groen van Prinsterer en Van der Brugghen na de totstandkoming van de bovengenoemde wet.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

139

Binnen de Hervormde Kerk waren derhalve in de eerste helft van de 19de eeuw drie richtingen met
elk een andere visie op het onderwijs. Voorlopig bleef de toon echter gezet door de verlichte richting,
waarvan de theologische voorgangers zich in de jaren 1830 in Groningen concentreerden, reden
waarom gesproken werd van de ‘Groninger richting’ in de theologie. P. Hofstede de Groot, hoogleraar
aan de universiteit aldaar en schoolopziener, voorman en inspirator van de onderwijzers aan de
openbare school, die zich in de jaren 1840 verenigd hadden in het Nederlands Onderwijzers
Genootschap, formuleerde er de opvoedkundige doelstellingen, die teruggingen op wat de verlichte
denkers rond de eeuwwisseling hadden betoogd. Voor De Groot was de schoolwet van 1806 een
‘meesterwerk van wetgeving’, ‘het sieraad onzer wetten’.141. De Groninger richting was christocentrisch,
dat wil zeggen Christus was het ideale voorbeeld. Met dat voorbeeld moest de mens worden opgevoed,
opdat hij steeds volmaakter zou worden. Verrukt was deze theologische richting ook van het
oorspronkelijke christendom; de kloof die de ene kerk van de ander scheidde werd diep betreurd.
Men verlangde terug naar de tijd van de eerste christenen, waarin allen in liefde met elkaar leefden.
Deze zin voor saamhorigheid moest bij de kinderen aangekweekt worden en waar kon dat beter dan
op de éne openbare school van 1806, waar algemeen-christelijk, dogmaloos onderwijs gegeven werd.
Tot in de jaren zestig was de Groninger richting dominant in kerk en school. Zij stond lijnrecht
tegenover de orthodoxie in het protestantisme, die het leerstellige juist op school terugwilde. Liet
deze orthodoxie aanvankelijk van zich merken door de kleine elite uit het Réveil, na 1834 zou ze ook
via de ‘gewone’ gelovigen, de mensen, wie het geloof der vaderen dierbaar was gebleven, te horen
zijn. In genoemd jaar trad ds. H. de Cock (1801-1842) met een deel van zijn gemeente in het Groningse
Ulrum uit de Hervormde Kerk. De Cock achtte het niet langer mogelijk binnen de officiële kerk te
hopen op een terugkeer naar de oude rechtzinnigheid. Hij verliet de kerk dus, en met hem gingen
enkele andere predikanten, maar vooral ook eenvoudige gelovigen. De Afgescheidenen zouden ze
gaan heten. Felle bestrijding, vanuit de kerk en vanuit de politiek, was aanvankelijk hun deel. Hoewel
hij tegen het uittreden uit de kerk was en zich ook nimmer bij hen zou aansluiten ging Groen van
Prinsterer de Afgescheidenen evenwel verdedigen. Groen liet in 1837 een geschrift verschijnen onder
de titel: De Maatregelen tegen de Afgescheidenen aan het staatsregt getoetst, waarin hij opkwam
voor hun recht tot het vormen van eigen gemeenten en het houden van eigen kerkdiensten. De officiële
bestrijding van de Afgescheidenen zou pas na de troonbestijging van koning Willem II in 1840
ophouden.
Niet alleen op kerkelijk terrein, ook op onderwijsgebied wilden de Afgescheidenen terug naar de
tijd vóór 1795, naar de school dus waar de kinderen de Heidelbergse Catechismus leerden en onderricht
werden in de gereformeerde belijdenis. Het protest tegen de algemeen-christelijke school vond gestalte
in het stichten van illegale scholen, manifesteerde zich door het thuishouden van kinderen van de
openbare scholen en bleek ook uit het verzet tegen de verplichte inenting tegen koepokken, die voor
kinderen van de openbare school verplicht was gesteld. Pogingen om legaal scholen te stichten stuitten
echter op tegenstand tot de vrijheid van onderwijs in de grondwet van 1848 was vastgelegd, en
eigenlijk tot aan de invoering van de schoolwet van 1857, waarin dat beginsel was uitgewerkt.
Het zal na dit alles duidelijk zijn, dat de school van 1806 ook in protestantse kring in Nederland al
die jaren een niet onaangevochten instituut was. De orthodoxe kant van het protestantisme, binnen
de Hervormde Kerk en (sedert 1834)
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ook erbuiten, stond er principieel afwijzend tegenover. In aantal en gewicht moesten de orthodoxen
het echter afleggen tegen de vrijzinnigen, die in de grote Hervormde Kerk het voor het zeggen bleven
houden en hun aanhangers in alle regeringskringen hadden.

De katholieken
Na 1815 wachtten de katholieken af, wat het Koninkrijk voor hen zou gaan betekenen. Dat ze nog
steeds niet gelukkig waren met protestantse onderwijzers, die hun kinderen les gaven, lieten ze bij
voortduring merken en in een aantal plaatsen, bijvoorbeeld in de gebieden in het zuiden van Gelderland,
was er al weer sprake van acties om een eigen onderwijzer te krijgen. Doordat de infrastructuur van
de katholieke kerk in ons land voorlopig nog zwak bleef, was er van landelijke activiteiten weinig te
merken. Maar in geschriften begonnen priesters en leken op te komen voor het bestaansrecht van hun
geloof en zelfs op te roepen tot de verdediging daarvan tegen het protestantisme. In 1816 schreef de
van het protestantisme tot het katholicisme bekeerde, zeer strijdbare journalist J.C. le Sage ten Broek
een boekje met een duidelijke titel: De voortreffelijkheid van de leer der Rooms Katholijke Kerk
geschetst. De verontrusting in het protestantse kamp was al meteen groot. Bilderdijk reageerde prompt,
er ontstond een pamflettenoorlog, waarin de protestantse schrifturen nog agressiever van toon waren
dan wat uit katholieke hoek kwam.142. Tegenover het maandblad De Godsdienstvriend, dat Le Sage
in 1818 oprichtte, kwam prompt een tijdschrift van protestanten, in 1819, getiteld De Protestant.
Tijdschrift voor de Evangelische Christenheid in het Koninkrijk der Nederlanden. In volgende jaren
zouden nog meer maand- en weekbladen verschijnen, waarin men om het hardst schreeuwde om het
eigen gelijk aan te tonen.
Niet alleen op het protestantse erf, ook in regeringskringen, de koning zelf niet uitgesloten, bestond
er een zekere beduchtheid voor het ultramontanisme van Le Sage en de zijnen. Bovendien was er
sedert de vereniging van ons land met het katholieke België sprake van een zekere tegenstrijdigheid
tussen de belangen van de katholieken in het zuiden en de protestanten in het noorden. Pogingen van
koning Willem I en zijn ambtenaren om het zuiden voor zich in te nemen en zo de beide delen van
het land tot een eenheid te maken, kregen slechts langzaam enig succes. Voorzichtig was de regering
aanvankelijk wel met het brengen van het uitgesproken katholieke onderwijs in het zuiden onder het
regiem van de school-wet van 1806. Er werden enkele modelscholen in de steden gesticht, er kwam
een kweekschool te Lier en onderwijzers uit Noord-Nederland werden aangespoord in het zuiden te
gaan werken, maar dit alles had niet tot gevolg, dat de algemeenchristelijke school van 1806 daar van
de grond kwam. Directe problemen ontstonden er toen de regering besloot in te grijpen in de
priesteropleiding in 1825, een regelrechte aantasting van de daar bestaande schoolopleidingen voor
middelbaar en theologisch onderwijs. De oprichting van een aparte opleiding voor priesterstudenten
te Leuven, het collegium philosophicum, moest na alle consternatie daarover na enkele jaren weer
teruggedraaid worden.
België kwam in opstand, op het gebied van het onderwijs ontstond als gevolg daarvan in de jaren
1828-1830 een grote activiteit, die er toe leidde, dat enige maatregelen genomen werden om meer
vrijheid bij de oprichting van scholen toe te staan. Daarover zou voortaan op provinciaal niveau beslist
worden, wat soelaas bood voor de katholiek geregeerde zuidelijke provincies, maar niet voor die in
het noorden, waar protestantse bestuurders stevig in de kussens zaten. De Belgische
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opstand is een periode van fel antipapisme, in welke de katholieken in het noorden zich rustig hielden
en waarin zelfs Le Sage ten Broek c.s. een gematigder toon aansloegen.
De strijd tussen noord en zuid, die eindigde met de scheiding, de facto in 1830 en de jure in 1839,
betekende voor de katholieken in het noorden weinig goeds. Ze werden - ten onrechte - beschuldigd
van heulen met de vijand, protestants Nederland liep niet alleen te hoop tegen de Belgen, ook tegen
het katholicisme van de Belgen, provoceerde onder invloed van de kater door de scheiding nog jaren
de katholieken met wie ze het land dat was overgebleven deelden, terwijl de katholieken in hun schulp
kropen, bang om helemaal in een onmogelijke positie terecht te komen. Voorzichtig moest opnieuw
naar een modus vivendi gezocht worden.
Op het gebied van het onderwijs werd de stilte verbroken, toen in het tijdschrift Catholieke
Nederlandsche Stemmen van 1838 een reeks artikelen verscheen van de Arnhemse geestelijke
Theodorus Brouwer. Hij pleitte voor eigen bijzondere katholieke scholen, verzette zich tegen de nog
steeds protestantse sfeer op de openbare, waarvan hij in de provincie, waar hij woonde, vele
voorbeelden zag. Gelderland was bovendien voorzien van enkele uitgesproken anti-papistische
schoolopzieners als Van Dam van Isselt en Robidé van der Aa, die zich op furieuze wijze verzetten
tegen de soms bijna bedeesde pogingen om ook katholieke onderwijzers in katholieke plaatsen
benoemd te krijgen. Katholieke kinderen moesten volgens Brouwer alleen van het openbaar onderwijs
gebruik maken zolang eigen scholen ontbraken. Ze moesten bovendien alleen het lees-, schrijf- en
rekenonderwijs volgen en als er andere vakken aan de orde kwamen - met name geschiedenis en
godsdienstonderwijs - dienden de kinderen demonstratief de school te verlaten. Aan het einde van de
jaren 1830 zien we een opleving van de strijd tegen de openbare school en voor eigen katholiek
onderwijs. In Brabant werden de klachten over de protestantse invloed op het onderwijs steeds
veelvuldiger.143. In de diaspora van de andere gewesten nam de ontevredenheid over en weer toe.
Katholieke geestelijken gingen zich erover uiten, vooral geestelijken van de Hollandse
seminarie-opleidingen, waar C.R.A. van Bommel werkte, die daarna bisschop van Luik zou worden,
maar in die functie en vanuit die plaats een bron van inspiratie voor deze geestelijkheid bleef. Die
stelde vast, dat het openbaar onderwijs anti-katholiek was, dat in een land als Nederland de overheid
niets over het leerplan te zeggen moest hebben en dat de onderwijskeuze een recht van de ouders
was.144. Bij de grondwetsherziening van 1840 was sprake van de eerste grote actie van katholieken,
waarbij men om eigen bijzonder onderwijs vroeg. De onvrede over de achterstelling, tot dan incidenteel
en op lager niveau geuit, kreeg voor het eerst een landelijk karakter. Toegegeven werd er aan de geuite
eis bij de grondwetsherziening niet, maar dat men dat op den duur toch wel zou moeten, werd duidelijk.
De regering beloofde de klachten te gaan onderzoeken.

De joden
Van enige integratie en assimilatie van de joodse bewoners was in 1815 nog geen sprake. Er waren
nog slechts enkele voorstanders van de verlichte politiek van de regering onder hen; die dachten door
daarin mee to gaan het lot van hun veelal arme geloofsgenoten te kunnen verbeteren.145. Na de mislukte
poging van koning Lodewijk Napoleon om de joden meer met de Nederlandse samenleving vertrouwd
te maken, ondernam koning Willem I een nieuwe. En zoals hem dat lukte met de Hervormde Kerk,
ook hier kreeg hij greep op het joodse kerkelijk leven: in 1817 werd een Hoofdcommissie tot de zaken
der Israëlieten ingesteld, onder overheidstoezicht.
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In hetzelfde jaar werd voorgeschreven, dat bij alle hoofdsynagogen en zo mogelijk ook bij alle
ring-synagogen een godsdienstige armenschool zou bestaan, waarin het onderwijs in het Nederlands
gegeven moest worden en het gebruik van het Jiddisch werd verboden. Voor maatschappelijk onderwijs
moesten de kinderen naar de stads-armenschool, en, waar die ontbraken, zouden de godsdienstige
scholen tevens ‘maatschappelijke’ scholen moeten worden, waar lager onderwijs gegeven werd.
Joodse kinderen moesten dus, dat bleef de wens van de overheid, de openbare lagere scholen bezoeken.
Maar de poging om hen op te nemen in de bestaande scholen en niet af te zonderen in aparte
onderwijsinstellingen is niet gelukt. In de eerste plaats hadden de joden geen behoefte aan
maatschappelijk onderwijs, althans niet op de schaal, die de regering en de verlichte joodse elite graag
zou zien. Het godsdienstig onderwijs, het de kinderen vertrouwd maken met de culturele schatten van
het joodse verleden werd veel belangrijker geacht. In de tweede plaats werden de joden geconfronteerd
met antisemitisme. Juist bij pogingen tot integratie kwam dat aan het licht en werden de anti-joodse
reacties bij de niet-joodse bevolking verhevigd. Joden wilden op zichzelf blijven en hun omgeving
wilde niets liever, dan dat ze die aparte plaats hielden, alle verlangens en strevingen van een verlichte
overheid en van verlichte voorgangers ten spijt.
Het maatschappelijk onderwijs kwam bij de joden op de tweede plaats, maar dat wil nog niet
zeggen, dat men er langzaamaan niet meer oog voor kreeg. De oplossing werd echter niet die van het
voorschrift van 1817. Immers, overal in het land, ook daar waar voldoende openbare scholen waren,
ontstonden (of bleven bestaan) joodse scholen, waar zowel godsdienstig als maatschappelijk onderwijs
werd gegeven, niet alleen voor de talloze armen, maar ook voor de rijkere joden, die er niet toe
overgingen hun kroost aan particuliere onderwijzers toe te vertrouwen.146.
De overheid heeft zich bij deze ontwikkeling neergelegd. Ze ging de joodse scholen subsidiëren
en daardoor kregen de joden wat anderen niet toegestaan werd - de katholieken en later ook de
orthodoxe protestanten - eigen scholen, die via financiële steun overheidserkenning kregen. Veel
ruchtbaarheid heeft de overheid aan deze ontwikkeling niet gegeven. Met de schoolwet van 1857 zou
er voor de bestaande joodse scholen een nieuwe situatie ontstaan.

Het Koninklijk besluit van 1842 en de Grondwet van 1848
Rond 1840 waren er twee groeperingen, die het bestaande onderwijsstelsel aanvielen: de katholieken
en de orthodox-protestanten. Ze zouden de joden wat dat betreft ook nog aan hun zijde gehad hebben,
als die niet de gelegenheid hadden gekregen zich in eigen scholen terug te trekken. De politieke
discussie op landelijk niveau werd van katholieke zijde aangekaart. In 1839 was de officiële breuk
met België een feit en er moest dus een nieuwe grondwet komen. In de katholieke organen werd
gevraagd om een fundamentele discussie over de grondslag van het onderwijs en werd opgeroepen
tot het massaal inzenden van petities. In regeringskringen werd men ongerust, en de katholieke
kerkelijke leiding werd aangespoord de bezwaren aan de koning kenbaar te maken. Dat gebeurde in
een adres van 29 mei 1840. De actie was in hoofdzaak een Brabantse aangelegenheid en gedeputeerde
staten van die provincie sloten zich er bij aan: zij lieten weten, dat in Brabant verhoudingsgewijs nog
steeds te veel protestanten als schoolopziener en als onderwijzer werkzaam waren.
De Grondwet van 1840 wijzigde het onderwijsartikel niet, maar koning Willem II, die zijn vader
weldra opvolgde benoemde wel een commissie om de klachten te
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onderzoeken. Naast drie voorstanders van de wet van 1806 kregen er twee katholieken, Mgr. van
Wyckerslooth en het Eerste Kamerlid A. van Hugenpoth tot Aerdt, en een orthodox-protestant, het
Tweede Kamerlid G. Groen van Prinsterer zitting in. In onderwijskringen ontstond de nodige spanning
en de een na de ander begon zijn gevoelens aan de commissie kenbaar te maken. In het katholieke
kamp werd intussen een ‘klachtenboek’ samengesteld, dat de bezwaren moest staven; die bezwaren
kwamen niet allen uit Brabant, maar ook uit Holland, Utrecht en Gelderland, tot Groningen toe. Er
werden voorbeelden in aangehaald van het achterstellen van katholieke sollicitanten, van het
beschimpen van het katholieke geloof in de nog steeds protestants getinte openbare school, van het
protestantse godsdienstonderwijs op de Haarlemse kweekschool, de enige in het land, van de
aanwezigheid van anti-katholieke boeken, van het gedrag van een aantal antipaapse schoolopzieners.
Geconcludeerd werd, dat onderwijzers niet in staat waren het leerstellige uit het voorgeschreven
algemeen-christelijke onderwijs te houden en dat er maar één uitweg bestond: de katholieken moesten
eigen scholen op kunnen richten.
Het stond bij voorbaat vast, dat de commissie niet met een eensluidend advies zou komen. Interessant
was natuurlijk wat Groen van Prinsterer zou doen. Het liefst had hij de openbare christelijke school
van vóór 1795 terug, maar hij begreep ook wel dat dat een vrome wens was. Anderzijds was elk
toegeven aan meer vrijheid voordeliger voor de katholieken dan voor de protestanten en
eerstgenoemden bevoordelen wilde hij onder geen beding. Groen zag met grote zorg, dat de uitkomst
in elk geval zou zijn, dat de openbare school steeds minder christelijk zou worden. Een concrete
oplossing om uit de problemen te geraken zag hij nog niet en zijn bijdrage aan de discussie werd
daarom meer een beginselprogramma waarin voor positief christelijk onderwijs gepleit werd, dan dat
hij een systeem aandroeg, dat in de gegeven omstandigheden hanteerbaar was.
De koning wist niet goed wat hij met het verdeelde advies moest aanvangen. Hij aarzelde een jaar
en vaardigde toen een K.B. van 2 januari 1842 uit, dat een heel eind aan de bezwaren van de katholieken
tegemoetkwam, maar waarin geen volledige vrijheid van onderwijs werd toegestaan. Wanneer een
plaatselijk bestuur de vergunning tot oprichting van een school weigerde, was voortaan beroep bij
gedeputeerde staten van de provincie (vooral voor Brabant van belang) mogelijk. De samenstelling
van de provinciale schoolopzienerscorpsen, van de plaatselijke schoolcommissies en van het
onderwijzerscorps diende in overeenstemming gebracht te worden met de godsdienstige verhoudingen.
Schoolboeken moesten desgevraagd in handen gegeven worden van geestelijken, die als ze er
anti-katholieke passages in aantroffen, konden vragen die boeken te verwijderen. De schoollokalen
zouden voortaan één uur per dag beschikbaar zijn voor het geven van godsdienstonderwijs door de
geestelijken van de verschillende kerkgenootschappen.
Katholieken toonden zich vooreerst tevreden, de orthodox-protestanten onder aanvoering van Groen
van Prinsterer duchtten echter een verder terugdringen van het protestantse karakter van de openbare
school en de voorstanders van de wet van 1806 beschouwden het K.B. als een regelrechte bedreiging
van het bestaanda onderwijssysteem. Waar dat kon probeerden provincies en gemeenten te sabeteren,
maar openlijk verzet wees de minister af: men moest goed begrijpen, dat via deze weg er althans nog
enige kans bestond dat de beginselen van de wet van 1806 werden gehandhaafd. Liep door
tegenwerking de zaak geheel uit de hand, dan zou er een discussie over die wet zelf ontstaan en de
resultaten zouden voor al die
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bestrijders van het K.B. nog wel eens slechter kunnen uitpakken.147.
Het K.B. had althans beneden de grote rivieren al vrij gauw succes. In Noord-Brabant verdwenen
da bijbel en de Heidelbergse Catechismus nu definitief uit de school en begon men boeken in te
voeren, Die de goedkeuring hadden van de Katholieke Kerk. In het noorden begonnen de protestantse
onderwijzers in katholieke streken voorzichtiger te worden, vooral nadat zich een geval had voorgedaan
in Gelderland, waarbij een onderwijzer veroordeeld werd vanwege het geven van leerstellig onderwijs;
hij moest uiteindelijk de school verlaten.148. Wat onder het geven van algemeen-christelijk onderwijs
verstaan moest worden begreep langzamerhand niemand meer en de onderwijzers wisten niet meer
waar ze zich aan te houden hadden.
De verdere afbraak van het (protestants-) christelijke karakter van de openbare school verontrustte
met name hen, die positief-christelijk onderwijs wensten, ondertussen zeer en hier en daar werd al
naar een uitweg gezocht. Die werd geboden door de ethisch-irenische Nijmeegse advocaat J.J.L. van
der Brugghen, die, omdat in zijn ogen de staat zich niet met godsdienstige zaken mocht inlaten en
dus geen dwingend voorschrift voor de scholen kon geven in een godsdienstig verdeeld land, als
oplossing zag, dat ouders, die een godsdienstige school wensten, die dan zelf maar moesten oprichten.
Dank zij een bepaling in de wet van 1806, die scholen bestuurd door de oprichters ervan toestond,
de zogenaamde bijzondere scholen der eerste klasse, wist deze jurist met de wet in de hand - overigens
na de nodige tegenwerking - de eerste bijzondere christelijke school in Nijmegen te stichten, de
Klokkenberg, waar later ook nog een kweekschool aan werd verbonden.149. De Nijmeegse school zou
het voorbeeld worden voor alle, zij het voorlopig nog weinig talrijke, gestichte confessionele scholen,
tot 1858, toen de nieuwe onderwijswet in werking trad.
Voor de voorstanders van vrijheid van onderwijs kwam er al spoedig nog meer hoop, dank zij een
verandering in het politieke klimaat. Zij kregen namelijk steun van de opkomende liberalen, die op
geheel andere, niet-godsdienstige gronden voor vrijheid van onderwijs waren. Deze liberalen zagen
minder heil in een sterke concentratie van macht bij de landsregering, bepleitten het leggen van de
primaire verantwoordelijkheid bij de lagere organen en de individuele burgers en wilden de basis
zoveel mogelijk vrijheid laten. Toen zij in 1848 politieke macht kregen, toen de koning niet langer
conservatief was maar een liberale koers ging volgen (overigens meer uit angst voor revolutionaire
bewegingen, ontwikkelingen in het buitenland hadden hem wat dat betreft wegwijs gemaakt) konden
zij met steun van de katholieken een liberale grondwet invoeren en daarin was de vrijheid van onderwijs
vastgelegd. Niet zonder restricties overigens, want de tegenstanders in de Kamer, daartoe mede
aangespoord door geluiden van daarbuiten, afkomstig van lieden, die ‘de schoonste parel aan 's
Konings Kroon’ verbrijzeld zagen worden, speelden het klaar enige waarborgen voor het openbaar
onderwijs in te bouwen. Het is de moeite waard dit artikel (194) uit de Grondwet van 1848 in zijn
geheel op te nemen:
‘Het openbaar onderwijs is een voorwerp van de aanhoudende zorg der Regeering. De
inrichting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbiediging van ieders godsdienstige
begrippen, door de wet geregeld. Er wordt overal in het Rijk van overheidswege voldoend
openbaar lager onderwijs gegeven. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht
der overheid, en bovendien, voor zover het middelbaar en lager onderwijs betreft,
behoudens het onderzoek naar de bekwaamheid en zedelijkheid der onderwijzers; het
een en ander door de wet te regelen.’150.
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De vrijheid was nu wel in de Grondwet vastgelegd, maar dat betekende nog niet, dat ze er in feite
ook was. Zolang, zo liet de verantwoordelijke minister weten, de nieuwe onderwijswet op grond van
artikel 194 er niet was, behoorde de wet van 1806 nog nageleefd te worden. Teleurstelling bij de
confessionelen, enige geruststelling voorlopig nog bij de voorstanders van de ene algemeen-christelijke
school. De volgende bewindsman was de ontwerper van de grondwet, de liberale voorman J.R.
Thorbecke (1798-1872) en hij drong er in 1849 bij de provincies op aan om in de geest van de grondwet
de meest mogelijke vrijgevigheid in acht te nemen. Van zijn kant deed hij veel moeite tegenstanders,
waar die er nog waren, om te krijgen, al was hij zelf niet voor het confessionele onderwijs. Maar de
vrijheid van de burgers stond bij hem voorop en dus accepteerde hij, dat er protestants-christelijke
en katholieke scholen ontstonden.
Aan wetgeving kwam Thorbecke tijdens zijn eerste ministerschap niet toe, en ook enkele volgende
kabinetten hadden het er moeilijk mee. Er kwamen wel enkele wetsontwerpen in bespreking, maar
de eindstreep haalden ze niet. Pas onder het ministerie Van der Brugghen - in 1857 - zou eindelijk
een uitweg gevonden worden in deze problematiek, die het land zo verdeeld hield.
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Naar een gedifferentieerd onderwijssysteem,
1860-1920
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9 Het lager onderwijs
1. Inleiding
Na 1860 veranderde de Nederlandse maatschappij van een agrarisch-ambachtelijke in een industriële
samenleving. Grote verschuivingen in de beroepsstructuur vonden plaats. De bevolking in de agrarische
sector daalde van 44% in 1849 naar 28% in 1909. Veel meer mensen gingen werken in de nijverheid
(van 24% naar 32%) of vonden een baan in de dienstensector (van 29% naar 38%). Aan het eind van
de 19de eeuw begon de Nederlandse volkshuishouding sterk van de internationale hoogconjunctuur
te profiteren.1. Door de economische veranderingen en de verhoging van de welvaart kwam er een
versnelde mechanisatie en nam (tussen 1889 en 1909) de bevolking met 30% toe.2.
Tezelfdertijd werden de steden aantrekkelijker dan het platteland; et kwam een migratiestroom op
gang, die de steden maar moeilijk konden verwerken.3. Voor werklozen waren zij het toevluchtsoord,
met name gold dit voor de grote steden in het westen des lands, maar bijvoorbeeld ook Arnhem,
Nijmegen, Groningen, Haarlem, Leiden en Tilburg kregen te maken met een grote bevolkingsaanwas.
Tussen 1870 en 1900 groeide Amsterdam van 264.694 inwoners naar 510.853, Rotterdam van 116.232
naar 318.507 en Den Haag van 90.277 naar 206.022. Deze steden hadden een procentuele groei van
110, de andere een van 62 en het platteland bracht het slechts tot 17.
De tegenstelling stad-platteland werd door dit alles aangescherpt. De steden raakten hun vertrouwde
karakter kwijt. Behalve dat door de komst van zovelen van buiten de oude saamhorigheid verloren
ging, kwamen er door de industrialisatie ook de nodige sociale spanningen. De kloof tussen arm en
rijk werd er breder. De zakelijke en op geld verdienen ingestelde bourgeoisie maakte in de steden de
dienst uit. Zij verliet het hart van de stad om in de buitenwijken te gaan wonen, en liet het centrum
over aan arbeiders en armen, die met hun gezinnen op elkaar gepakt in een- of tweekamerwoningen
leefden.
In politiek opzicht nam rond 1870 een nieuwe generatie liberalen afstand van de gedachte, die door
Thorbecke c.s. altijd was gekoesterd, dat de staat zich op maatschappelijk terrein zo weinig mogelijk
moest laten gelden. ‘Jong’-liberalen als S. van Houten en J. Kappeyne van de Coppello wilden de
staatstaak uitbreiden om op die wijze knelpunten op politiek- en sociaal-economisch gebied aan te
pakken. Politiek werd in de laatste decennia van de 19de eeuw druk gewerkt aan het totstandbrengen
van de kiesrechtuitbreiding, terwijl op sociaal-economisch terrein onder meer het tegengaan van
kinderarbeid en het bieden van onderwijs aan grotere bevolkingsgroepen werd nagestreefd.
Tussen 1870 en 1917 voltrok zich ook de politisering van de confessionelen. Op onderwijsgebied
gingen hun gedachten in een geheel andere richting dan die van de liberalen, die de openbare school
verdedigden en aantrekkelijker wilden maken. Tegen de liberale schoolwet van 1878 kwamen de
voorstanders van het
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bijzonder onderwijs massaal in verzet. In het volgende jaar vond de oprichting plaats van de eerste
echte politieke partij, de Anti-Revolutionaire partij. De liberalen verenigden zich pas in 1885 tot een
zwakke, zich voornamelijk defensief opstellende Liberale Unie, die bovendien spoedig in drie richtingen
uiteenviel. Pas in 1896 wist de katholieke leider in het parlement, H.J.A.M. Schaepman, de katholieke
afgevaardigden op een programma te verenigen. Socialisten kwamen nog juist vóór de eeuwwisseling
in het parlement, met een kleine aanhang.4.
De periode 1860-1920 is hét tijdperk van de geschiedenis van de schoolstrijd. Tegelijkertijd is ze
echter ook de tijd, waarin basisonderwijs voor iedereen tot stand gebracht werd, waarin voortgezet
onderwijs, dat aansloot op de behoeften van de zich industrialiserende maatschappij, een wettelijke
status kreeg en daarnaast via particulier initiatief in zeer verscheidene vormen in algehele vrijheid
kon bloeien.

2. De wetgeving 1857-1920
De schoolwet van 1857
De grondwet van 1848 had de doelstelling van het lager onderwijs - opvoeding tot christelijke en
maatschappelijke deugden - niet gewijzigd. Ze had garanties ingebouwd voor een welingerichte en
in het gehele land aanwezige en voor iedereen toegankelijke openbare school, naast de gegeven
vrijheid om bijzondere scholen op te richten. Daarmee kwam een einde aan de principiële discussie
tussen hen, die meenden dat alle kinderen naar een gemeenschappelijke lagere school moesten blijven
gaan en degenen, die vonden dat in dit opvoedingsinstituut bij uitstek ook de levensbeschouwelijke
opvattingen van de ouders aan bod moesten komen. Met de totstandkoming, na negen jaar discussie,
van de schoolwet van 1857 onder het ministerie Van der Brugghen5., mocht dan het elkaar met principes
om de oren slaan voorbij zijn, in de praktijk leverde het stichten van bijzondere scholen grote
moeilijkheden op, doordat de overheid er vooreerst de financiële basis niet voor wilde leggen. Het
gevolg was een politieke strijd, met als inzet het bestaansrecht van het bijzonder naast het openbaar
onderwijs. Hoe deze schoolstrijd verliep en hoe deze tenslotte in 1920 eindigde in de financiële
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs zal hierna apart worden beschreven.
In de onderwijsgeschiedenis van de tweede helft van de 19de eeuw mag dan de strijd om de positie
van het bijzonder onderwijs het hoofdaccent gekregen hebben, het betekent geenszins, dat er voor
het overige nauwelijks iets aan de hand was. Er speelde zich ook een economische strijd rond het
onderwijs af. Hoe moesten steeds kostbaarder wordende onderwijsvoorzieningen gefinancierd worden?
Voor de ontwikkeling van de samenleving werd het van groot belang, dat zoveel mogelijk kinderen
ook daadwerkelijk van het onderwijs gebruik maakten en dat dit onderwijs zich gedurende een aantal
jaren zou uitstrekken over een breed scala van vakken. De wet behelsde daarom een groot aantal
maatregelen die gericht waren op kwaliteitsverbetering van het onderwijs.
Ten eerste werd de leerstof vastgelegd. Naast lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal, de tot
dan toe gebruikelijke vakken van de lagere school, werden geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der
natuur, vormleer (= meetkunde) en zingen verplicht voorgeschreven. De wet vermeldde ook nog een
aantal facultatieve vakken: moderne talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen en
handwerken voor meisjes. Scholen, die een of meer van deze facultatieve vakken aanboden, werden
gerekend tot het meer uitgebreid lager onderwijs
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(MULO). Daarmee werd een nieuw schooltype geïntroduceerd, een vorm van vervolgonderwijs, dat
(deels) de bestaande Franse scholen overlapte, maar dat wettelijk tot het lagere en niet tot het in de
nabije toekomst te regelen middelbaar onderwijs behoorde.
De omstandigheden voor de onderwijzers werden aanzienlijk verbeterd. Minimum-salarissen
werden vastgesteld en op 65-jarige leeftijd kon de onderwijzer voortaan met pensioen. Er bleven
slechts twee range over, die van hoofdonderwijzer en van hulponderwijzer. Onder toezicht mochten
verder kwekelingen lesgeven. Onderwijzeressen deden officieel in het lager onderwijs hun intrede;
zij waren het, die het vak handwerken gingen geven. De hulponderwijzer moest een examen afleggen
in alle vakken van het lager onderwijs, de hoofdonderwijzer ook, maar hij werd grondiger en
uitgebreider aan de tand gevoeld. Na de hoofdakte stonden de examens in de vakken van het MULO
open. Bovendien werden pedagogische bekwaamheden geëist. De opleiding zou geschieden aan
kweekscholen, waarvan het rijk er tenminste twee zou stichten en via normaallessen bij een aantal
‘voortreffelijke’ scholen. De onderwijzersgezelschappen bleven gehandhaafd om te helpen bij het
verbeteren van de methode van onderwijs.
Onderwijskundig van groot belang was het vaststellen van het maximum aantal leerlingen per
onderwijzer. Bij meer dan 70 leerlingen in de school was een kwekeling nodig, bij meer dan 100 een
hulponderwijzer, bij meer dan 150 een hulponderwijzer en een kwekeling. Voor de volgende 50
leerlingen moest telkens een kwekeling, voor de volgende 100 een hulponderwijzer aangesteld worden.
Door deze maatregel werd het klassikale onderwijs bevorderd, de klasse-onderwijzer werd geboren
en een aanzet tot indeling van het schoolgebouw in lokalen gegeven.
De wet van 1857 gaf de gemeenten enerzijds veel grotere bevoegdheden en aan de andere kant
veel meer verplichtingen. Dat lag in de lijn van de beginselen van de grondwet van 1848, die de lagere
organen meer autonomie gaf, door Thorbecke uitgewerkt in de provincie- en gemeentewetten.
Gemeentebesturen bepaalden het aantal scholen, in overeenstemming met het beginsel dat er voldoende
scholen moesten zijn om aan de behoefte aan openbaar onderwijs te voldoen, zij benoemde het
onderwijzend personeel, stelde de salarissen vast, regelde het schoolgeld en benoemde plaatselijke
schoolcommissies voor het toezicht, die in kleine gemeenten bestonden uit burgemeester en wethouders.
De kosten van het openbaar onderwijs kwamen - buiten de schoolgelden - nu ook geheel voor rekening
van de gemeenten; slechts in noodsituaties sprongen provincie en rijk bij.
Het rijk trok door dit alles de handen in zekere mate van het lager onderwijs af. Het legde het
algemene kader wettelijk vast, maar liet in de uitvoering veel meer over aan de gemeenten. Het rijk
hield zich nog wel op de hoogte van de gang van zaken via inspecteurs en schoolopzieners, die steeds
verder van de dagelijkse onderwijspraktijk kwamen te staan en meer en meer administratieve organen
gingen vormen. De plaatselijke schoolcommissies werden de direkte gesprekspartners van de hoofden
der scholen.
De wet van 1857 betekende slechts een verdere stap op de weg naar algemeen en kwalitatief
hoogstaand lager onderwijs. Schoolgaan word ook nu niet verplicht gesteld. De verplichting tot het
betalen van schoolgeld (in sommige provincies geheven met als gevolg een sterke toename van het
schoolbezoek) werd afgeschaft, omdat provincies in deze niets meer te regelen hadden. Een poging
om naar analogie van de provinciale regelingen een landelijke regeling te treffen mislukte, doordat
het voorstel daartoe werd weggestemd. Confessionelen waren er tegen,
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omdat een dergelijke regeling het openbaar onderwijs zou bevoordelen ten koste van het bijzondere,
aan de opbouw waarvan juist begonnen werd. De liberalen, met als belangrijkste woordvoerder het
Kamerlid Thorbecke, waren er tegen: ‘De bevrediging van de behoefte om zich te onderrigten’
behoorde ‘geene politieke magt hoegenaamd te betreden. Waar zal het heen, wanneer wij bij het lager
onderwijs dwang van Staatswege toelaten?’.
Onderwijksundig gezien was het aantal leerlingen per onderwijzer natuurlijk nog veel te hoog. Ook
de minimum-salarissen waren aan de krappe kant gehouden. Veel zou uiteindelijk afhangen van de
aandacht, die gemeenten het onderwijs zouden geven en vooral van de vraag of ze bereid en in staat
waren de benodigde gelden ter beschikking te stellen.

De schoolwet van 1878
De schoolwet van 1878, tot stand gebracht door het liberale ministerie-Kappeyne van de Coppello,
is meer bekend geworden door de felle bestrijding van confessionele zijde, waar men de ontplooiing
van het bijzonder onderwijs er door bemoeilijkt zag, dan door wat ze werkelijk aan verbeteringen
voor het lager onderwijs inhield.6. Voor het lager onderwijs als zodanig had de wet vele goede kanten.
De belangrijkste wijziging in het verplichte vakkenpakket van de lagere school was wel, dat nuttige
handwerken voor meisjes er in opgenomen werd. De onderwijzeres kreeg daarmee een vaste plaats
in het lager onderwijs en toen de wet er de voorkeur aan bleek te geven dat onderwijzeressen aan de
laagste klassen lesgaven, werd haar positie nog verstevigd.7. Dat gebeurde ook met de positie van het
hoofd der school. Hij kreeg tot taak een leerplan op te stellen, de verdeling in klassen te maken, een
regeling te treffen voor schooltijden en vakanties en aan te geven welke boeken voor de verschillende
klassen gebruikt zouden worden. De minimum-salarissen werden aanzienlijk opgetrokken. Kwekelingen
konden niet langer als leerkracht functioneren, hulponderwijzers waren voortaan gewoon onderwijzers.
De klassen werden kleiner. Eénmansscholen konden nog slechts bestaan, als er ten hoogste 30
leerlingen kwamen. Elke 40 leerlingen meer vereiste de aanstelling van een extra onderwijzer.
Massascholen moesten opgeheven worden; bij 400 leerlingen per school lag de grens.
De voor het onderwijs benodigde gelden - we komen er hierna op terug - konden de gemeenten,
zo bleek al spoedig na 1857, niet opbrengen. Nog stringentere bepalingen - die alleen maar meer geld
zouden kosten - konden in 1878 alleen maar zinvol vastgesteld worden, als de gemeenten bijgesprongen
werden. De sedert de jaren 1870 veranderde kijk van de liberalen op de samenleving en de rol van
de staat daarin maakte het mogelijk, dat het rijk weer als subsidiegever optrad. 30% subsidie in de
kosten van het openbaar lager onderwijs zou voortaan door het rijk worden gegeven, en in afzonderlijke
gevallen kon dit nog meer worden.
De wet van 1878 is de eerste landelijke wet, die de leerplicht aan de orde stelde. Verbetering van
het onderwijs én invoering van de leerplicht stonden hoog in het vaandel van de nieuwe generatie
liberalen. Een tot dan toe onbekend hoofdstuk in de onderwijswetgeving verscheen: ‘Van bevordering
van het schoolbezoek’. Van werkelijke invoering van algemene leerplicht kon in 1878 nog geen sprake
zijn. Al verklaarde minister Kappeyne zich er in theorie voorstander van, in de praktijk zag hij grote
bezwaren. De confessionelen zouden er fel tegen zijn, dat aan het ouderrecht getornd kon worden
was nog geen algemeen aanvaard uitgangspunt, maar vooral zouden er te weinig scholen en leerkrachten
zijn om de stroom van
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nieuwe, regelmatig schoolgaande kinderen te verwerken.8. Dwang om hun kinderen naar school te
sturen werd daarom slechts toegepast op armlastigen: gemeenten werd de plicht opgelegd de bedeling
in te houden van hen, die hun kinderen onterecht de school lieten verzuimen. Voor het overige bevatte
het hoofdstuk vooral indirekte maatregelen ter bevordering van het schoolgaan.
De zorg om de zwakkere in de zich langzamerhand industrialiserende samenleving deed ook een
arbeidswetgeving ontstaan, die kinderen in bescherming nam. In het zogenaamde ‘kinderwetje-Van
Houten’ uit 1874 werd al arbeid voor kinderen beneden 12 jaren in fabrieken verboden - de invoering
van de leerplicht, die tezelfdertijd ter discussie stond, haalde het niet - en in de schoolwet van 1878
werd de gemeenten het recht gegeven verbodsbepalingen uit te vaardigen tegen het werken van
kinderen beneden de 12 jaren. Door deze algemene verbodsbepaling bevorderde de wetgever tevens
het schoolbezoek ten plattelande, waar verdarbeid nog algemeen in zwang was. Grote verwachtingen
had men bovendien van het uitloven van beloningen en eerbewijzen door gemeentebesturen aan
kinderen, die trouw de school bezochten.

De schoolwet van 1889
De in 1888 gehouden algemene verkiezingen zorgden voor een zodanige winst van de confessionelen,
dat ze kans kregen voor het eerst een regering van hun eigen signatuur te vormen onder leiding van
Ae. baron Mackay. Wijzigingen in de schoolwet van 1878 op die punten, die het bijzondere onderwijs
benadeelden ten opzichte van het openbare kon men nu verwachten. Voor het overige zou weinig
nieuws aangedragen worden; wel dient vermeld, dat aan het verplichte vakkenpakket tekenen en
gymnastiek toegevoegd werden. In de schoolwet van 18899. werd de eerste stap op de weg naar
gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs gezet; onder zekere voorwaarden kon aan bijzondere
scholen overheidssubsidie verleend worden.
Aan de situatie in vele gemeenten die inhield dat ter bescherming van het openbaar onderwijs geen
of zeer weinig schoolgeld geheven werd (het openbaar onderwijs daar werd uit de gemeentelijke
middelen bekostigd) werd een einde gemaakt. Alleen bedeelden en onvermogenden konden hun
kinderen nog kosteloos naar de openbare school blijven zenden. De moeilijke keus tussen gratis
openbaar en duur bijzonder onderwijs hoefde nu niet meer te worden gemaakt, al bleef het feit bestaan,
dat het bijzonder onderwijs voorlopig nog wel meer schoolgeld zou blijven vragen. Invoering van de
leerplicht werd ook tijdens de behandeling van deze wet10. bepleit, maar maakte in het confessionele
kamp geen enkele kans.

De leerplichtwet van 1900
Tegen 1900 kwam de discussie over de leerplicht in een definitieve fase. De besprekingen, lang en
breedvoerig, leverden in feite weinig nieuws meer op: standpunten, die al lang bekend waren, werden
over en weer herhaald. Tegenstanders hamerden op de bekende thema's:
- aantasting van het ouderlijk gezag door invoering van staatsopvoeding;
- gewetensbezwaren tegen het verplicht gaan naar de openbare school, in een situatie waar er
nog onvoldoende bijzondere scholen waren;
- het betwisten van de gunstige effecten van leerplicht in andere landen;
- het in twijfel trekken van de juistheid van de cijfers over het schoolverzuim. Het verzuim zou
geringer zijn dan - óók door de regering - beweerd werd;

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

154

29 Schoolklas uit ca. 1890. Rijksprentenkabinet, Leiden

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

155

- de vrees voor inkomstenderving in vele gezinnen.
Het wetsontwerp werd uiteindelijk op 20 maart 1900 op het nippertje aangenomen: 50 stemmen voor,
49 tegen.11. Het ontwerp van minister Goeman Borgesius zou het niet gehaald hebben als de
anti-revolutionair Schimmelpenninck het bed niet had moeten houden na een val van zijn paard en
als de doodzieke liberaal Van Kerkwijk niet met een rijtuig naar het Kamergebouw gebracht was om
vóór te stemmen.
Baron Schimmelpenninck en zijn biek
Deden beide aan politiek:
De baron zei: ‘Tegen, zonder manco.’
De schimmel zei: ‘Wij stemmen blanco.’
Zo werd Borgesius' Leerplichtwet
Door paarde-politiek gered.12.

De volksvertegenwoordigers van confessionele zijde stemden tegen, op twee rooms-katholieken na,
onder wie hun leider Schaepman, die meende dat stringentere maatregelen tegen het schoolverzuim
nodig waren en die in de wet geen beknotting van de gewetensvrijheid zag. De Sociaal-Democratische
Arbeiders Partij (SDAP), opgericht in 1894 had leerplicht wel in haar programma staan, maar stemde
tegen. Troelstra vond dat de wet niet ver genoeg ging: de leerplicht duurde te kort en de maatregelen
tegen het schoolverzuim waren eenzijdig tegen de arbeidende bevolking gericht en boden te weinig
compensatie voor de derving van inkomsten.
Ouders werden door de wet verplicht hun kinderen van 7 tot 13 jaar lager onderwijs te laten volgen.
De wet hield rekening met de praktijk en stond maximaal zes weken verlof toe ‘ten behoeve van
werkzaamheden in of voor bedrijven van landbouw, tuinbouw, boschbouw, veehouderij of veenderij’,
bekend als het ‘landbouwverlof’. De gemeenten kregen de taak op de uitvoering van de wet te letten
door maatregelen te nemen ter bevordering van het schoolgaan en het schoolverzuim te weren.
Gemeentelijke commissies tot wering van schoolverzuim kregen de probleemgevallen te behandelen
en beletselen tot het schoolgaan moesten ze zo veel mogelijk uit de weg ruimen.
Het was een lange weg geweest. Ruim honderd jaar had het geduurd voor Nederland een school
had, die werkelijk basisonderwijs aan ieder kind gaf. Dat Nederland de leerplicht later dan vele andere
landen invoerde, was grotendeels aan de schoolstrijd te wijten.

3. Het lager onderwijs in de praktijk
Algemeen
De periode 1860-1920 wordt dusdanig door de schoolstrijd en, zij het in mindere mate, door de strijd
om de financiering en de invoering van de leerplicht gedomineerd, dat al het andere, dat zich ook nog
op het gebied van het lager onderwijs afspeelde, van weinig betekenis lijkt. Niettemin deden zich
ontwikkelingen voor met betrekking tot de leervakken, tot pedagogie en didaktiek en tot de positie
van de onderwijzer, die aandacht vragen en van ons krijgen, alvorens we hierna op de hoofdthema's
van deze periode ingaan.
Dat orthodox-protestanten en sedert 1863 ook katholieken de openbare school officieel bestreden
betekent geenszins, dat die school na 1857 niet meer christelijk
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was. Ze was dat aanvankelijk nog zeer uitgesproken, in protestantse geest, hoewel het leerstellige
element er steeds meer in begon te ontbreken. Dat element wensten voorstanders van het bijzonder
onderwijs voor hun scholen gereserveerd te zien; sommigen vonden zelfs, dat de openbare school
volstrekte neutraliteit moest nastreven. De komst van steeds meer bijzondere scholen met een leerstellig
karakter leidde er vanzelf toe, dat de ‘christelijke deugden’ in de openbare scholen een minder
uitgesproken invulling kregen en dat meer en meer in de richting van de neutraliteit werd gekoerst.
Het standskarakter van het lager onderwijs werd in de wet van 1857 niet doorbroken. De school
begon wel mede de latere positie in de maatschappij te bepalen. Niet slechts geboorte en afkomst,
ook de capaciteiten die het kind op school had verworven begonnen voorzichtig mee te tellen. De
lagere school werd een instituut, waar een prestatie geleverd kon worden, waar men veel kon leren
in vakken, die van gemakkelijk tot moeilijk liepen, waar cijfers gegeven werden, beloningen voor
trouw bezoek en geschenken aan de besten van de klas. De school werd ook voor steeds minder
leerlingen het eindstation, wat het leren betreft. Voldoende lager onderwijs werd verder voorwaarde
voor toelating tot vormen van voortgezet algemeen en vakgericht onderwijs, die er meer en meer
kwamen, vooral in de laatste decennia van de negentiende eeuw.
De sterke nadruk op de maatschappelijke doelstelling, de bestrijding van het pauperisme, het er
voor zorgen dat kinderen later werk kregen, waarvoor onderwijs noodzakelijk was, dit alles schoof
het ideële doel van het onderwijs naar de achtergrond. Het onderwijs begon te weinig kind-gericht te
worden - en daar kwam verzet tegen. De school moest ook een beschermde periode waarborgen, vrij
van de zorgen en de problemen van de volwassenen, en zoveel mogelijk gewijd aan de ontplooiing
van alles, wat aan gaven en talenten in het kind aanwezig was. De tijd vóór het arbeidsproces moest
in een zonnig ‘Jeugdland’ doorgebracht worden. Naast het cognitieve en exacte, dat overgewaardeerd
dreigde te worden, moest het belang van het speelse en gevoelsmatige, van het waarlijk kinderlijke
aan bod komen.13. Men ging in de tweede helft van de 19de eeuw meer van kinderen houden, leek het
wel, en daarom werden kinderen zorgvuldiger behandeld. De kindersterfte bijvoorbeeld nam na 1850
af, tegen de uitbuiting van kinderen kwamen wettelijke maatregelen, iedereen had, via de school,
recht op een onbezorgde jeugd.14. Al deze ideeën en wat ze uitwerkten verhinderden een verder
afglijden, maar een school, die uitging van het kind en zich bekommerde om zijn individuele
ontwikkeling kwam er niet.15.

Leerstof
Van de jaren 1860 af voltrok zich binnen het belangrijkste onderwijsvak, het lezen, geleidelijk een
veranderingsproces, dat zowel op de vormgeving als op de didaktiek en inhoud van de leesboekjes
betrekking had. Het zedekundige aspect, zo prominent aanwezig, verdween geleidelijk naar de
achtergrond.16. Tussen 1850 en 1880 werden nog wel herdrukken van de oude boekjes, waar de
braafheid van af droop, aangemaakt, maar na 1880 hielden de nadrukkelijke verwijzingen naar de
verschillende standen en hun diverse deugden en ondeugden op. Braaf zijn was niet langer het ideaal,
maar was saai, snoepen was niet langer een ondeugd, maar ondeugend, en spelen niet langer ledigheid,
maar een positief te waarderen bezigheid van kleine kinderen.
De spelmethode in het leesonderwijs werd ook definitief door de klankmethode verdrongen. Rond
1875 waren alle scholen op deze, al veertig jaar lang officieel
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30 Advertentie voor de leesmethode Aap-Noot-Mies van M.B. Hoogeveen (1862-1941).

gepropageerde methode overgegaan. Er kwamen ook meer en meer gevarieerde boekjes voor het
leesonderwijs in omloop, van erg gemakkelijk tot behoorlijk moeilijk, en het didaktische of leerleesboek
kreeg de overhand. De inhoud van het te lezene was minder belangrijk. Ging het er eerst vooral om
wat de kinderen lazen, nu was punt één dat er lezen werd geleerd. De schoolwet van 1857 noemde
een groot aantal vakken, waarvoor het kunnen lezen voorwaarde was. Het vroegere lezen als
eindprodukt werd nu een vak, dat een startbekwaamheid bood om andere vakken te kunnen leren.
Lezen was niet meer een doel op zichzelf, maar de bekwaamheid erin een voorwaarde om ook het
onderwijs in de andere vakken te kunnen volgen.
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1935. Collectie Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam

Tegen de alleenheerschappij van het didaktische leesboek kwam vervolgens weer een reactie; de
inhoud ging weer een rol spelen, de belletritische lectuur verscheen. Van meer betekenis werd ook
de illustratie der leesboeken, plaatjes, die het beschreven milieu of de beschreven handeling in beeld
brachten en het jeugdige gevoel aanspraken.17.
Nederlandse taal werd pas na 1857 een echt vak. Van geregeld taalonderwijs was voor die tijd
nauwelijks sprake. Stellwagen, die zijn herinneringen als onderwijzer opschreef gaf het - in 1865,
toen hij hulponderwijzer was - niet als hoofdvak. ‘Het heeft ook nog al lang geduurd eer ze tot die
verheffing kwam, en eer we het beleefden, dat er in de lagere school geregeld onderwijs in het zuiver
schrijven werd gegeven’.18. Na 1860 kwamen taalboekjes op de markt, die met de methode van de
spraakkunst braken en de woordsoorten en de zinsontleding behandelden met daartussendoor de
spelling.19.
De spraakkunst stond in Nederland op een laag peil en geen beschaafd volk verwaarloosde de eigen
taal zó als het onze. ‘In den platten tongval van zijn gewest (...) zich te laten horen, hierin vinden
velen iets ferms’, schreef de Drentse schoolopziener Nassau.20. En zijn Groninger collega Blaupot ten
Cate had zich bij het begin van zijn inspectoraat ook al over de sterk heersende gebreken in de uitspraak
verbaasd.21.
Ook zingen was een vak, dat pas na 1857 systematisch aan de orde ging komen.
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Tot dan toe was het zingen op het gehoor geweest en werden bovendien meestal psalmen en andere
liederen die in de kerkdienst gebruikt werden aangeheven. Rond 1860 kwamen zangboekjes in school,
die het mogelijk maakten methodisch onderwijs te geven; de kinderen leerden er het balkschrift door
kennen.22. De Maatschappij voor Toonkunst publiceerde exameneisen, die in een K.B. van 1891
vastgelegd werden.23. Zingen, als een belangrijk middel voor de beschaving van het volk, werd na het
midden van de eeuw veel gepropageerd. Ook buiten de scholen ontstonden zangverenigingen, meestal
geleid door de onderwijzers van de lagere scholen.24.
Rekenen zette aan tot zelfstandig denken, het bevorderde een goede bestiering van het huishouden
en had praktisch nut in elk beroep. Het rekenonderwijs van het midden van de 19de eeuw sloot echter
nauwelijks aan bij de eisen van het dagelijks leven. Schoolopzieners op het platteland begonnen met
steeds meer klem aan te dringen op rekenonderwijs, dat voor het boerenbedrijf en -huishouden van
belang was. De eerste methodische studie voor het rekenonderwijs verscheen in 1875 en was geschreven
door J. Versluys.25.
Geschiedenis was ook een vak dat rond 1850 nog niet erg ontwikkeld was. De hoofdmomenten uit
de bijbelse geschiedenis en overbekende taferelen uit de politieke vaderlandse geschiedenis, de
kinderen bijgebracht via rijmpjes en plaatjes, waren nog de stof. De leerlingen kwamen nog het meeste
te weten over ‘de tijden van Vader Abraham en de Batavieren’.26. In de oude schoolboeken ging de
sympathie ook duidelijk uit naar een der partijen in historische conflicten. Voor de openbare school
van na 1857 was het vooral zaak beide kanten van het gebeurde te belichten. De weergave moest voor
protestant en katholiek acceptabel zijn.
Ter discussie stond wel, tot laat in de 19de eeuw, de vraag naar de waarde van het vak geschiedenis.
Sommigen achtten kennis van de geschiedenis voor de leerling van generlei waarde; ook trouwens
voor leerlingen van het voortgezet onderwijs werd het nut betwijfeld. Een van de meest gehanteerde
argumenten van voorstanders was wel, dat geschiedenis de leerling leerde te begrijpen hoe
gecompliceerd de maatschappij in elkaar zat; dit (via platen) aanschouwelijk maken was van groot
belang. Anderen benadrukten daarbij morele en ethische aspecten, die via geschiedenisonderwijs aan
de orde kwamen. Echte handleidingen voor dit vak verschenen pas na 1880.27. Het is duidelijk, dat
juist bij het behandelen van geschiedenis openbaar en bijzonder onderwijs uiteengingen.
Uit het bovenstaande blijkt wel, dat niet de schoolwet van 1857 zorgde voor onmiddellijke aanmaak
van goede handleidingen voor het geven van de vakken, zoals die waren vastgesteld. Deze kwamen
rond en na 1880 tot stand, dus na de wet van 1878.28. Men kan er dus van uitgaan, dat van die tijd af
de lagere school meer en meer het instituut werd, waar vakgericht onderwijs gegeven werd.
Vóór 1815 waren er dankzij de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen voor vrijwel alle vakgebieden
schoolboeken uitgegeven. Ook daarna bleef de Maatschappij op dit punt nog actief. Langzamerhand
kwam er een overvloed aan materiaal beschikbaar, waaruit de onderwijzer een keuze kon maken. De
nieuwe generatie boeken ontstond in het derde kwart van de 19de eeuw, boeken die geschreven waren
door vooraanstaande onderwijzers. Zij werden gebruikt door collega's, die dankzij hun verbeterde
opleiding anders gingen lesgeven.

Onderwijsgevenden
De wet van 1857 zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de positie van de onderwijsgevenden.
De opleidingsmogelijkheden werden beter en de onder-
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wijzers meer professioneel. De materiële situatie kreeg een belangrijke impuls, en dat had weer tot
gevolg dat de onderwijzer zowel door zichzelf als door anderen meer gerespecteerd werd, en zijn
sociale status beduidend steeg.

- Opleiding
Op 1 januari 1858 ging bijna 75% van de kinderen tussen 6 en 12 jaar naar school. Dat percentage
zou tot bijna 90 oplopen in de jaren 1880, om na de invoering van de leerplicht nagenoeg 100 te
worden. Waren er in 1860 ongeveer 400.000 kinderen tussen 6 en 12 jaar in ons land, dertig jaar later
waren het er ruim 600.000 geworden.29. De schoolwet van 1857 had bovendien een grens gesteld aan
het maximaal door één onderwijzer te onderwijzen aantal scholieren. Het gevolg was dat na 1857 een
sterke behoefte ontstond aan onderwijzend personeel.
In deze behoefte werd in eerste instantie voorzien door kwekelingen, onderwijskrachten, die nog
geen akte gehaald hadden. Zowel bij het openbaar als bij het bijzonder onderwijs bestond in de periode
1858-1880 bijna een kwart van het onderwijzend personeel uit deze kwekelingen.30. Onderwijs geven
werd voor velen interessant. Onderstaand overzicht laat de toename van onderwijzend personeel met
akte zien.

Tabel 3. Scholen en leerkrachten 1858-1908
jaar
openb.

scholen
bijz.
gesubs.

bijz.
ongesubs.

1858

2516

24

933

1868

2590

154

931

1878

2731

120

975

1889

2952

57

1206

1908

3274

1885

jaar

leerkrachten
openbaar

bijzonder

man

vrouw

man

vrouw

1858

3866

138

1475

844

1868

4582

232

1683

1241

1878

5826

663

1700

1304

1889

8654

2277

2596

1665

1908

16.063

8875

Bronnen: Van Renesse, Lager Onderwijs, 101 en 360; Lancée, ‘Overzicht’, 410.
De groei van het onderwijzend personeel mag wel spectaculair genoemd worden. Onder de werking
van de wet van 1857 nam het aantal met 181, onder die van 1878 zelfs met 422 per jaar toe.31. De
consequenties van de wet van 1878 voor het onderwijzend personeel - nieuwe verplichte vakken,
kleinere groepen scholieren per onderwijzer, kwekelingen weg32. - waren zo groot, dat er, in nog
sterkere mate dan in 1857, tekorten aan leerkrachten ontstonden. Per 1 januari 1884 waren er aan de
openbare scholen 2900 onderwijzers te weinig.33. Er waren zelfs 73 hoofden van scholen, die meer
dan 100 leerlingen te bedienen hadden.34. De verwachting was, dat de achterstand pas in 1890 ingelopen
zou zijn.
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De onderwijzers van vóór 1858 waren nog bijna allemaal in de praktijk opgeleid. Er bestond immers
slechts één rijkskweekschool, die te Haarlem, die na het overlijden van directeur Prinsen snel
achteruitging en in 1860 nog maar zes kwekelingen telde.35. De wet van 1857 voorzag in de oprichting
van twee nieuwe kweekscholen, naast die te Haarlem. Ze kwamen er, in 's-Hertogenbosch en
Groningen; de laatste was een omzetting van de aldaar nog bestaande Nutskweekschool. Ze
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32 Het gebouw van de in 1816 opgerichte Rijkskweekschool voor Onderwijzers in Haarlem. Uit: Honderd
Vijfentwintig Jaren Arbeid op het Onderwijsterrein 1836-1961. Groningen, 1961.

moesten niet alleen theoretisch voor de vakken van het lager onderwijs opleiden. Er bestond nog een
duidelijk overwicht van mensen, die meenden dat de kweekschoolleerlingen vooral praktische ervaring
op moesten doen en dus werden er lagere scholen aan de kweekscholen verbonden, waar ze goed
onderwijs konden zien geven en zelf goed lesgeven leerden. Ook de Haarlemse kweekschool werd
op nieuwe leest geschoeid en dat had die school ook hard nodig, want juist in de praktische
voorbereiding op het beroep schoot ze ernstig tekort. Aan het einde van de jaren 1870 besloot het rijk
het aantal kweekscholen nog verder uit te breiden: Middelburg en Deventer (1877), Nijmegen (1879)36.
en Maastricht (1880).
De kweekschoolleerlingen werden op hun 15de jaar aangenomen; ze doorliepen een cursus van
vier jaren, waarna ze de akte van hulponderwijzer konden krijgen. Hulponderwijzers konden vervolgens
verder studeren voor de hoofdakte. In de periode 1862-1876 dienden zich op de drie rijkskweekscholen
bijna 3000 kwekelingen aan. In de periode tot 1889 meldden zich op de dan bestaande 7
rijkskweekscholen in totaal ruim 4600 kwekelingen.37.
Het was duidelijk, dat niet voor allen die onderwijzer wensten te worden een opleiding aan het
beperkte aantal rijkskweekscholen was weggelegd. Daarom werd het instituut van normaallessen in
het leven geroepen, enerzijds bestaande uit een praktische opleiding aan speciaal daarvoor aan te
wijzen scholen, anderzijds uit een theoretische vorming door bekwame, daartoe geselecteerde en
betaalde hoofden van scholen. Begonnen werd, in 1862, met 18 rijksnormaalopleidingen, in 1879
waren het er 75 geworden en 10 jaar later bijna 100.38. Duizenden volgden zo hun opleiding, per jaar
behaalden honderden op deze wijze hun akte.39. Nog in het eerste decennium van de 20ste eeuw ontving
deel van de aanstaande onderwijzers zijn opleiding via de normaallessen.40.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

162

Naast het rijk, dat zorgde voor de opleiding van onderwijzers aan rijkskweekscholen en
rijksnormaallessen, gingen ook gemeenten er toe over kweekscholen te stichten. Voorts bleven
particuliere instanties hun bijdragen aan de onderwijzersopleiding geven. 't Nut, de stichter van de
eerste kweekscholen aan het einde van de 18de eeuw, zorgde een halve eeuw later voor de eerste
kweekschool voor onderwijzeressen, te Arnhem (1860). Daarnaast gingen als voorheen hoofden van
scholen door met kwekelingen voor de akte op te leiden, waarvoor soms rijkstoelagen verstrekt
werden. Met het toenemen van de behoefte aan bijzonder onderwijs ontstonden natuurlijk ook
soortgelijke instituten voor de opleiding van onderwijzer respectievelijk onderwijzeres aan de
bijzondere scholen. Uiteraard moeizaam, want subsidies werden niet verstrekt.

- Materiële positie
Leven van en voor de school. Dat moest de ideale situatie van de onderwijzer worden. Van het inkomen
hing het af, of de onderwijzer iemand kon zijn, die alle werk van zijn onderwijzerschap maakte en
tegelijk iemand, die in de samenleving een gewaardeerd burger was.
De wet van 1857 gaf voor het eerst een steviger basis aan het onderwijzersbestaan, door
minimum-salarissen vast te stellen. Voor een hoofdonderwijzer bedroeg dit f 400,- per jaar met vrije
woning en tuin en voor de hulponderwijzer f 200,-. Het beroep van onderwijzer had hiermee officiële
erkenning gekregen en algemeen werd ook ingezien, dat de onderwijzer van zijn onderwijzersinkomen
moest kunnen leven. De minimumbedragen betekenden, dat de salarissen van de onderwijzers aan
de allerkleinste dorpsscholen niet lager mochten zijn, maar niet, dat in de grotere plaatsen, waar het
leven duurder was, met het minimum volstaan kon worden. En dus werd er, net als vóór 1860, over
de salarissen voortdurend onderhandeld met de gemeentebesturen,41. die door het jarenlang te lage
aanbod zelden met het minimum konden volstaan. De wetgever verhoogde bij elke volgende wettelijke
regeling de minima. Ze onderstreepte bovendien het verbod er bijbanen op na te houden; slechts
werkzaamheden, die direct met het onderwijzersschap samenhingen of er uit voortvloeiden, mochten
nog tegen vergoeding worden verricht, zoals het geven van privélessen, herhalingsonderwijs,
landbouwonderwijs en dergelijke.42. Behalve dat minima werden vastgesteld, ging van de jaren 1860
af bij het vaststellen van het inkomen ook het aantal dienstjaren een rol spelen. Nog meer dan in de
tweede helft van de 19de eeuw werden in de eerste jaren van de 20ste eeuw voortdurend
salarismaatregelen genomen, die de materiële positie van de onderwijzers verbeterden.
Tegen 1900 waren de onderwijzers goed georganiseerd. Er was het oude, ietwat bezadigde
Nederlands Onderwijzers Genootschap (N.O.G.) uit 1842, waarin de hoofden der openbare scholen
waren verenigd. Veel strijdbaarder was de Bond van Nederlandsche Onderwijzers (B.N.O.), opgericht
in 1875, waar de ‘lagere’ onderwijzers lid van waren. Met nog maar 180 leden in 1888, was ze in
1899 een allerminst te verwaarlozen pressiegroep geworden met 5335 leden.43. Juist de B.N.O. heeft
voortdurend en niet zonder succes de gemeenten bestreden, die niet ophielden te betogen dat het
alsmaar verhogen van de salarissen hun draagkracht te boven ging en bovendien niet nodig was: ook
erzonder was huns inziens de onderwijzer van een redelijk burgerbestaan verzekerd.
Eveneens omstreeks 1900 stelde de onderwijzer J.W. Gerhard een onderzoek in naar het inkomen
van de onderwijzers in ons land. Er waren in 1893 in ons land 3004 hoofden van scholen. Van hen
moesten er 1916, dit is ⅔ rondkomen van een
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inkomen van minder dan f 1000,-, maar hadden daarbij vrij wonen. Het betrof hier de hoofden der
plattelandsscholen. Dan waren er 713 hoofden van stadsscholen, die een salaris hadden tussen f 1000,en f 1500,-. De hoofden in Arnhem, Den Haag en Rotterdam verdienden tussen f 1600,- en f 1800,en die in Amsterdam meer dan f 1800,-.44. Gerhard was hierover niet tevreden, maar ‘de toestanden
voor de klasse-onderwijzers waren noch veel treuriger, ja onhoudbaar’.45. Het is duidelijk, dat in het
verstedelijkte westen des lands de salarissen hoger lagen dan elders. Zo stond in Drenthe 5% van de
onderwijzers op het minimum en in Noord-Holland maar 1%. Meer dan f 1000,- verdiende in Drenthe
1% van de onderwijzers, in Noord-Holland bedroeg dat percentage 21.
Nu waren de kosten voor het levensonderhoud niet overal gelijk. Gerhard berekende, dat een
onderwijzersgezin in Amsterdam f 1531,-, in de stad Groningen f 938,- en in Smilde f 770,- nodig
had, maar dat de verdiensten gemiddeld slechts respectievelijk f 1157,-, f 872,- en f 550,- bedroegen.46.
De (sociaal-democratische) onderwijzer Gerhard vond dus dat er nog veel te verbeteren viel, de
onderwijzers waren zijns inziens te snel tevreden en moesten, ook gelet op de situatie in het buitenland,
nog voor behoorlijke salarisverhogingen blijven strijden.
Toch is het de vraag of onderwijzers met hun vaste en gegarandeerde inkomsten nu werkelijk
verhoudingsgewijs zo veel tekort kwamen. De gemiddelde onderwijzer van 1850 verdiende net iets
meer dan een arbeider, die elke dag werk had. Het gemiddelde arbeidersloon was rond 1900 gestegen
tot f 1,70 per dag of ruim f 500,- per jaar. Een beginnend onderwijzer had toen een gegarandeerd
salaris van f 575,-, een bedrag, dat in de volgende jaren nog zou oplopen door diverse
salarismaatregelen. Terwijl de kosten van levensonderhoud in de decennia na 1870 niet of nauwelijks
toenamen, werden de omstandigheden voor de onderwijzers voortdurend beter en kwam hun
salarisniveau in elk geval steeds verder weg te staan van dat van de arbeiders.

- Sociale positie
Dat er in de tweede helft van de 19de eeuw veel meer onderwijzers nodig waren en dat men uit kon
gaan van een alles bijeengenomen niet onplezierige salariëring, had tot gevolg dat de toekomstige
onderwijzers uit een breder spectrum van de bevolking werden gerecruteerd. Uit de hogere milieus,
patricische en intellectuele families, was de onderwijzer tot 1920 nog steeds niet afkomstig, maar
intussen wel uit de wat betere arbeidersstand en het gehele scala van de burger- en boerenstand. Sedert
het midden van de 19de eeuw werd het recruteringsveld zowel naar boven als naar beneden uitgebreid.
Waren het rond 1850 nog, naast de typische onderwijzersfamilies, vooral de kleine burgerij, de
keuterboeren en boerenarbeiders waar de nieuwe onderwijzers vandaan kwamen, tegen 1900 kwamen
daarbij de hele middenstand, ambtenaren en de betere boerenfamilies. De afkomst uit de arbeidersklasse
was in aantal oplopend. Tot de allerarmsten konden de ouders overigens niet behoren; zelfs in het
beste geval - het krijgen van een beurs voor de kweekschool - konden zij het inkomen eigenlijk niet
missen, dat de zoon anders binnenbracht. Toch bood de school - naast het leger - de mogelijkheid
voor onbemiddelde jongelieden een behoorlijke maatschappelijke positie te verwerven.47. Rond 1920
werd vastgesteld, dat de jaren daarvoor de arbeiderswereld een steeds groter contingent onderwijzers
geleverd had.48.
De leefomstandigheden voor de onderwijzer waren tussen 1850 en de eerste decennia van deze
eeuw aanzienlijk veranderd. De betrekkelijk slechte werksitua-
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33 Meester Crone, van 1878 tot 1915 hoofd der school in Oudemolen, Drenthe
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tie, het uit moeten zijn op nevenverdiensten om te kunnen overleven, de zeer betrekkelijke
bekwaamheid, het afhankelijk zijn van de geestelijkheid en van de ouders, van wie het schoolgeld
moest komen, het waren zaken, die grotendeels verdwenen waren. De onderwijzer had zich zelfstandig
gemaakt en was zich van zijn verantwoordelijke positie bewust.
In hun omgeving ondervonden ze allengs ook meer waardering. Uit de tijd rond de eeuwwisseling
zijn onderwijzers bekend, die als pioniers van de vooruitgang onsterfelijke roem verworven hebben
en wier nagedachtenis nu nog levendig gehouden wordt.49. Het bekendste voorbeeld is meester Korn.
de Vries uit Suameer (Friesland), die met aardappelrassen experimenteerde en in 1905 een
wereldberoemd geworden ras kweekte, dat hij naar een van zijn leerlingen noemde: ‘Bintje’.50.
Minder beroemd, maar nog altijd in een wijde omgeving bekend is, om nog een van de vele
voorbeelden te noemen, de Drentse schoolmeester Gerhard Filippus Crone (1849-1931), zoon van
een wagenmaker uit het Groningse Slochteren, die na de lagere school te hebben doorlopen op 12-jarige
leeftijd bij zijn vader ging werken. Amper 14 jaar oud stond hij als kwekeling in de dorpsschool voor
de klas; het hoofd der school had beloofd hem op te zullen leiden voor de akte. Crone bezocht ook
nog op zaterdag de normaallessen in Hoogezand en volgde enkele avonden per week nog bijlessen
bij een eersteklas onderwijzer in de buurt. Na 4 jaren, op 18-jarige leeftijd kwam hij in het bezit van
de onderwijzersakte.
Daarna begon een tijd van solliciteren. Het ene baantje als hulponderwijzer na het andere volgde,
meestal verdiende Crone daarbij het voorgeschreven minimumloon, en daarvan kon een vrijgezel
nauwelijks kost en inwoning betalen. Het hoofdonderwijzersschap werd dus het doel. Crone werd
hoofd van een kleine dorpsschool in Oudemolen, in de kop van Drenthe; een ervaring van 12 jaar
voor de klas staan bracht hij mee en 38 jaar zou hij in Oudemolen blijven. Zijn vrijgezellenbestaan
dwong hem niet carrière te maken; van het minimum kon hij rondkomen. Het maakte het hem ook
gemakkelijker zich intensief met buitenschoolse activiteiten bezig te houden en hierdoor kreeg hij
meer bekendheid dan als onderwijzer der jeugd; over zijn functioneren als zodanig is nauwelijks iets
bekend.
Crone liep onder meer de Drentse dorpen af, om, na de landbouwcrisis van de jaren 1880, de
kunstmest bij de boeren aan te prijzen. Hij gaf voorlichting op diverse gebieden, hielp mee aan de
komst van zuivelfabrieken en aan de overkoepelende organisatie, de Drentse Zuivelbond, bevorderde
de landbouwcoöperatie, ijverde jarenlang voor verharde wegen om zijn dorp uit het isolement te
verlossen en pleitte voor verbetering van de waterhuishouding. Buiten zijn direkte omgeving werd
hij bekend als schrijver van verhalen over de Drentse folklore, als maker van toneelstukken, die op
de lange winteravonden opgevoerd werden en als schrijver in de regionale kranten. Meester Crone
was een van die hoofdonderwijzers wier roem nog in de historic voortleeft en in een naar hem
genoemde bank, midden in het dorp.51.
Naast deze roemrijke onderwijzers van rond de eeuwwisseling was er tegelijk ook een categorie
onderwijzers, wier optreden nogal wat verontrusting wekte: de socialisten onder hen. Heel wat
onderwijzers in steden en in sommige plattelandsdorpen zagen hoe arbeidersgezinnen moesten leven
en dat maakte hen soms zeer betrokken bij de bestrijding van armoede en de ellende die daarmee
gepaard ging.52. Als ze bovendien ook nog meenden zelf onderbetaald te worden, dan was er maar
één weg om in te slaan: die naar de sociaal-democratie, meende de grote
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S.D.A.P.-voorman P.J. Troelstra.53.
De reactie in den lande was overdreven. In de jaren 1890 - het oprichtingsjaar van de
Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging - tot 1900 werd zelfs in de Staten-Generaal
regelmatig gediscussieerd over de ‘slechte geest’ bij een aantal onderwijzers en kwam de vraag aan
de orde, of een onderwijzer - ambtenaar en opvoeder der jeugd - wel socialist kon zijn. Een officiële
veroordeling volgde nimmer. De achtereenvolgende ministers voelden daar niets voor, zolang de
onderwijzers het socialisme maar buiten de school hielden en niet met de politie in aanraking kwamen.54.
De Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging, begonnen met 28 leden, had er in 1895 nog
maar 85.55. Heel idealistisch streefde ze naar goed volksonderwijs, vrij van alle theologische en
economische dogma's en gericht op een spoedige oplossing van de sociale kwestie. Binnen twintig
jaren was de Vereeniging echter ter ziele; de buitenwereld was onvriendelijk, maar ook was er sprake
van interne tegenstellingen over sociale en onderwijskwesties, die zich steeds duidelijker aftekenden.

Het schoolgebouw
Van de 3542 lagere scholen in Nederland waren er in 1857 bijna 250 zo slecht, dat ze eigenlijk
afgekeurd hadden moeten worden. De enige regel van de wet uit dat jaar met betrekking tot het
schoolgebouw was er met het oog op de gezondheid. Het waren in de volgende decennia vooral de
medici, die via onderzoek onhygiënische toestanden in scholen aan de kaak stelden, en tegelijk
voorstellen deden om verbeteringen aan te brengen; voorstellen over de ventilatie, de lichtinval, het
schoolmeubilair, het gymnastiekonderwijs en de benodigde ruimte per leerling. S. Coronel, de meest
gezaghebbende hygiënist in Nederland schreef tussen 1864 en 1888 drie boeken en twintig artikelen
over deze onderwerpen.
Tot de schoolwet van 1878 hing bijna alles af van de welwillendheid van de plaatselijke overheid,
die, vooral om financiële redenen, nog wel eens langer toestanden liet voortbestaan, dan eigenlijk
verantwoord was. De wet schreef eindelijk het opstellen van algemene regels bij de bouw en inrichting
van scholen voor, wat door een commissie werd voorbereid en eindigde met het ‘Bouwbesluit’ van
30 augustus 1880. Veel werd er in voorgeschreven: de school mocht niet staan in de nabijheid van
plaatsen, die nadelig voor de gezondheid of belemmerend voor het onderwijs zouden zijn. In één
schoolvertrek mochten hoogstens 100 kinderen zitten. Er moest zó gebouwd worden, dat een
schoolvertrek, als er meer dan 50 kinderen kwamen, gesplitst kon worden. Minima werden bepaald
voor de afmetingen van lokalen en gangen, voorschriften gegeven voor ramen, verlichting, ventilatie,
w.c.'s, verwarming, voorstellen gedaan voor goede banken, voor een speelplaats, voor bergplaatsen
van schoolbehoeften en voor kleding van de kinderen. Er kwam een besluit dat de bestaande scholen
op 1 januari 1884 de noodzakelijke veranderingen aangebracht moesten hebben, een besluit dat later
werd verlengd tot 1 januari 1886 en nog eens tot 1 januari 1890.
De periode onmiddellijk na het ‘Bouwbesluit’ is een bloeiperiode in de scholenbouw geweest. In
korte tijd werden veel nieuwe scholen gebouwd of werden bestaande belangrijk verbeterd. Daarna
zakte het tempo, al vroeg de voortdurende aanwas van het aantal leerlingen telkens om nieuwe
maatregelen. Na de invoering van de leerplichtwet was er weer sprake van een bouwpiek. Soepelheid
betrachten bleef intussen nodig ten aanzien van de bijzondere scholen die, wilden ze aanspraak kunnen
maken op subsidie (bijv. voor de onderwijzerssalarissen) eigenlijk ook aan de voorschriften van het
‘Bouwbesluit’ moesten voldoen. Voor
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34 Zes- en zevenklassige lagere school met gymnastieklokaal uit 1926/27, Groningen, Heesterpoort,
Zaagmuldersweg. De foto is van vlak na de bouw. Uit: H.F. Bruijel-van der Palm c.a., Scholen in Groningen.
De ontwikkeling van het schoolgebouw voor het lager onderwijs in stad en land 1800-1940. Utrecht, 1986

de bijzondere scholen ontstonden pas meer mogelijkheden, toen bij de financiële gelijkstelling van
1920 ook het schoolgebouw betrokken werd.
Kostenoverwegingen en praktische problemen waren aanvankelijk de factoren, die de scholenbouw
bepaalden. Maar van het midden van de 19de eeuw af meldden zich ook steeds meer medici, die de
volksgezondheid ter harte ging. Weer een halve eeuw later zouden ook de pedagogen zich voor het
schoolgebouw gaan interesseren. Hervormingspedagogen propageerden kunst op school, en bevalen
het gebruik van leermiddelen aan, die leidden tot scheppende fantasie en tot schoonheidsbeleving.
Het werkte door in de bouw en inrichting van scholen. De Nederlandse Vereniging ter bevordering
van het Schoonheidsbeginsel in het Onderwijs propageerde:
‘Mooie welverzorgde schoollokalen; vol bloemen, zon en licht; aangepast aan de
omgeving, noch kazerne-achtig, noch luxueus; luchtig, en ruim om vrij bewegen toe te
laten; sober en eenvoudig; geen overdadig-weelderige versiering, ook geen prulletjes,
maar een decoratie, beantwoordend aan kinderlijke opvatting en verwachting; mobilair,
dat zijn bestemming niet voorbijstreeft (...), kortom, een inrichting vol warme, huiselijke
gezelligheid, die de kinderen voelen als iets rijks en weldadigs.’56.

4. Lager onderwijs voor iedereen
De eerste helft van de 19de eeuw kan gekarakteriseerd worden als de periode, waarin het lager
onderwijs dusdanig werd verbeterd, dat de doelstelling van de Verlichting: iedereen naar school,
steeds dichter bij haar verwezenlijking kwam. Principiële en daarnaast praktische problemen hadden
tot 1860 het invoeren van de leerplicht in de weg gestaan.
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Dat leerplicht tijdens de discussie over nieuwe lager onderwijswetten aan de orde gesteld zou worden,
lag voor de hand, maar dat een voorstel tot invoering ervan voorlopig geen schijn van kans maakte,
evenzeer. Tegenover degenen - voorlopig in de minderheid - die meenden dat deelname van iedereen
aan het lager onderwijs een belang van de samenleving was, een belang dat verder ging dan het recht
van de ouders en dat de staat derhalve had te dienen, stonden zij die leerplicht als een onaanvaardbare
inbreuk op de ouderlijke macht beschouwden. De liberalen onder leiding van Thorbecke bleven erbij,
dat de staat zich op dit punt afzijdig moest houden. De confessionelen vreesden voor een
staatsopvoeding en duchtten gewetensdwang in een tijd, waarin (sedert 1848) erkend was, dat bijzonder
onderwijs zoals zij dat wensten er mocht komen, maar - door financiële omtandigheden - nog weinig
was ontwikkeld. Zolang de schoolstrijd nog woedde, kon uit de hoek van de voorstanders van het
bijzonder onderwijs slechts verzet tegen de invoering van de leerplicht worden verwacht. En wat het
liberale kamp betreft: daar moesten eerst veranderde ideeën met betrekking tot de staatsmacht ingang
vinden.
Het feit, dat de overgrote meerderheid van de volksvertegenwoordiging geen voorstander van de
invoering van de leerplicht was gebleken en het besef, dat praktische uitvoering op korte termijn niet
haalbaar zou zijn, deed sommige voorstanders uit het midden van de 19de eeuw in twijfelaars en zelfs
in tegenstanders verkeren. Dit geld bijvoorbeeld voor de indiener van het amendement op de leerplicht
uit 1857, Blaupot ten Cate, die in 1863 al schreef: ‘Ik zie geene kans tot eene billijke en rechtvaardige
wet tegen schoolverzuim, dat door veldarbeid ontstaat.’ Over leerplicht kon naar zijn idee pas gesproken
worden als ouders en kinderen ‘het brood niet meer uit den mond genomen wordt’.57. Indirecte middelen
zoals die al jaren waren gehanteerd moesten voorlopig het schoolbezoek maar blijven stimuleren.
Niettemin groeide het aantal voorstanders van invoering van de leerplicht, zeker toen praktische
bezwaren steeds minder gingen gelden.
De komst van de jong-liberalen in de jaren 1870 betekende dat de invoering van de leerplicht voor
de toenmaals belangrijkste politieke groepering geen principiële zaak meer was. Vanaf 1870 ook
begonnen zich buiten de overheid om diverse instanties meer nadrukkelijk met het bevorderen van
het schoolbezoek en de invoering van de leerplicht te bemoeien. De machtigste organisatie in de strijd
voor leerplicht is zonder twijfel ‘Volksonderwijs’ geweest.58. De invoering ervan hing sedertdien
vooral van praktische omstandigheden af: de capaciteit van de lagere scholen, de
ontplooiingsmogelijkheden van het confessionele onderwijs, de sociaal-economische toestand van
de arbeidende bevolking.
Uit de discussie rond het schoolverzuim in geschriften en brochures vóór de invoering van de
leerplicht in 1900 komen - al dan niet in samenhang - enkele aspecten steeds weer naar voren:
- onkunde en onverschilligheid bij ouders;
- gebrek aan voldoende kleding en voeding;
- lange afstanden en onbegaanbare wegen;
- veld- en fabrieksarbeid.
Maatschappelijke omstandigheden lagen dus vooral aan het verzuim ten grondslag. De voornaamste
oorzaak, steeds weer herhaald: gebrek aan welvaart bij de arbeiders en bij de middenstand; daar had
men het brood door kinderarbeid gewonnen hard nodig.
Veel pogingen zijn gedaan om het schoolbezoek langs indirecte weg te bevorderen: bezoeken van
de ouders, verstrekken van kleding en voedsel, beloningen voor

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

169

trouw schoolbezoek, pas toelating tot fabrieken, nadat gebleken was, dat de kinderen trouw de lagere
school bezocht hadden, zoals in de Twentse katoennijverheid, en wat al niet. Het hielp allemaal wel,
maar een definitieve oplossing was op deze manier onbereikbaar. Wat wilde men ook, zolang men
te doen had met ‘een bevolking, voor wie in den harden strijd om het bestaan, de zorg voor het
dagelijksch brood veel zwaarder weegt dan de zorg voor de verstandelijke ontwikkeling van het kind.’
‘De groote oorzaak van het schoolverzuim ligt in den socialen toestand van den arbeidsman en den
kleinen boer, die in vele tijden des jaars hunne kinderen willens of onwillens exploiteeren moeten
voor en in hunnen dagelijkschen arbeid, om door dien arbeid voor hen en de hunnen in de allernoodigste
behoeften des levens te voorzien’, aldus een der plattelandsschoolopzieners.59.
De na het midden van de 19de eeuw voortgaande strijd tegen het absolute schoolverzuim, het
helemaal niet naar school gaan, bleek te oordelen naar de cijfers een kwestie van lange adem. Maar
het ging elk jaar beter: in 1857 bedroeg het volgens landelijke cijfers nog 15%, in 1884 was het
percentage gedaald tot 12,8%, in 1894 bedroeg het 9% en in het jaar vóór de invoering van de leerplicht
was het gezakt tot 8,6%. Wie de cijfers van na 1900 bekijkt zou geneigd zijn te denken, dat de wet
weinig uitgehaald heeft: in 1902 bedroeg het verzuim nog 5,3% en in 1920/1921 was het nog steeds
4,5%. Ook na 1900 gingen dus niet alle kinderen naar school. De oorzaak lag in de formulering van
de wet, die immers een aantal vrijstellingsgronden bevatte: het missen van een vaste woonplaats
(schipperskinderen!), het ontvangen van huisonderwijs, te verre afstand tot een school (45 minuten
gaans of meer) of het ontbreken van plaatsingsmogelijkheden daar, wettelijk verbod tot schoolbezoek
(bij besmettelijke ziekten bijv.) of een geneeskundige verklaring van ongeschiktheid.
De voorstanders van de leerplicht hebben ook niet de illusie gehad dat er in dit opzicht zo veel zou
veranderen. Wel hoopten zij op een aanzienlijke vermindering van het relatieve schoolverzuim - het
onregelmatig en minder dan zes jaar naar school gaan - en die hoop is vervuld.
Het is niet eenvoudig daarover betrouwbare inlichtingen te krijgen. Dat het schoolbezoek in de
wintermaanden groter was dan des zomers, wist rond 1850 iedereen, maar cijfers daarover waren
landelijk niet beschikbaar. Nog minder was bekend hoeveel kinderen werkelijk een aantal jaren de
school doorliepen en hoevelen slechts voor korte, soms zelfs voor zeer korte tijd de school bezochten.
De ondoelmatigheid van tot dan toe verzameld statistisch materiaal kwam pas tegen het midden van
de 19de eeuw ter discussie.60. Minister Thorbecke besloot toen gegevens op te vragen, die op het
werkelijke schoolbezoek op twee tijdstippen van het jaar, te weten 15 januari en 15 juli, betrekking
hadden. Welk een omvang het schoolverzuim in de zomer aannam, werd nu duidelijk door de opgaven
van juli; ondanks het feit dat juist in de zomer ook nog zeer veel kleine kinderen naar school gestuurd
werden (niet zozeer om het onderwijs, maar eerder omdat de ouders van de verzorging af wilden zijn,
wat natuurlijk een goede voortgang van het onderwijs verstoorde), lag het aantal scholieren een stuk
lager dan in de winter. Door de aanwezigheid van veel kleuters en peuters in de zomer verschaffen
de gegevens uit de tijd na 1850 geen uitsluitsel over het aantal kinderen dat het gehele jaar door les
kreeg. De schoolbevolking van de winter verminderen met die gedurende de zomer geeft immers
geen precieze informatie over het extra schoolverzuim des zomers. Bovendien valt nog steeds niet
na te gaan hoeveel jaren achtereen een kind van de school gebruik maakte.
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In de loop van de jaren 1860 kwam er weer verandering. Het regeringsverslag over het schooljaar
1862-1863 bevatte niet meer het aantal leerlingen, dat op 15 januari en 15 juli in de school aanwezig
was, maar het aantal dat op bepaalde tijdstippen van het jaar (15 januari, 15 april, 15 juli en 15 oktober)
‘tot de school behoorde’ - geen erg duidelijke omschrijving, zoals later blijken zal. De achtergrond
van de wijziging was, dat ‘het werkelijk aanwezige getal (leerlingen) door eene of andere omstandigheid
op een dier tijdstippen (namelijk 15 januari respectievelijk 15 juli) zeer gering zijn (kan), waaruit
eene daaruit te maken gevolgtrekking onjuist zoude worden.’61. Dankzij Thorbecke kregen we in ieder
geval inzicht in het werkelijke schoolbezoek zij het op slechts twee tijdstippen in het jaar, na 1862
gaat het om ingeschrevenen. Géén tellingen meer van werkelijk aanwezigen, want het was, zo
verklaarde de toenmalige minister uitdrukkelijk, hem niet te doen om een statistiek van het
schoolverzuim, maar om een opgave van alle leerlingen die, al was het dan ongeregeld, schoolonderwijs
ontvingen.62.
In diverse provincies gaf de interpretatie van ‘tot de school behoren’ grote moeilijkheden. Niet alle
onderwijzers verstonden er hetzelfde onder en dus kwamen er uit verschillende gemeenten
anderssoortige getallen, met het gevolg dat de waarde van de opgaven gering was. De ene onderwijzer
zal een leerling die hij één dag in het jaar te zien krijgt wel tot zijn school laten behoren, de andere
peinst daar niet over en zal alleen leerlingen noteren, die ook regelmatig kómen. Niemand wist precies
hoe in de jaren na 1862 de maatstaven bij de verschillende hoofden der school lagen. En dus, zo
concludeerden provincies al meteen, was het zinloos breedvoerig op de statistiek in te gaan. De cijfers
worden dan ook gegeven zonder commentaar. Dat gebeurt ook in de jaren daarna, nadat in telkens
iets andere bewoordingen de bezwaren zijn meegedeeld die kleven aan deze ‘stellig zeer ongelijk
gedane tellingen’, die in elk geval geen conclusies over het schoolverzuim toelieten.

Tabel 4. Schoolbezoek 1865-1875, percentages
jaar

datum

jongens

meisjes

totaal

1865

15-1

78,7

72,5

75,7

15-7

73,8

75,5

74,7

15-1

83,7

77,4

80,6

15-7

79,9

75,1

77,5

15-1

82,0

79,8

81,0

15-7

81,9

76,9

79,4

1870

1875

Uit de opgemaakte cijfers kon men niet alleen er achter komen hoeveel kinderen in het topseizoen
niet als scholier werden ingeschreven (het absolute schoolverzuim), maar ook bij hoeveel kinderen
dat in andere tijden van het jaar het geval was. Naast een deel van de kinderen dat in het geheel niet
werd ingeschreven, was er dus een deel dat niet op alle tijdstippen van het jaar als schoolgaand te
boek stond. De gegevens over dit relatieve schoolverzuim zijn op zijn minst van even groot belang
om inzicht in de mate van het schoolbezoek te krijgen, dan de cijfers over het absolute schoolverzuim.63.
Immers, het ging er, zeker in de tweede helft van de 19de eeuw, steeds minder om om nog meer
kinderen naar school te krijgen.
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Kinderen regelmatiger van het onderwijs laten profiteren, dat werd van zeker zo groot belang geacht.
De statistieken van ná 1878 laten het probleem van het relatieve schoolverzuim liggen. Artikel 80
van de schoolwet van 1878 schreef voor dat de hoofden der scholen jaarlijks een lijst moesten opmaken
van op 1 januari schoolgaande kinderen van zes tot twaalf jaar. Het volgende artikel verplichtte de
gemeenten een lijst op te maken van kinderen tussen zes en twaalf jaar, die zich op 1 januari in de
gemeente bevonden. Het verschil tussen deze twee lijsten verschafte vervolgens inzicht in het absolute
schoolverzuim, althans van zes- tot twaalfjarigen. Over het zo belangrijke relatieve schoolverzuim
werden op landelijk niveau geen gegevens meer gevraagd.
Artikel 80 vroeg dus van de hoofden der scholen opgave te verstrekken van de schoolgaande zestot twaalfjarigen naar de toestand van 1 januari. Dus niet meer, zoals in de periode 1862-1878, een
overzicht van ingeschreven kinderen en ook geen cijfers meer die betrekking hadden op onderscheidene
tijdstippen van het jaar. De wijziging betekende een verbetering en een verslechtering tegelijk: nu
zou wél duidelijk worden hoeveel kinderen op een bepaald moment naar school gingen, maar niet
meer hoe de situatie het gehele jaar door was. De redenen van het wegblijven werden bovendien van
1892 af gepubliceerd. Om de belangrijkste te noemen: vóór hun twaalfde jaar van school gaan, te ver
weg wonen of slechte wegen, ziekte en gebreken, niet gevaccineerd zijn, onverschilligheid der ouders,
inschakeling in het arbeidsproces. Om dit soort redenen kwamen bijvoorbeeld 10,5% van de jongens
en 12,8% van de meisjes op 31 december 1892 niet op school, althans van de zes- tot twaalfjarigen.
Uit de laatste zeven jaren vóór de leerplichtwet zijn van sommige provincies cijfers bekend van de
elfjarige kinderen die nooit lager onderwijs hadden genoten. Het blijken er verhoudingsgewijs weinig
te zijn; in één der provincies, Drenthe, waren het er in 1893 maar 64 en in 1899 slechts 76.
Eindelijk is dan iets over de echte analfabeten in Nederland bekend. Veel waren het er tegen 1900
niet meer.64.

Tabel 5. Schoolbezoek 1880-1900, percentages
jongens

meisjes

totaal

1880

87,7

81,5

84,6

1885

88,6

84,6

86,6

1890

90,2

87,6

88,9

1895

91,4

89,3

90,4

1900

92,2

90,4

91,3

De leerplichtwet verplichtte ouders (en voogden) hun kinderen zes jaar lang naar school te laten
gaan. Het schoolbezoek diende regelmatig te zijn en de leerling mocht gedurende twee
achtereenvolgende maanden niet meer dan twee schooltijden (= 5 uur) verzuimen zonder wettige
redenen. Constatering van ongeoorloofd verzuim leidde tot de afwerking van een eindeloos lange
procedure, met zelfs behandeling door de rechter, die (een overigens geringe) straf kon opleggen. In
elke gemeente behandelden commissies tot wering van schoolverzuim de probleemgevallen. Zij
trachtten ouders tot betere gedachten te brengen en poogden
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zoveel mogelijk maatregelen - in samenwerking met de gemeente - te nemen om beletselen tot het
gaan naar school uit de weg te ruimen. Gestraft werd er pas na lange tijd en als er geen enkel zicht
op verandering te verwachten was.
De cijfers, die in 1902 beschikbaar komen, laten zien dat de sterk op de landbouw georiënteerde
provincies de grootste problemen hadden met het tijdelijk verzuim. Drenthe en Zeeland waren koplopers
met meer dan 10% verzuimde lesuren. Het landelijk gemiddelde lag toen op 6,5% en zou in de
volgende jaren telkens met enige procenten aantrekken. 80 tot 90% van dit verzuim was geoorloofd,
maar in Drenthe en Zeeland was dit maar bij ruim 60% het geval. Bij een landelijk percentage
ongeoorloofd schoolverzuim van 1,5% scoorde Drenthe 4,3%. Deze provincie zou nog lang onbetwist
koploper blijven in de overzichten van het relatieve schoolverzuim. September en oktober waren de
topmaanden: dan voelden zich bovendien veel meer kinderen ziek en zwak, kinderen, die om welke
reden dan ook geen of weinig landbouwverlof gekregen hadden.

Tabel 6. Absoluut schoolverzuim in Nederland, 1901-1920 (in percentages)
jongens

meisjes

totaal

1901

4,3

6,3

5,3

1905

4,8

6,3

5,6

1910

4,4

5,4

4,9

1915

4,2

5,1

4,6

1920

4,0

5,1

4,5

Tabel 7. Relatief schoolverzuim in Nederland, 1901-1910 (percentages in aantallen
schooltijden)
ongeloorloofd

geoorloofd

totaal

1901

1,5

5,1

6,5

1905

1,1

5,2

6,3

1910

0,8

5,2

6,1

1915

0,7

5,0

5,7

1919

0,9

5,7

6,6

Het heeft hier te lande door bijzondere omstandigheden langer geduurd dan elders voor de leerplicht
een feit werd. Engeland, Duitsland, Frankrijk en Zwitserland waren ons in dat opzicht vóór. Maar, al
kwam ze laat, de leerplichtwet van 1900 had nog wel effect. Ze zorgde ervoor, dat het absolute
schoolverzuim in Nederland in de periode tot 1920 vrijwel uitgebannen werd en het relatieve sterk
verminderde.

5. Financiering van het onderwijs
Vóór 1860 kwamen de uitgaven voor het onderwijs nog lang niet voor het grootste deel van de
overheid. Het schoolgeld was de belangrijkste financieringsbron, de onderwijzers hadden
neveninkomsten, vooral via kerkelijke functies. Gemeenten zorgden voor de schoolgebouwen en
gaven aanvullingen op de salarissen van het
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onderwijzend personeel. Het rijk was alleen in bijzondere gevallen bereid geweest zich tot uitgaven
te verplichten, bijvoorbeeld bij de omzetting van een winterschool in een vaste school. De provincie
sprong bij, met name als er nieuwe scholen gebouwd moesten worden.
Na het midden van de eeuw ontstond er een geheel andere situatie: gemeenten en rijk werden steeds
meer dé financiers van het onderwijs. Aanvankelijk waren het vooral de gemeenten, die, als gevolg
van de gemeentewet van 1851 diep in de buidel moesten tasten om goed onderwijs materieel mogelijk
te maken. De jaarlijks terugkerende kosten stegen voortdurend, soms ook als gevolg van politieke
beslissingen, bijvoorbeeld als de gemeente onderwijs aan de openbare school kosteloos maakte, om
daarmee de komst van een bijzondere school te verhinderen of tenminste de concurrentiepositie te
verbeteren. De vaste kosten betekenden een forse financiële aderlating, maar het kostte de gemeenten
vooral veel moeite incidenteel grote uitgaven te doen, met name voor de bouw van nieuwe scholen,
waarvoor van 1858 tot 1880 22,5 miljoen gulden werd uitgegeven.65. In een aantal gemeenten liepen
de kosten van het onderwijs dermate op, dat er voor iets anders nauwelijks nog geld over was.66.
De zuivere overheidsuitgaven voor het lager onderwijs stegen van 1,2 miljoen in 1858 tot 8,3
miljoen gulden in 1880. (rijk: van plm. f 250.000,- tot 2,2 miljoen gulden; gemeenten: van 973,000
tot 5,5 miljoen gulden; de provincie, altijd al een bescheiden onderwijsfinancier was in 1880 goed
voor ruim f 600.000,-.67.)
De lager onderwijswet van 1878 bracht nog grotere verplichtingen met zich mee: hogere salarissen,
betere pensioenvoorzieningen, wachtgeldregeling, strengere voorschriften voor de scholenbouw. De
kosten daarvoor zouden alleen opgebracht kunnen worden als het rijk haar onderwijsbegroting
aanzienlijk zou verhogen. Dat gebeurde ook: de rijksbijdrage aan het openbaar lager onderwijs werd
30%. Terwijl de gemeentelijke kosten tussen 1878 en 1882 ongeveer op hetzelfde niveau bleven,
liepen die van het rijk op van f 867.000,- naar f 4.665.000,-. Wettelijke maatregelen zorgden ook in
latere jaren voor aanzienlijke verhogingen in de overheidsuitgaven voor het lager onderwijs. Rijk en
gemeenten betaalden in 1878 samen ruim 7 miljoen gulden, in 1889 (eerste subsidiëring bijzonder
onderwijs) was het bedrag opgelopen tot 11 miljoen, in 1900 (leerplichtwet) tot 17,5 miljoen en in
1906 (verdere subsidiëring bijzonder onderwijs na wet 1905) tot ruim 23 miljoen gulden.68.
De overheid had echter niet alleen voor het lager onderwijs te zorgen. Vanouds al gaf ze grote
bedragen uit aan Latijnse scholen en universiteiten. Na 1863 kwam daar het middelbaar onderwijs
bij. Tegen 1900 begon de subsidiëring van alle mogelijke vormen van vaktechnisch onderwijs op
gang te komen. En steeds verdergaande toezeggingen aan het confessionele onderwijs lieten de
begroting ook niet onberoerd. Het rijk moest zich steeds verder inspannen om aan de verplichtingen
die het toegenomen onderwijs oplegde te voldoen. Alleen al tussen 1900 en 1910 steeg het aandeel
voor het onderwijs in de totale rijksuitgaven van 7,9% tot 14,6%.69. Op deze manier begon het rijk de
positie van de gemeenten als grootste financier van het onderwijs over te nemen. De terughoudende
landsoverheid van het midden van de 19de eeuw, die van oordeel was dat particulieren met steun van
de lagere overheid aangewezen waren om de kosten van het onderwijs te dragen, werd vanaf de jaren
1870 een steeds belangrijker financier, om in de beginjaren van de twintigste eeuw de grootste
geldgeefster te worden.
Onderwijs was toen een zo grote factor in het landsbestuur geworden - de wetgeving werd steeds
uitgebreider en ingewikkelder en de onderwijspost op de
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Grafiek 2. Zuivere overheidsuitgaven voor het lager onderwijs, 1858-1900
Bron: Knippenberg, Deelname, 72.

begroting steeds hoger-, dat nadat het onderwijs ruim een eeuw bij het ministerie van binnenlandse
zaken was ondergebracht, op 25 september 1918 de eerste minister van onderwijs, kunsten en
wetenschappen benoemd werd. Toen deze minister, J.Th. de Visser, met als eerste taak het
totstandbrengen van de pacificatie aantrad, stonden hem 92 ambtenaren ter beschikking.70.

6. Onderwijsvormen vóór en na de lagere school
Bewaarschoolonderwijs
Bewaarschoolonderwijs was tegen het midden van de 19de eeuw in opkomst. De matressenschooltjes
of kleinkinderschooltjes, die in de steden in groten getale aanwezig waren als opvangcentrum voor
kleuters gedurende de tijd, dat de moeder ging werken, gaven geen onderwijs of hoogstens wat spellen
en lezen. Zowel in de eigentijdse als in de latere literatuur kan men nauwelijks iets goeds over deze
matressenscholen vinden. Voor de goostelijke ontwikkeling van de kleinen waren ze nutteloos (de
onderwijzeres was incapabel), voor het lichaam funest (zolders en kelders, met zeer onhygiënische
toestanden en de snoeptafel als lokkertje).
De schoolwet van 1806 had in elk geval nog het onderwijs aan kinderen beneden 6 jaar tot het
schoolonderwijs gerekend. De schoolwet van 1857 deed dat niet meer. Ze gaf slechts de inspectie de
bevoegdheid op te treden tegen kleinkinder-
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36 De arts S. Sr. Coronel (1827-1892), die diverse studies publiceerde over het bewaarschoolonderwijs en over
het geestelijke en lichamelijke welzijn van schoolkinderen

schooltjes, die in voor de gezondheid nadelige bouwsels gehouden werden. Maar ondanks het niet
erkend zijn begon het bewaarschoolonderwijs na het midden van de eeuw aan een bloeiperiode. Er
werd meer over kleuters nagedacht en het besef begon door te dringen, dat het er niet alleen om ging
de kinderen ‘op te bergen’, maar dat hen ook iets moest worden bijgebracht - en dan in gebouwen,
die voor het geven van onderwijs geschikt waren. Beter geoutilleerde scholen, met een
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programma om iets te leren en met onderwijzeressen die dat konden, kregen een aparte naam:
bewaarscholen. De eerste dateren al van vóór het midden van de eeuw. De allereerste ontstond te
Zwolle (in 1828) en zorgde ook voor een opleiding tot bewaarschoolhouderes. Differentiatie in de
bewaarscholen begon ook te komen. Naast de scholen voor de arbeidende klasse - de oorspronkelijke
groep, die behoefte had om al vroeg de kinderen ergens onder te brengen - kwamen er scholen voor
de behoeftigen - vooral dankzij inspanningen van 't Nut - en zelfs enkele voor de gegoede burgerij.
De bewaarschool ging meer en meer voorbereiden op het lager onderwijs.
De allergrootste vlucht namen bewaarscholen in katholieke gebieden. Daar waren het de
zustercongregaties, die zich in steeds meer plaatsen vestigden en zonder zich om wettelijke regels te
hoeven bekommeren begonnen met een bewaarschool. Dat werd het instituut, dat de kinderen al jong
in een katholieke omgeving opving en vervolgens aan de bijzondere school doorgaf. Als die er niet
was, trachtten de nonnen de kinderen zo lang mogelijk op de bewaarschool te houden.71. In 1870 waren
er 78 openbare en 579 bijzondere bewaarscholen, in 1905 was de verhouding 157: 1001, met
respectievelijk 27.000 en 95.000 kinderen.72.
Een groot deel van deze scholen werkte rond 1920 volgens de methode van Fröbel. In 1914 kwam
in Den Haag de eerste bewaarschool naar de ideeën van Maria Montessori, waar vooral kinderen van
gegoeden, mensen die waarde hechtten aan de inzichten van de zich in deze tijd ontwikkelende
kinderpsychologie, heengingen.73.
Het bewaarschoolonderwijs als zelfstandige vorm van onderwijs dateert dus van rond het midden
van de 19de eeuw. Wettelijk werd het niet geregeld, ook niet in 1920.

MULO- en herhalingsscholen
Tegen de wens van de minister in besloot het parlement in 1857 tot oprichting van het meer uitgebreid
lager onderwijs, waar de beginselen der moderne talen, wiskunde, tekenen, gymnastiek, landbouwkunde
en handwerken voor meisjes gegeven werden. Dit MULO was geen eindonderwijs; er moesten de
beginselen aangeleerd worden, waarop later in het middelbaar en hoger onderwijs kon worden
voortgebouwd. De term ‘beginselen’ was echter voor meerdere uitleg vatbaar. En dus ontstond er
grote onzekerheid over de ontwikkeling van dit schooltype en was het onduidelijk welk type onderwijs
van vóór 1857 het verving.
De diverse wetsontwerpen voor het lager onderwijs in de loop van de jaren 1850 hadden er toe
geneigd het programma van de Franse school op middelbaar niveau te brengen, maar juist dit ontmoette
in de Kamer nogal wat bezwaren. Niet zozeer was men tegen de onderbrenging van de Franse school
bij het middelbaar onderwijs als zodanig, maar de regeling van het middelbaar onderwijs kon nog
lang op zich laten wachten. Werd in de tussentijd het lager onderwijs wel geregeld dan kwam de
Franse school in het luchtledige te hangen. Beducht was men vooral, dat het bijzonder onderwijs in
het ontstane gat in de wetgeving zou springen en zodoende een ernstige concurrent van het openbaar
onderwijs zou worden. Dat mocht in geen geval gebeuren en het is daarom vooral aan de schoolstrijd
te danken, dat de lager-onderwijswet van 1857 naast het lager ook het meer uitgebreid lager onderwijs
in het leven riep, met een naar de behoefte van elke gemeente mogelijke uitbreiding van het
l.o.-vakkenpakket, inclusief de moderne talen, die naar het oordeel van de wetgever eigenlijk tot het
pakket van het middelbaar onderwijs behoorden.
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Tot het eind van de jaren 1880 werd in negatieve zin over het MULO geschreven; het zou het lager
onderwijs hinderen, doordat nu te veel vakken in te korte tijd gegeven moesten worden, het bezoeken
van de MULO-lessen was zeer onregelmatig, de onderwijzers waren niet (voldoende) op dit onderwijs
voorbereid en de gebouwen waren er niet op berekend. Het werd allemaal nog erger, toen in 1863
het middelbaar onderwijs geregeld werd - en het MULO daar buiten bleef. Een stiefmoederlijke
behandeling door een aantal gemeentebesturen én frustratie bij het MULO over een minderwaardige
positie ten opzichte van de (hogere) burgerscholen waren de gevolgen.
Echter, langzaam aan kwam er verandering in de waardering. De burgerscholen, duur voor een
gemeente en kostbaar voor wie er gebruik van wilde maken, namen niet de grote vlucht, die men
verwacht had. Toen bleek het MULO een uitkomst bij de toenemende vraag naar enig talenonderricht
en naar wat meer exact onderwijs dan de lagere school te bieden had. Zo werd het gemeentelijk MULO
niet alleen een vervanger van de oude stedelijke Franse school, het kwam ook voor die school in de
plaats als kostschool voor de jeugd van het omringende platteland. Het MULO werd voor de kleinere
steden, voor wie een HBS financieel niet haalbaar was een goed alternatief, voor de grotere steden,
die wel een HBS kregen, betekende het een goede voorbereidingsschool (men leerde er Frans, en
enige kennis van die taal was om tot de HBS toegelaten te worden een vereiste) en plattelandsgemeenten
bood het de mogelijkheid in de eigen omgeving voortgezet lager onderijs te creëren.
Het verstrekken van kwantiatieve gegevens over het MULO is niet doenlijk; MULO-scholen waren
eigenlijk lagere scholen met een of meer vak(ken) bovenop het l.o.-pakket. Als er één uur per week
les in een moderne taal, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen of handwerken voor meisjes
gegeven werd, was er al sprake van MULO. Per gemeente en soms per school werd het programma
anders ingevuld. Wel kan men constateren, dat Frans, wiskunde en tekenen, vakken die met het oog
op bedrijf en nering steeds belangrijker werden, het meest in trek waren.
Moeilijker wordt dit nog na het van kracht worden van de lager-onderwijswet van 1878. Daaruit
verdween de term MULO, hoewel het onderwijs in feite gewoon bleef bestaan. Immers deze wet
maakte het de lagere scholen mogelijk hun vakkenpakket uit te breiden met de oude vakken van het
MULO. Als de behoefte eraan bestond, dienden de gemeenten de mogelijkheid te bieden die extra
vakken te volgen. De term MULO bleef wel in het spraakgebruik gehandhaafd, vooral als het ging
om de weinige scholen, die zich min of meer los van een lagere school hadden ontwikkeld.74.
Deels werd het MULO vervangen door een in 1878 voor het eerst in de wet genoemde, maar al
jaren bestaande vorm van onderwijs: het herhalingsonderwijs. Het ging hierbij niet slechts om herhaling
van wat eerder op de lagere school geleerd was, de bedoeling was ook aanvulling van het onderwijs
van de lagere school, met name met de vakken, die in 1857 nog aan het MULO waren toevertrouwd.
Veel herhalingsscholen waren avondscholen. Wat ze boden sloot meestal direkt aan bij de behoefte
van de plaats of stad, waar ze gesitueerd waren. Volgens tellingen uit 1908 zouden bijna 40.000
kinderen na de lagere school nog deze extraopleiding gevolgd hebben.75.
Tot de lager-onderwijswet van 1920 bleven MULO en herhalingsschool in het algemeen een
verlengstuk van het lager onderwijs. Toen zou het als een zelfstandig schooltype verder gaan.
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10 Het voortgezet onderwijs
1. Geest en zaak: twee gescheiden werelden
Middelbaar onderwijs? Wat daaronder verstaan moest worden was al decennialang de vraag. In de
grondwet van 1815 werd het vermeld, maar invulling was er niet aan gegeven. De gymnasia76.
behoorden volgens het K.B. van 1815 tot het hoger onderwijs, de Franse scholen en alle andere vormen
van onderwijs voor kinderen boven de 12 jaar vielen volgens de schoolwet van 1806 onder het lager
onderwijs.
De grondwet van 1848 verplichtte de regering al het onderwijs in wetten te regelen. Wat het lager
onderwijs betreft, gebeurde dat in 1857. Vooral om te verhinderen, dat voorstanders van het bijzonder
onderwijs zich op het niet meer tot het lager gerekende onderwijs zouden storten, was een regeling
voor het MULO opgenomen en een overgangsbepaling, die het onderwijs aan de bestaande Franse
scholen, met name dat in de moderne talen en de exacte vakken, onder de wet stelde, in afwachting
van de totstandkoming van een middelbaar onderwijswet, die spoedig verwacht werd.77.
Begin 1862, kort na het aantreden van een nieuw kabinet onder leiding van de liberale voorman
J.R. Thorbecke, werd een wetsvoorstel ingediend, dat een jaar later, op 2 mei 1863, uitmondde in de
wet op het middelbaar onderwijs. Thorbecke, de geestelijke vader van de wet, zorgde daarmee eindelijk
voor een wettelijk geregelde opleidingsvorm, die in de ons omringende landen Duitsland, Frankrijk
en Engeland al lang bestond.78.
De discussie rond Thorbeckes wetsvoorstel was in feite zeer beperkt. Ze spitste zich toe op één
thema: wat diende onder middelbaar onderwijs verstaan te worden, en, in het bijzonder, hoorden de
gymnasia, die de leerlingen voorbereidden op het studeren aan de universiteit, nu wel of niet tot het
middelbaar onderwijs? Thorbecke vond van niet. Hij handhaafde daarmee de situatie, dat de
universitaire opleiding en de school, die daartoe voorbereidde, een eenheid moesten blijven vormen.
Dat was in lijnrechte tegenspraak met wat een aantal staatscommissies, uit 1819, 1830 en 1849 - en
diverse publicisten - hadden verkondigd. Kritiek vanuit de Kamer op Thorbeckes opstelling bleef dus
niet uit. De bewindsman moest er zijn volle gewicht tegenaan gooien, om uiteindelijk gedaan te krijgen
wat hij wilde. Amendementen van de strekking dat de gymnasia onder het middelbaar onderwijs
moesten vallen werden uiteindelijk verworpen, omdat Thorbecke anders het lang verbeide wetsontwerp,
waar overigens vrijwel iedereen gelukkig mee was, in zou trekken.79. Het werd uit de Kamerdebatten
echter wél duidelijk, dat een groot deel van de parlementariërs de visie van Thorbecke niet deelde.
De tegenstellingen kwamen voort uit de verschillende opvattingen over de betekenis van de wereld
van de ‘geest’ en van de wereld van de ‘zaak’. In de ogen van Thorbecke waren het beide respectabele
werelden, waarvoor goed onderwijs nodig was, maar ze waren volgens hem niet te verenigen.
Thorbecke
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37 J.R. Thorbecke (1798-1872), ontwerper van de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 1863

trad zodoende op als de grote verdediger van de zuivere wetenschap, die thuishoorde in de wereld
van de geestelijke elite, én als de grote organisator van het onderwijs voor de materiële wereld.
De uit een Duitse familie, die sedert het midden van de 17de eeuw in Nederland woonde, stammende
minister, die als student en privaat-docent een aantal jaren (van 1820 tot 1824) aan Duitse universiteiten
doorgebracht had, was kennelijk diep geraakt door het intellectuele klimaat in Duitsland en door de
‘Bildungsidealen’ van het Duitse onderwijs, volgens welke onderscheid gemaakt werd tussen ‘de
ontplooiing van het innerlijke zijn van de mens, van de persoon’ en ‘het gericht zijn op
maatschappelijke behoefte, de praktijk’. De hoogste vorm van ‘Bildung’ was een veelzijdige en
harmonieuze ontplooiing van de persoonlijkheid - en die
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was voor slechts weinigen weggelegd. De aan de universiteit opgeleide elite moest zich verre houden
van het alledaagse beroepsleven. Zij stond niet in dienst van groeperingen met bijzondere materiële
belangen, maar uitsluitend in die van de geest. De hoogste ambtelijke functies moesten voor deze
elite bestemd blijven; deze uitverkorenen moesten de staat leiden, haar ‘Bildung’ diende over de
samenleving uit te stralen.80.
In overeenstemming hiermee koos Thorbecke voor handhaving van de aparte opleiding voor de
geleerde stand en gaf hij hoog op van de bijzondere roeping van het gymnasium en de universiteit.
De klassieken moesten de inspiratiebron blijven. De motivering voor deze klassieke opleiding was
tweeërlei: de klassieke cultuur op zich was ‘waardevol (...) omdat het al het menschelijke in den
mensch tot harmonische ontwikkeling brengt’81. en de bestudering van de klassieke talen, Latijn en
Grieks, was een training van het ‘logische, geordende denken’.82. De introductie van de moderne talen
in het curriculum van gymnasia en universiteit wees Thorbecke af. Het toevoegen, sedert een aantal
jaren gaande, van Tweede - moderne - afdelingen aan de Latijnse scholen, opdat deze instituten het
hoofd boven water konden houden, beschouwde hij als noodhulp.83. Modern en klassiek waren niet
te verenigen, zij hadden ieder apart een functie.
Met dat al kon eigenlijk niemand nog langer de ogen sluiten voor het feit, dat de wetenschap steeds
meer veranderde en dat de ontplooiing van de maatschappij meer en meer afhankelijk werd van de
natuurwetenschappen. In andere landen werd de moderne opleiding ook steeds meer gewaardeerd en
een combinatie van moderne en klassieke opleiding was, zelfs in de door Thorbecke zo bewonderde
Duitse landen, al tientallen jaren een geaccepteerd gegeven. Thorbecke was van deze ontwikkeling
niet gecharmeerd en elke oppositie, die de grens tussen klassiek en modern wilde vervagen, vond
hem op haar weg. De minister liet zich ook niet overtuigen door hen, die meenden dat de leeftijd van
de leerlingen en de gevolgde onderwijsmethode - de leraar, die kinderen, nauwelijks de lagere school
ontwassen, les gaf in talen en andere vakken, gaf geen hoger onderwijs - criteria voor de indeling van
het onderwijs moesten zijn. Voor hem stond het principiële onderscheid vast tussen het onderwijs
voor de ‘kleine minderheid’ der samenleving, die de geestelijke leiding daarvan heeft en het onderwijs
voor de ‘talrijke burgerij’, die voorbereid moest worden om te werken in de ‘nijvere’ maatschappij.
De te onderwijzen vakken en het beoogde doel waren bepalend. Thorbecke verzette zich ook principieel
tegen de idee dat leerlingen, die modern middelbaar onderwijs volgden, althans iets van de klassieken
opgestoken moesten hebben.84.
Thorbeckes standpunt was mede op ‘denken-in-standen’ gebaseerd. Kritiek daarop, waaruit bleek
dat de standenmaatschappij niet meer als vanzelfsprekend aanvaard werd, pareerde hij als volgt:
‘Ook wanneer men niet hecht aan het verschil van titel, van plaats, die men in de
maatschappij bekleedt, wellicht van geboorte, zoo zal men toch de grote verscheidenheid
van taak, van werkzaamheid, van betrekkingen (...), niet over het hoofd kunnen zien.’85.
In het Kamerdebat legde de minister, via een ‘figuratieve voorstelling’ uit, hoe zijn conceptie aansloot
bij de bestaande maatschappij. Als hij een grote kring tekende met daarin een tweede kleinere kring
en een derde zeer kleine kring, dan omvatte het gebied tussen de buitenste en de tweede kring ‘de
groote menigte, die vooreerst nog bij het lager onderwijs blijft staan’. Het gebied tussen de tweede
en derde kring was voor ‘een aanzienlijk deel des volks, de kern van de tegenwoor-

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

182

dige maatschappij, (...) en daarvoor is hetgeen dit ontwerp regelt bestemd’. De kleinste kring omvatte
de geleerde stand, waarvan ‘weldadige stralen’ naar de rest van de bevolking uitgingen.86. De taak
van de burger in de maatschappij zei Thorbecke niet minder te achten dan de taak van de geleerde
stand. In de zin van beter of slechter mocht de indeling in hoger en middelbaar onderwijs niet opgevat
worden, al vond de minister doel en strekking van het hoger onderwijs ‘meer verheven’87.: de geest
stond boven de stof.
Bij alle onenigheid over deze principiële kwestie was vrijwel iedereen het erover eens, dat Nederland
dringend behoefte had aan een regeling van het middelbaar onderwijs en dat het wetsontwerp goed
in die behoefte voorzag. Tegenstand op inhoudelijke gronden kwam er alleen van orthodox-protestantse
zijde. Groen van Prinsterer c.s. verwierpen het sterk vakgericht zijn van het middelbaar onderwijs en
de tendens erin van wat zij noemden veelweterij en materialisme. Voor Groen speelde nog een andere
factor een rol; hij verdacht Thorbecke er van de klassieke vooropleiding buiten de wet te houden om
de katholieke Kamerleden voor zich te winnen, die immers geen staatsbemoeienis met de seminaria
wensten. De katholieken stemden voor,88. Groen van Prinsterer c.s. tegen. Liberalen gingen met
Thorbecke mee, maar niet alle, conservatieven stemden tegen, maar ook onder hen waren er, die
Thorbecke bijvielen. De ‘partijen’ traden dus bepaald niet als blokken op; met 48 tegen 11 stemmen
werd het wetsontwerp door de Tweede Kamer aangenomen.
In den lande heerste vreugde over het resultaat. De maatschappelijke noodzaak van een regeling
van het onderwijs voor de burgerij was door de ‘geleerde’ wereld, die op landsniveau de dienst
uitmaakte, eindelijk erkend. Handel en industrie, die vooral op plaatselijk niveau een steeds
belangrijkere positie begonnen in te nemen verwachtten van de wet dat Nederland daardoor op den
duur economisch meer mee zou gaan tellen. De wet kwam aan de wensen van de gezeten burgerij
tegemoet, die al lang ontevreden was over het bestaande ‘moderne’ onderwijs. Het werd in ruime
variatie aangeboden, dat wel, maar mede door de hevige concurrentie, die er in deze sector woedde,
was de kwaliteit lang niet altijd optimaal.89. De onderwijswereld in het algemeen, die jarenlang geroepen
had, dat er eindelijk regels voor het middelbaar onderwijs moesten komen, was ook voldaan. De
classici juichten, de docenten aan de gymnasia het hardst, omdat hun school als aparte instelling met
hoge status gehandhaafd werd.
De tijd zou echter al spoedig leren, dat Thorbecke een achterhaalde weg bewandeld had. Steeds
meer mensen raakten er van overtuigd dat de klassieke opleiding als alleenzaligmakend zijn tijd had
gehad en constateerden dat de opgeleiden van het middelbaar onderwijs evengoed recht hadden op
een universitaire opleiding, dat deze zelfs uitstekend toegerust bleken voor de meer exacte
studierichtingen en dat ook zij aangeduid dienden te worden als beschaafde en geleerde personen.

2. Het middelbaar onderwijs volgens de wet van 1863
‘Wij gaan, Mijne Heren, eene groote en blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij
gaan krachten en instellingen in het leven roepen, die de intellectuele, het praktisch
voortbrengend vermogen van de kern des volks moeten verhoogen. Aan deze Kamer [=
Eerste Kamer der Staten Generaal] behoeft niet te worden herinnerd dat de hedendaagsche
maatschappij, bovenal in ons land, nieuwe ongewone inspanningen eischt en dat de
overheid moet weten daartoe, voor zoveel van haar afhangt, in staat te stellen.’90.
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De M.O.-wet rekende de volgende scholen tot het middelbaar onderwijs: burgerscholen, hogere
burgerscholen, middelbare scholen voor meisjes en de Polytechnische school te Delft. De
ingenieursopleiding te Delft bestond al en hoorde volgens Thorbecke niet tot het hoger onderwijs,
omdat de studenten er niet voor de geleerde stand opgeleid werden. De eerstgenoemde schoolsoorten
waren de vervangers van de bestaande Franse scholen, kostscholen, de tweede afdelingen van de
gymnasia, en de industrie-, handels- en tekenscholen, voorzover ze algemeen vormend onderwijs
boden.
Het particuliere initiatief werd beteugeld; er kwam een gereguleerd systeem. Maar geheel volgens
de denkwijze van de liberaal Thorbecke moest de rol van de staat beperkt blijven: een paar
modelscholen, dat was voldoende; nieuwe scholen kwamen er dan vanzelf. Voor het overige moest
vooral de lagere overheid de handen uit de mouwen steken.91. Het rijk stichtte 5 rijks-hogere
burgerscholen met een vijfjarige cursus en 10 met een driejarige opleiding en introduceerde daarmee
tevens een nieuw fenomeen in het onderwijsstelsel: het rijk als scholenstichter.
Ook in de uitvoering liet de overheid veel ruimte. Er kwamen geen toelatingsexamens, slechts een
opsomming van de mogelijke vakken voor de diverse schoolsoorten, geen verplichte leerstof, wel
veel adviezen en aanwijzingen om gemeentelijke regelingen te treffen. Die ruimte was nodig, omdat
hierdoor ‘de verscheidenheid van inrigting van onderwijs, naar verscheidenheid van inzigt en bijzondere
behoefte georganiseerd’ tot zijn recht zou komen.92.
Als we nader bekijken, aan welke schooltypen gedacht was, dan stond de wetgever in de eerste
plaats voor ogen een tweejarige burgerschool, bestemd voor de toekomstige ambachtsman en (kleine)
landbouwer. Op die school zou algemeen vormend, en dus geen vaktechnisch onderwijs gegeven
worden. Het onderwijspakket kon uit diverse vakken bestaan, waaronder wiskunde, natuur- en
scheikunde, tekenen, werktuigkunde en technologie c.q. landbouwkunde en voorts Nederlands,
aardrijksunde en geschiedenis. Verder zou er ‘de weg tot heldere economische begrippen gebaand’
worden.93. Het ideaal was de stichting van burgerdagscholen, maar omdat al veel kinderen van hun
twaalfde jaar af werkten ter verruiming van het gezinsinkomen, werd voorgesteld ook het oprichten
van burgeravondscholen mogelijk te maken. Wat verwacht kon worden gebeurde vervolgens: de
dagschool bleek onder de toenmalige omstandigheden een onrealistisch schooltype. Ze kwam
nauwelijks van de grond, dit in tegenstelling tot de avondschool.
Door de scholen burgerscholen te noemen en ze te bestemmen voor toekomstige ambachtslieden
en agrariërs, had Thorbecke in elk geval een nieuwe invulling aan het begrip ‘burgerij’ gegeven. Zij,
die tot voor kort nog tot ‘het volk’ gerekend werden, behoorden nu tot wat Thorbecke noemde de
‘talrijke’ burgerij.
Echter, niet allen in die ‘talrijke burgerij’ waren gelijk; er waren ook hogere burgers, zij, die
werkzaam waren in handel, nijverheid en staatsdienst, ‘welke meer vrijheid bezitten om denken en
kennis te ontwikkelen, dan doorgaans ambachtslieden en kleine landbouwers’.94. Voor hen creëerde
Thorbecke de hogere burgerschool (HBS) in twee typen: met een driejarige cursus (wiskunde,
natuurkunde, biologie, geschiodenis en aardrijkskunde, moderns talen en tekenen) en met een vijfjarige
cursus, waarin in de laatste jaren bovendien in vakken als mechanica, kosmografie, staatsinrichting
en handelswetenschappen werd onderwezen. Ook hier ging het er niet om, leerlingen tot een bepaald
beroep op te leiden. Zij deden kennis op die nuttig voor hen kon zijn, welk beroep ze later ook zouden
uitoefenen. De HBS zou het meest succesvolle schooltype blijken, dat de
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M.O.-wet in het leven riep.
Dank zij ingrijpen van de Tweede Kamer werd in het uiteindelijke wetsvoorstel nog plaats ingeruimd
voor een middelbare school voor meisjes (MMS). Die school kon in bijna volstrekte vrijheid ontstaan,
want voorschriften voor de inrichting van dit onderwijs voor meisjes ‘uit de meer gegoede en
burgerklasse’ werden niet gegeven:
‘De inrigting van middelbare scholen voor meisjes, door gemeentebesturen, provinciën
of bijzondere personen met of zonder subsidie te stichten, wordt aan de stichters
overgelaten, behoudens voorwaarden, aan verleende subsidiën te verbinden.’95.
In de vierde plaats verplichtte het rijk zich, als voortzetting van de reeds bestaande Akademie te Delft,
een Polytechnische school op te richten, bestemd voor toekomstige industriëlen en ingenieurs. Aan
deze op de 5-jarige HBS aansluitende school waar zowel onderwijs op technisch als op administratief
gebied gegeven werd, werden de toekomstige civiel-, bouwkundige, scheepsbouwkundige,
werktuigbouwkundige en mijningenieurs opgeleid.
De wet op het middelbaar onderwijs regelde ook weer niet alle bestaande vormen van onderwijs,
die men tot het onderwijs tussen het lager en hoger in zou kunnen rekenen. Landbouwscholen,
zeevaartscholen en tekenscholen bleven buiten de wet. Voor de eerste groep had men aanvankelijk
nog wel aan een wettelijk kader gedacht, maar de noodzaak daarvan werd tijdens de debatten in de
Staten-Generaal betwist. De staat zou zich pas met de oprichting van een landbouwschool bemoeien,
als niet op andere wijze in de behoefte aan landbouwonderwijs voorzien kon worden.96. De opvallendste
lacune in de wet was echter, dat een regeling van het technisch onderwijs ontbrak. Opleidingen voor
de direkte praktijk pasten niet in het systeem van de wet en kregen ook daarbuiten voorlopig geen
wettelijke aandacht.
Het wettelijk kader voor het middelbaar onderwijs was nu gegeven, veel zou afhangen van de
uitvoering, die slechts voor een beperkt deel direkt van het landsbestuur afhankelijk was. De begeleiding
van die uitvoering werd, net als in de wet van 1806 voor het lager onderwijs, opgedragen aan
inspecteurs. Er werden er drie benoemd, van wie zonder twijfel D.J. Steyn Parvé de belangrijkste
was. Hij had, net als Van den Ende indertijd Van der Palm geassisteerd had, Thorbecke grote diensten
bewezen bij het ontwerpen van de M.O.-wet en hij zou zich, eenmaal met de inspectie belast, opwerpen
als de grote verdediger van met name de HBS, met grote invloed op de inrichting en ontwikkeling
van dit schooltype. In 1913 getuigde een van zijn opvolgers dat ‘ons geheele middelbaar onderwijs
nog beheerscht wordt door den verstrekkenden invloed van het inzicht van Steyn Parvé’.97. Behalve
als inspecteur en adviseur van de scholen trad Steyn Parvé ook naar buiten op als propagandist voor
het middelbaar onderwijs via talloze artikelen in tijdschriften, met name in ‘De Economist’, dat in
kringen van handel en industrie veel gelezen werd, terwijl hij verder veel reisde en boeken schreef
om in het buitenland ons onderwijsstelsel bekendheid te geven.

3. De ontwikkeling van de middelbare scholen
De Polytechnische school te Delft
De Polytechnische school te Delft opende met de cursus 1864-1865. Leraren en leerlingen kwamen
grotendeels van de bestaande Koninklijke Akademie.98. Nogal
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wat leerlingen lieten zich, vooral in de beginjaren (1868/69: 33) voor een aantal lessen inschrijven,
zonder de bedoeling te hebben ooit examen te doen. Verreweg het grootste aantal leerlingen dat het
voornemen had de school af te maken, had belangstelling voor de civiel-technische of bouwkundige
richting. Een toenemende categorie kwam er om tot leraar in de exacte vakken en het tekenen aan
middelbare scholen opgeleid te worden.

Tabel 8. Ingeschreven leerlingen Polytechnische school
Studierichting

1864/1865

1876/1877

Technologie

7

24

Civiel en bouwk. ing.

64

175

Scheepsbouwk. ing.

2

11

Werktuigbouwk. ing.

8

25

Mijn-ing.

2

9

IJker

-----

9

Acte m.o.

3

26

Enkele lessen

5

10

91

289

Bron: Steyn Parvé, Organisation, 168.
De examenresultaten in de eerste jaren waren niet geweldig. Aanvankelijk werd dit vooral
toegeschreven aan een slechte vooropleiding, reden waarom er in de eerste jaren een voorbereidende
klas was. Later, dacht men, zou dat beter worden, als de abituriënten van de 5-jarige HBS zouden
komen, maar ook toen kon aan velen het diploma niet worden uitgereikt, wat deze keer aan de strenge
exameneisen toegeschreven werd. Tussen 1865 en 1876 deden 832 leerlingen eindexamen; 504 van
hen behaalden het diploma.99.
De M.O.-wet had de leraren van de Polytechnische school de titel van hoogleraar gegeven; ze kreeg
pas van 1905 af inhoud, doordat het onderwijs toen eindelijk als hoger onderwijs erkend was. Volgens
de hoger-onderwijswet van genoemd jaar werd in vijf afdelingen onderwijs gegeven: algemene
wetenschappen, weg- en waterbouwkunde, bouwkunde, werktuigbouwkunde/scheepsbouwkunde en
electrotechniek en tenslotte scheikundige technologie en mijnbouwkunde. Het aantal docenten, in
1867 nog 19, was in 1904 uitgegroeid tot 40, en zou daarna snel stijgen (in 1909 al 70). Het
studentenaantal was intussen ook flink toegenomen. De cursus 1904-1905 haalde bijna 1000 studenten.
Ook dat aantal zou, toen de laatste fase van erkenning achter de rug was, opnieuw stijgen (1909-1910:
1165 ingeschrevenen). Een van de opvallendste ontwikkelingen in deze laatste jaren was wel, dat er
intussen vrouwelijke leerlingen tot dit mannenbolwerk waren doorgedrongen: in 1904-1905 nog maar
15, in 1909-1910 al 50.100.

De Hogere Burgerschool (HBS)
De eerste HBS-en werden in september 1864 geopend. Rijksscholen kwamen er het eerst te Groningen
en te Roermond; de eerste gemeentelijke HBS-en te Zutphen, Leiden, Delft, Haarlem, Sneek, Deventer
en Maastricht. Tijdens het

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

186

eerste cursusjaar kwam er nog een rijks-HBS te Middelburg en een gemeentelijke te 's-Gravenhage.
Het waren alle vijfjarige HBS-en. De eerste met een driejarige cursus werd in september 1865 te
Gouda geopend.101. In 1870 was het voorgeschreven minimum van 15 rijksscholen bereikt en hadden
vele gemeenten een HBS gesticht, merendeels mede dank zij een royale subsidie van rijkswege. Deze
snelle ontwikkeling werd vooral mogelijk doordat de HBS bestaande schooltypen als de Franse school
of tweede afdelingen van de gymnasia verving, en dat werd weer in de hand gewerkt doordat leraren
naar de nieuwe school overstapten.
In 1910 was er een behoorlijk net van HBS-en, 81 verspreid over het gehele land, en in de drie
grootste steden in het westen beperkte het aantal zich al niet meer tot één (Amsterdam 7, 's-Gravenhage
en Rotterdam elk 4). Onder deze 81 waren 55 scholen met een vijfjarige, en 26 met een driejarige
cursus. 47 HBS-en waren door gemeenten opgericht, waarvan er 26 een rijkssubsidie ontvingen van
in totaal f 240.500,-. In totaal kostten de HBS-en gemeenten en rijk toen meer dan 2 miljoen gulden.102.
Dat er een voortdurende toeneming van het aantal leerlingen in de loop der jaren plaatsvond, spreekt
na het bovenstaande vanzelf.

Tabel 9. HBS: scholen en leerlingen, 1865-1920
5-jarig
jongens

meisjes

aantal
scholen

3-jarig
jongens

meisjes

16

1187

-----

2

68

-----

1870

32

2604

-----

11

393

-----

1880

37

3139

43

18

934

60

1890

37

3396

125

23

1805

105

1900

41

5280

599

23

2519

152

1910

58

7827

1622

27

2955

617

1920

102

13574

4093

24

2912

1479

jaar

aantal
scholen

1865

Bron: Bartels, Middelbaar Onderwijs, bijlage I en II.
Onproblematisch was het bestaan van de HBS na 1863 overigens niet, zij het dan dat het bestaansrecht
ervan nimmer werd betwist. Tijdens de eerste tien jaren leverde ook het aantrekken van bevoegde
leraren niet de te verwachten startperikelen op. Een onderzoek van inspecteur Steyn Parvé wees uit,
dat er in 1867 op een totaal van 351 leraren maar 9 onbevoegd waren.103. De meesten kwamen van de
gymnasia en andere scholen of gaven daar ook nog les.104.
Al meteen bestond echter wel grote onduidelijkheid over het lesprogramma. De wet had de vakken
genoemd, maar geen leerplan voorgeschreven en zelfs bepaald, dat niet-rijksscholen een van de wet
afwijkend vakkenpakket mochten vaststellen. Iedere vakleraar wilde voorts aan zijn trekken komen
en er werden zware eisen aan de eindexamens gesteld. Volgens een der vroegste critici, de Goudse
conrector Vitringa, was de toestand op de HBS aldus: ‘Weg met de ontwikkeling des geestes der
jonge lieden, stopt hun leege hoofden zo spoedig mogelijk vol met allerlei kennis, die hen ooit te pas
kan komen!’105. De kritiek bereikte een hoogtepunt na het ver-
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schijnen van een Duitse studie in 1880, getiteld: Die Ueberbürdung unserer Jugend auf den höheren
Lehranstalten mit Arbeit in Zusammenhänge mit der Entstehung von Geistesstörungen. Critici hier
te lande grepen deze studie aan, om te betogen dat een toenemend aantal psychische storingen bij
leerlingen toe te schrijven was aan de te hoge eisen, die de HBS-en stelden.106. Er kwamen natuurlijk
berichten van artsen en van het lerarencorps, dat zulks in Nederland niet het geval was, maar sindsdien
werd toch wel algemeen erkend, dat het vakkenpakket te uitgebreid was en de exameneisen te hoog
waren.107.
Doordat er zo weinig was geregeld en ieder deed wat goed was in zijn ogen, bestond bij de leraren
al spoedig behoefte aan een overlegorgaan. In 1867 werd de ‘Vereeniging van Leeraren aan Inrichtingen
van Middelbaar Onderwijs’ opgericht, die decennialang discussieerde over de organisatie van het
middelbaar onderwijs, over al dan niet verplichte toelatingsexamens, over opbouw en eenheid van
lesprogramma's, over een regeling van de eisen voor de eindexamens, over de ‘overlading’ met stof
van de leerlingen en het ‘africhten’ van de leerlingen in de laatste jaren met oog op het eindexamen.
Ook in het parlement kwamen deze kwesties regelmatig aan de orde en werd in het bijzonder gesproken
over de zwaarte van het eindexamenprogramma. In 1890 schreef een der toenmalige inspecteurs er
het volgende over:
‘Er bestaat ... geen onderwerp, hetwelk gedurende de 25 jaren, die de invoering van het
M.O.-onderwijs achter zich heeft, zóóveel stof opleverde tot allerlei aanmerkingen,
bedenkingen, klachten zelfs, als dit. Indien men alles bijeenbracht, wat daarover gesproken
is en geschreven, zou men eene kleine brochuren-bibliotheek rijk zijn.’108.
Er zijn in de loop der jaren, tot 1920, diverse maatregelen in de vorm van reglementen, Koninklijke
besluiten e.d. genomen die althans enigszins remmend werkten op de oorspronkelijke ordeloosheid
en vrijblijvendheid. De meeste waren echter ad hoc-maatregelen, met de nodige
ontsnappingsclausules.109. Niettemin werd de HBS daardoor wel een steeds meer uniform
gereglementeerd onderwijsinstituut, iets wat Thorbecke in de wet van 1863 bepaald niet had
nagestreefd, en wat door Steyn Parvé altijd was verdedigd, al evolueerde de laatste langzaam tot
iemand, die wel geporteerd was voor enige gelijkvormigheid. Gelijkheid bleef hij evenwel volstrekt
afwijzen.
Vrijblijvendheid betekende natuurlijk niet, dat er nu ook volstrekte chaos heerste. Steeds meer
groeiden de verschillende scholen naar elkaar toe. Onderzoek wees trouwens al spoedig uit, dat er
meer overeenkomsten waren, dan de eindeloze reeks twistgeschriften zouden doen vermoeden. Zo
bestond er al vrij spoedig een lesrooster, waar alle scholen zich vrij aardig aan hielden: de 5-jarige
HBS besteedde een derde deel van de tijd aan wis- en natuurkunde, een derde aan de talen en het
overige derde deel was bestemd voor geschiedenis, aardrijkskunde, staatsinrichting,
handelswetenschappen, tekenen en gymnastiek.110.
Geslaagd kan Thorbeckes wet wel genoemd worden voor wat betreft de doelgroep, waarop het
middelbaar onderwijs was gericht. De gegoede burgerij zond zijn kindren inderdaad naar de 5-jarige
HBS. De bijdrage in de vorm van schoolgeld - f 60,- per jaar - wisten kennelijk veel ouders op te
brengen. Een groot percentage leerlingen (meer dan de helft) waren kinderen van mensen met vrije
beroepen, onderwijzers, handelslui, ambtenaren e.d. of van de rijkere boeren. Slechts enkelen hadden
ouders, die tot ‘het volk’ gerekend zouden kunnen worden.
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Maar weer niet geheel geslaagd was de HBS, als men Thorbeckes ideaal voor ogen houdt, dat de
school ‘een algemene voorbereiding tot een grote verscheidenheid van maatschappelijke betrekkingen
diende te zijn, niet een voorbereiding op het hoger onderwijs’, dat betekent dus eindonderwijs zou
geven. In 1878 maakte Steyn Parvé de balans op. Van de 1534 geslaagde leerlingen van de 5-jarige
HBS tussen 1865 en 1878 beschouwde nog geen 30% de opleiding als eindstation. ruim 70% deed
een vervolgstudie, van wie zelfs 10% aan de universiteit. Van de vijfdeklassers, die geen eindexamen
gedaan hadden of gezakt en vertrokken waren, werd daarentegen 70% opgenomen in het arbeidsproces
en ging 30% nog elders verder studeren. Een aantal jaren HBS bood kennelijk al de nodige
maatschappelijke perspectieven - men kon bijvoorbeeld apotheker worden - maar een vervolgopleiding
leidde duidelijk tot nog betere vooruitzichten op een goede baan in een zich in het laatst van de 19de
eeuw snel ontwikkelende samenleving.

Tabel 10. Opleiding en beroepen van de geslaagde HBS-leerlingen over de periode
1865-1878
Aantal

Percentage

beroep/opleiding

611

39,8

deden een studie aan de
Polytechnische school

152

9,9

studeerden verder aan de
universiteit

210

13,7

volgden een opleiding tot
burgerlijk ambtenaar voor
Nederlands Oost-Indië

123

8,0

werden kadet aan de KMA te
Breda, daarnaast kozen nog
zeven voor een militair beroep

96

6,3

waren werkzaam in een fabriek
of nijverheidsinrichting

83

5,4

zaten op een handelskantoor

57

3,7

kozen voor een baan in het
onderwijs

56

3,7

namen een baan in de
administratieve sector

32

2,1

werden landmeter

16

1,0

studeerden voor burgerlijk of
militair arts

19

1,2

kwamen bij de
Rijkstelegraafdienst

11

0,7

waren werkzaam als apotheker

12

0,8

zaten in de bosbouw in
Nederlands-Indië

6

0,4

werden aspirant-tolk in het
Chinees

7

0,5

verbleven nog op school

9

0,6

werkten bij de spoorwegen of
openbare werken

9

0,6

‘overig’
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1,2

niet traceerbaar

Bron: De Economist (1879) I, 417-418.
De oorspronkelijke idee, dat de vijfjarige HBS mensen zou afleveren voor een beroep in de handel,
koopvaardij, bankwezen, industrie en dergelijke, beantwoordde dus maar voor een deel aan de
werkelijkheid. De ontwikkeling van dit schooltype ging in feite steeds meer in een andere richting
dan de door de ontwerper bedoelde. Van alle leerlingen tussen 1860 en 1921 bleek uiteindelijk maar
9% de handel (inclusief bank- en verzekeringswezen) ingegaan te zijn en eveneens 9% een
administratieve betrekking te hebben. Een gering percentage, gezien het aantal leerlingen, dat een
voortgezette (Thorbecke sprak in 1863 nog de verwachting uit, dat gespecialiseerde vervolgopleidingen
als handelsscholen niet
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Tabel 11. Opleiding en beroepen van niet geslaagde leerlingen en toehoorders, die deel
uitmaakten van de vijfde klas van de HBS over de periode 1865-1876
Aantal

Percentage

beroep/opleiding

22

4,0

deden een studie aan de
Polytechnische school

29

5,3

volgden een opleiding tot
ambtenaar voor
Nederlands-Indië

34

6,2

werden kadet aan de KMA of
kozen voor een andere
bestemming binnen het leger

65

11,9

bezochten een universiteit of
bereidden zich daarop voor

24

4,4

werden militair arts

60

11,0

waren werkzaam als apotheker

13

2,4

deden examen als landmeter

22

4,0

kozen voor een baan in het
onderwijs

11

2,0

werkten bij de spoorwegen of
openbare werken

91

16,7

hadden een job in een fabriek of
nijverheidsonderneming

120

22,0

zaten op een handelskantoor

32

5,9

kregen een administratieve baan

11

2,0

waren kort na het verlaten van
de school overleden

12

2,2

‘overig’

Bron: De Economist (1879) I, 418-419.
nodig zouden zijn111.) ging volgen en met name naar Delft en naar de universiteit ging.112.
Van het begin af bedeelde de HBS vakken als handelsrekenen, boekhouden, handelscorrespondentie
en dergelijke ook stiefmoederlijk. Er waren ook geen vakdocenten voor en opleidingscentra voor hen
werden niet gecreëerd. Dat lag anders met het wis- en natuurkundig onderwijs, dat door leraren van
hoog niveau gegeven werd, en zo werd de HBS als vanzelf voor een groot deel een
mathematisch-natuurwetenschappelijke school en als zodanig niet alleen het voorbereidingsinstituut
voor de ingenieursopleidingen, maar ook voor de studierichtingen aan de universiteit, waarvoor een
dergelijke vooropleiding meer geschikt was dan de gymnasiale.
De eerste HBS-ers, die tot de universiteit doordrongen, legden als alle anderen, die de gymnasiale
opleiding niet gevolgd hadden, het universitaire toelatingsexamen af en volgden de testimoniacolleges
Latijn, Grieks en logica. Na 1865 begon de minister in uitzonderlijke gevallen vrijstelling hiervan te
geven, met name aan militaire officieren die zich in de geneeskunde wilden bekwamen. Thorbecke
deed dat waarschijnlijk nadat geconstateerd was, dat als uitvloeisel van de artsenwet van 1865, die
hogere eisen stelde aan de beroepsbeoefenaren, het aantal artsen terugliep.113. Rond 1870 bedroeg het
aantal verzoeken om zonder gymnasiale opleiding, dus zonder kennis van Grieks en Latijn, toegelaten
te worden tot de academische examens al circa 350. De verzoeken werden, naar de willekeur van de
aan het bewind zijnde minister, ingewilligd (ongeveer de helft) of afgewezen. Aanvankelijk kwamen
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de aanvragen vooral van personen, die al in de maatschappij functioneerden, maar steeds meer HBS-ers
begonnen ook tot de aanvragers te behoren. Die lieten zich onder andere leiden door de overweging,
dat de colleges meer en meer in het Nederlands gegeven werden en dat de studie der klassieken lang
duurde, waardoor de op de HBS verkregen kennis verloren dreigde te gaan.114.
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De discussie over de vraag, of een klassieke vooropleiding de enige maatstaf diende te zijn voor
toelating tot de universiteit, zo heftig gevoerd bij de invoering van de M.O.-wet van 1863, werd door
dit alles nog feller. Classici en universiteiten zagen de HBS-ers aanvankelijk in elk geval met weinig
enthousiasme toegelaten worden, hoewel in het universitaire kamp ook al spoedig stemmen opgingen
om voor geneeskunde en de exacte vakken het de HBS-ers niet moeilijk te maken. De rector van de
Groninger universiteit, S.S. Rosenstein, was in 1871 al zover, dat hij in zijn overdrachtsrede pleitte
voor het openstellen van de genoemde studierichtingen voor hen, die een vijfjarige HBS met succes
doorlopen hadden.115. Volgens hem waren studie van de moderne talen en van wiskunde evenzeer
‘gymnastiek van de geest’ als die van de klassieke talen. Om recepten uit te schrijven had een medicus
zijns inziens voldoende aan enige elementaire kennis van het Latijn, en die kon hij zich ook via de
bestaande lexica verwerven. Academische titels reserveerde hij overigens voorzichtigheidshalve nog
voor de klassiek opgeleiden, daarmee aangevend, dat de studie der klassieken toch wel op prijs werd
gesteld.
Langzaam, geheel volgens de regels, maar tegen de bedoeling van de M.O.-wet in, sloop de HBS-er
dus de universiteit binnen. Een volgende stap op weg naar erkenning van de HBS als universitaire
vooropleiding werd gezet bij gelegenheid van de Hoger Onderwijswet. HBS-ers kregen als zodanig
het recht van toelating tot de universiteit, mits ze de vakken, waarin ze niet geëxamineerd waren,
aanvulden op gymnasium-niveau.116. Een nieuwe artsenwet, van 1878, stond de HBS-ers vervolgens
toe de artsenopleiding aan de universiteit te volgen en examens te doen, die parallel liepen aan de
universitaire examens. Enig onderscheid tussen HBS-ers en gymnasiasten bleef er: alleen de laatsten
hadden het recht om te promoveren.117.
Hier zou het enige decennia bij blijven, ook al werd van diverse kanten steeds sterker aangedrongen
op toelating van vijfjarige HBS-ers tot de universitaire examens in de faculteit der wis- en natuurkunde
en op de promotiemogelijkheid van HBS-ers, die de artsenstudie gevolgd hadden. HBS-ers lieten
intussen zien, wat ze waard waren: sommigen hadden het al gebracht tot hoogleraar en zelfs tot lid
van de Koninklijke Academie van Wetenschappen.118. Het begon bovendien te irriteren, dat zij naar
het buitenland (vooral Freiburg en Heidelberg waren erg in trek) uitweken om een academische graad
te halen. Begin 1917 diende het Tweede Kamerlid Limburg eindelijk een wetsvoorstel in, om een aan
de vijfjarige HBS gediplomeerde de bevoegdheid te geven tot het afleggen van examens in de faculteit
der geneeskunde en der wis- en natuurkunde, en dat voorstel werd met ruime meerderheid
aangenomen.119. Hiermee was definitief gebroken met de tweedeling; geest en zaak, met ieder hun
aparte opleidingsroute, waren niet langer meer van verschillende orde. Wat zich daarna nog voltrok,
was slechts een uitbreiding van het recht, dat in 1917 verworven was.
Langer dan in andere landen had het klassieke bolwerk zich in Nederland als verbreider van de
hoogste graad van wijsheid weten te handhaven. Toen men hier in 1917 door de bocht ging, kon men
in Engeland al in alle faculteiten promoveren zonder klassieke vooropleiding, en in Duitsland was
dat sedert 1900 al het geval. Denemarken had de universitaire poort wat de natuurwetenschappelijke
faculteit betreft ook al opengesteld en in Frankrijk was al sinds 1852 kennis van het Latijn voor de
artsenstudie niet meer voorgeschreven.120. De autoriteit van Thorbecke, die in andere gevallen zoveel
vooruitstrevends tot stand had gebracht, had hier remmend gewerkt.
Een ander dringend probleem dat ons tenslotte nog bezig moet houden, is dat
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van de toelating van meisjes tot de HBS, een aangelegenheid, waarbij Nederland ook al niet vooropliep.
In de M.O.-wet was te elfder ure aan de meisjes gedacht, door voor hen de oprichting van aparte
middelbare scholen mogelijk te maken. Dat meisjes naar de HBS zouden gaan was in 1863 nog
onvoorstelbaar. Spoedig erna zou echter, in navolging van wat in Amerika en Engeland plaatsvond
(vrouwen waren daar voor hun emancipatie gaan strijden en eisten betere en hogere
scholingsmogelijkheden), ook in Nederland voorzichtig gepleit gaan worden voor meer
ontplooiingsmogelijkheden voor de vrouw. In Amerika waren al vóór het midden van de 19de eeuw
meisjes tot de ‘colleges’ toegelaten en in Staten, waar sterke tegenkanting tegen coëducatie bestond,
waren ‘colleges’ voor meisjes opgericht, waarbij het streven was onderwijs op academisch niveau te
geven. In 1869 ging de universiteit van Boston als eerste er toe over vrouwen als studenten toe te
laten, waarna andere instellingen volgden.121.
Iets later deed zich een soortgelijke ontwikkeling voor in Engeland. Ook daar eerst enkele ‘colleges’
van hoog niveau, en, na een langdurig gevecht om toelating tot de universitaire studie opende in 1878
de universiteit van Londen als eerste haar poorten voor vrouwen. De beroemde universiteiten van
Oxford en Cambridge hadden meer tijd nodig. Oxford accepteerde vrouwen in 1920, maar in Cambridge
werden jongens en meisjes pas in 1947 volledig gelijkgesteld.122.
Wat de universitaire opleiding voor vrouwen ten onzent betreft werd in 1871 de poort geopend.
Aletta Jacobs, dochter van een huisarts in Sappemeer, was de eerste, die toegelaten werd, aan de
universitet te Groningen. Zij had in de jaren daarvoor als toehoorster een aantal lessen van de
plaatselijke HBS gevolgd, inofficieel en ze stond ook niet ingeschreven. Voor zijn tweede dochter
Frederika vroeg dokter Jacobs vervolgens officiële toelating tot de HBS via minister Thorbecke. Toen
de leraren geen bezwaar maakten, beschikte de bewindsman gunstig. Zo werden in het cursusjaar
1871-1872 zij en enige andere meisjes tot de HBS-lessen toegelaten in Warffum, Winterswijk,
Zaltbommel en Sappemeer, 9 in totaal. In het cursusjaar 1876-1877 zaten 59 meisjes op de HBS op
een totaal van 3929 leerlingen. In het jaar 1898-1899 was het aantal meisjes tot 640 gestegen, 8%
van het totaal aantal leerlingen.123.
Velen vonden deze ontwikkeling niet goed. De wet van 1863 verbood de toelating van meisjes tot
de HBS niet, maar qua opzet bood de school een opleiding voor mannen. Tussen jongens en meisjes
bestond, naar de opvatting van de meeste spraakmakende intellectuelen van die tijd, verschil in aanleg
en bestemming. Gelijk en gelijktijdig onderwijs aan jongens en meisjes was dus ondoelmatig. De
leerstof moest verschillend zijn, de meisjes mochten niet uitsluitend les krijgen van mannelijke
docenten in de jaren waarin zij van kind vrouw werden, gemengde middelbare scholen deden de
prestaties van beide groepen leerlingen zakken.124.
Dat anderen, in de eerste plaats minister Thorbecke en bijna zonder uitzondering de ministers die
hem opvolgden, voor toelating van meisjes tot de HBS-lessen waren, had enerzijds te maken met het
feit, dat zij erkenden, dat ook vrouwen een goede opleiding moesten hebben, zeker nu die voor mannen
sterk verbeterde, maar aan de andere kant speelde ook een heel praktisch probleem een rol: de
oprichting van middelbare meisjesscholen kwam slecht op gang, en Franse meisjesscholen verdwenen
de een na de ander. Het zijn dan ook vooral die HBS-en, die gelegen waren in een gebied, waar
adequate voorzieningen voor voortgezet meisjesonderwijs ontbraken, waarvoor de bewindslieden
gunstig beschikten op de steeds groter wordende stroom van aanvragen.125.
De discussie over onderwijs aan meisjes ging, in samenhang hiermee, daarna
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niet meer zozeer over de vraag of meisjes de kans moesten krijgen een goede middelbare
schoolopleiding te volgen. Veeleer kwam aan de orde, hoe dat meisjesonderwijs er uit moest zien en
met name of dat gelijk kon zijn aan dat voor jongens en in één school met jongens gegeven kon
worden. De gedachte over een andere bestemming voor meisjes bleef hierbij een rol spelen. De vooral
van feministische zijde geuite protesten tegen de idee, dat meisjes slechts met het oog op die
‘bestemming’ - moeder en echtgenote in de eerste plaats - opgevoed moesten worden, kon hierin
voorlopig weinig verandering brengen.
Zoals in andere gevallen zou ook in dit geval na verloop van tijd een wettelijke doorbraak
plaatsvinden. Van 1906 af hadden meisjes geen toestemming meer nodig van de minister om tot de
(rijks-)HBS-en toegelaten te worden. Dit vergrootte de aantrekkingskracht van de HBS op meisjes
duidelijk.

De middelbare school voor meisjes (MMS)
De lager onderwijswet van 1857 betekende geenszins het einde van de Franse meisjes(-kost-)scholen;
die instellingen hielden het veel langer vol dan de Franse jongensscholen. Of deze meisjesscholen nu
tot het lager dan wel tot het middelbaar onderwijs gerekend moesten worden was een vraag die in de
praktijk nooit beantwoord werd en in feite ook moeilijk te beantwoorden wás, gezien het niveauverschil
tussen de diverse instituten.126. Op de lange duur pas zouden de Franse meisjesscholen opgaan in het
MULO, andere werden omgezet in een Middelbare Meisjes School (MMS).
In 1867 werd de eerste in Haarlem gesticht. In 1870 kreeg ze rijkssubsidie: de minister was tevreden
over de resultaten van de eerste jaren en wilde met de subsidieverlening nu de oprichting van scholen
elders stimuleren.127. Toen echter in het volgende jaar Arnhem, Dordrecht en 's-Hertogenbosch subsidie
vroegen, werd die geweigerd door de Tweede Kamer, zelfs door het toenmalige Kamerlid Thorbecke,
die vond dat de MMS-en eerst maar eens moesten bewijzen dat ze zich staande konden houden. Het
bewijs werd geleverd, en in de volgende jaren werden, overigens niet zonder discussie,
subsidiebedragen in de rijksbegroting opgenomen. Tot 1884, toen door toedoen van de confessionelen
de subsidiekraan werd dichtgedraaid, om pas in 1947 weer te gaan stromen.128. Het aantal MMS-en,
dat intussen opgelopen was tot 12, bleef daardoor lange tijd op hetzelfde peil gehandhaafd: in 1905
waren er nog maar 14, vijftien jaar later waren er 4 bijgekomen. Van werkelijke groei zou pas weer
sprake zijn, toen opnieuw rijkssubsidie verstrekt werd.
De MMS werd dus voorlopig niet de school bij uitstek voor meisjes, die voortgezet onderwijs
wensten. Nog decennialang had de Franse particuliere school voor meisjes zeer veel aantrekkelijks,
het MULO nam geleidelijk een deel van die functie over, de HBS129. werd na 1870 voor meisjes
eveneens populairder, doordat zij uitzicht bood op een maatschappelijke carrière en later op toelating
tot de universitaire studie, en nog later, van 1880 af, verschenen ook meisjes op de gymnasia. Omdat
ons geen gegevens overgeleverd zijn over het bezoek van meisjes aan Mulo's en Franse scholen na
1857 is een compleet overzicht van de deelname van meisjes aan algemeen voortgezet onderwijs niet
te geven. Statistisch materiaal is slechts beschikbaar voor de HBS, de MMS en het gymnasium.
De MMS legde vooral de nadruk op de vakken, die al sinds jaren tot het lesprogramma van de
Franse school behoorden, de talen en handwerken; exacte vakken kwamen wel op het rooster voor,
maar verhoudingsgewijs met weinig lesuren.130.
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Tabel 12. Deelname meisjes aan onderwijs op HBS, MMS en gymnasium
jaar

HBS

MMS

gymnasium

1870

-----

92

-----

1880

103

929

-----

1890

230

1299

100 (1895)

1900

751

1647

230

1910

2239

1688

611

1920

5572

2133

1487

Bron: Bartels, Middelbaar onderwijs, Bijlage I en II; Verslag nopens den staat, div. jaren.
Het verschil met de HBS was intussen duidelijk; daar immers lag juist sterk de nadruk op de exacte
vakken. Het onderscheid met het Mulo was minder duidelijk; ongeveer dezelfde vakken, die op de
MMS werden onderwezen, konden daar gegeven worden. Niveauverschil was er natuurlijk wel: de
MMS was vijfjarig en de Mulo-school drie-, hooguit vierjarig.
Met de nog bestaande Franse meisjesscholen moest de MMS hier en daar zeker concurreren. Het
onderwijsverslag van 1875/1876 noemde er zelfs een paar expliciet als ‘inrigtingen, ongeveer met de
middelbare school voor meisjes gelijkstaande’.131. Tot in het begin van deze eeuw bleven dergelijke
particuliere instituten bestaan, maar veel weten we er eigenlijk niet van. Er kwam zelfs een opleving
van dergelijke scholen, toen de lager onderwijswet van 1878 het Mulo afschafte, en onder andere de
katholieke vrouwelijke religieuzen, als ze de naam al niet gehandhaafd hadden, er weer toe overgingen
de door hen beheerde meisjesscholen voor voortgezet onderwijs Franse school of pensionaat te
noemen.132.

Burger dag- en avondscholen
Van de burgerscholen, bestemd voor aanstaande ambachtslieden en landbouwers is de dagschool een
fiasco en de avondschool een betrekkelijk succes geworden.
De burgerdagschool was te weinig afgestemd op de praktijk van het leven. Kinderen voor wie ze
bedoeld was, bleken maar weinig behoefte te hebben aan een meer algemene ontwikkeling, als het
meeverdienen voor het dagelijks bestaan daarbij het gedrang kwam. De leerling kreeg bovendien
geen vakopleiding: het vak, waarvoor hij eigenlijk kwam kreeg te weinig de nadruk door de grote
hoeveelheid stof op ander gebied. De wet noemde 11 mogelijke vakken voor de burgerschool met
tweejarige cursus. Kinderen, die er toch heengingen en met enig succes de school doorliepen vonden
zich bovendien na afloop te knap om enig ambacht te leren en gingen liever in een administratieve
betrekking.133. In 1872 hadden vijf steden burgerdagscholen, met in totaal 365 leerlingen;134. slechts
35% van hen waren kinderen van ambachtslieden. In 1885 was er nog maar één school van over, te
Leeuwarden, en die legde in 1905 het loodje.135.
Kinderen uit de ambachtelijke stand of van landbouwers gingen eerder naar de avondschool, naar
het MULO, dé voortgezette algemene opleidingsvorm voor het platteland bij uitstek, of naar de sedert
1870 opkomende ambachtsscholen, die een praktische opleiding boden.
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38 Getuigschrift, 1871. Atlas van Stolk, Rotterdam

Aanvankelijk waren de burgeravondscholen ook niet erg populair. Gemeenten met meer dan 10.000
zielen waren verplicht zo'n school op te richten, maar vijf jaar na het van kracht worden van de wet
waren er nog verscheidene wat dit betreft in gebreke gebleven. Er bestonden overal particuliere tekenen industriescholen, die de gemeenten niet onmiddellijk - vanwege de financiële consequenties wilden of konden omzetten in een burgeravondschool. Als bij de dagschool deed zich ook hier het
probleem voor, dat de weinig aantrekkelijke algemeen vormende opleiding centraal moest staan. Van
lieverlee paste de avondschool zich echter aan de behoeften van de ambachtslieden aan, vooral toen
er voor de agrariërs aparte landbouwscholen ontstonden en er voor hen, die van plan waren in de
handel te gaan, handelsscholen kwamen. Technisch onderwijs, vooral handtekenen, kwam zodoende
in de burgeravondscholen voorop te staan en dat maakte de school steeds aantrekkelijker voor de
stand, waarvoor ze bedoeld was. Langzamerhand maakte het weinig meer uit, of men op een
burgeravond- of op een ambachtsschool zat.
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In 1876 waren er 34 avondscholen met 3841 leerlingen, bijna uitsluitend kinderen van arbeiders. Voor
een toekomstig beroep hadden al 2930 leerlingen gekozen: ruim de helft wilde later
timmerman/meubelmaker worden.136.
Toch zouden ook de avondscholen in de problemen komen, toen de roep om goed vakonderwijs
luider en luider werd. De M.O.-wet verplichtte de scholen al te zeer tot algemeen en theoretisch
onderwijs; het vak moest in de praktijk van de werkplaats geleerd worden. Zich geheel aan deze opzet
onttrekken konden de burgerscholen natuurlijk niet. Tegen het einde van de eeuw kwamen daarom
op de praktijk gerichte vakscholen steeds meer in de belangstelling. Er kwamen er ook steeds meer,
door particulier initiatief.137. Ze zouden op den duur de schepping van Thorbecke de nekslag toebrengen.

4. Het hoger onderwijs
Latijnse scholen en gymnasia waren, nadat de staatsexamens afgeschaft waren en de functie van
landelijk inspecteur voor dit onderwijs opgeheven was, weer helemaal op zichzelf teruggevallen, nog
slechts gebonden aan de deels verouderde, deels niet nageleefde bepalingen van het K.B. van 1815
en vooral afhankelijk van de welwillendheid van stadsbesturen. De noodsprong om zichzelf enigszins
uit het dal te halen door ‘moderne’ tweede afdelingen aan de klassieke opleiding toe te voegen, toch
al niet zo'n succes, kon men met het van kracht worden van de M.O.-wet van 1863 wel vergeten. De
scholen werden weer de bolwerken van de eenzijdige klassieke opleiding, maar gelukkig voor hen
bleven ze ook na 1863 de enige voorbereidingsschool voor de universiteit.
In 1860 bestonden er nog ongeveer 30 Latijnse scholen; een even groot aantal ongeveer had zich
de laatste tientallen jaren omgevormd tot gymnasia. Een te groot aantal, met in totaal ongeveer 1300
zich klassiek vormende leerlingen. Slechts 5 van de 64 scholen hadden meer dan 50 leerlingen. Er
waren er 25 die minder dan 10 scholieren hadden.138. De scholen werden nog steeds in stand gehouden
doordat ze voor de steden prestige-objecten waren, ook de kleinste, en zij sleepten hun bestaan ook
voort dank zij aanzienlijke subsidies van het rijk, f 40.000,-in totaal, gegeven aan 36 van de 64
inrichtingen, waarvan sommige maar een paar leerlingen hadden en gedurende sommige jaren zelfs
helemaal zonder zaten.139. Op 25 scholen was de rector de enige docent, 24 hadden twee docenten en
er waren er dus maar een paar waar het vakkenpakket van het K.B. van 1815 - behalve de klassieken
ook wiskunde, moderne geschiedenis en aardrijkskunde - tot zijn recht kon komen.140.
Met deze 1300 leerlingen zaten de klassieke vooropleidingen ongeveer aan het plafond. Er waren
op dat moment ruim 1400 universitaire studenten, een voldoend aantal. Meer studenten waren
‘met het oog op de groote menigte advokaten en dokters zonder praktijk niet wenschelijk,
en bij de kostbare levenswijze op onze universiteiten zelfs niet mogelijk [...], daar juist
de geldaristokratie der kooplieden zich niet veelvuldig in dienst begeeft van Minerva,
ten einde later een karig bezoldige post te bekleeden.’141.
D.J. Vitringa, conrector en docent klassieke talen aan het gymnasium te Gouda, aan wiens brochure
uit 1860 over een regeling van het middelbaar onderwijs wij bovenstaande gegevens ontleenden,
achtte de tijd rijp voor een grootscheepse sanering. Hij stelde voor vijf scholen, die de bestaande
Latijnse scholen en gymna-
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sia moesten vervangen, te stichten, die elk twee- à driehonderd leerlingen zouden tellen met een
docentenkorps, dat werkelijk in staat was de diverse vakken te onderwijzen. Het rijk zou er bovendien
op besparen, ongeveer f 13.000,-.142.
Een dergelijk plan was te rigoreus van opzet. Na de discussies rond de M.O.-wet werd het bovendien
even rustig op het terrein van het hoger onderwijs. De gymnasia waren door Thorbecke op een hoog
voetstuk geplaatst, en de rectoren voelden zich gevleid. Zij konden zich weer gaan concentreren op
de klassieken en waren verlost van het breder opgezette onderwijsprogramma, waaraan de scholen
niet konden voldoen.
Kern van de discussie, die natuurlijk niet ophield, werd na 1863 de aansluitingsproblematiek tussen
de twee vormen van hoger onderwijs. Universiteiten beschuldigden de gymnasia ervan slecht op te
leiden en te gemakkelijke examens af te nemen. Gymnasia op hun beurt waren verbolgen over de te
geringe zwaarte van de admissie-examens van de universiteiten, die maar al te graag zeer veel studenten
binnenhaalden. In 1864 zou een gehele jaargang leerlingen van het Haagse gymnasium zonder de
laatste klas door te lopen en eindexamen te doen, naar Leiden vertrokken zijn, omdat men daar
gemakkelijk voor het admissie-examen slaagde.143.
Bij de dreiging van het gemakkelijke admissie-examen, waardoor leerlingen de school niet geheel
doorliepen en het ook mogelijk bleef privé-stoomcursussen Latijn te volgen, kwam spoedig nog de
dreigende toelating van HBS-ers tot de universiteiten. De colleges in het Nederlands - vanaf 1855
konden de universiteiten beslissen of de colleges in het Nederlands of in het Latijn gegeven werden
- maakten het ook steeds moeilijker voor de klassieken een rechtvaardiging voor hun bestaan te vinden.
De tijd van de praktische waarde van de studie der klassieken was definitief voorbij en het instituut,
dat er hét kenmerk van was geweest was verworden tot ‘een versteend relict, een archaïsme dat min
of meer opgeheven was.’144.
Nadat verschillende wetsontwerpen door politieke omstandigheden of doordat het parlement er
tegen zou zijn, schipbreuk geleden hadden, kwam in 1876 onder het ministerie Van Lynden van
Sandenburg-Heemskerk de eerste wet op het hoger onderwijs in ons land tot stand.145.
Na de felle discussie in voorgaande decennia over de vraag, of de gymnasia al dan niet tot het
middelbaar onderwijs gerekend moesten worden, die ruim tien jaar geleden tot een besluit geleid had,
was de behoefte om daar opnieuw over te debatteren gering, ook al doordat het vertragend effect van
een opnieuw oprakelen van de discussie op de afdoening van het wetsontwerp algemeen werd
onderkend. De wet handhaafde daarom het gymnasium als dé vooropleiding tot de universiteit, en
wel in een versterkte positie: de universitaire propadeuse werd overgeheveld. Het eindexamen gaf
een getuigschrift van bekwaamheid tot het volgen van de universitaire studies.
De wet handhaafde ook de bestaande universiteiten, Leiden, Utrecht en Groningen (de laatste had
zich enige zorgen gemaakt over haar bestaan; de toeloop van studenten was gering) en verhief het
Amsterdamse Atheneum Illustre tot een gemeentelijke instelling van universitair onderwijs. De
Polytechnische school te Delft werd niet naar het hoger onderwijs overgeheveld. Ook hier kwam naar
voren, dat men de M.O.-wet van 1863 maar liever niet ter discussie stelde. Bijzondere universiteiten
- evenals bijzondere gymnasia - konden wel opgericht worden, maar de er te behalen graden hadden
geen effectus civilis en op rijkssteun hoefden ze niet te rekenen. Niettemin kwam al kort na de invoering
van de wet - in 1880 -
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een bijzondere universiteit tot stand, de Vrije Universiteit te Amsterdam, waar het onderwijs op
gereformeerde grondslag werd gegeven. Bijzondere gymnasia kwamen er ook. Het confessionele
ministerie onder leiding van Abraham Kuyper, de stichter van de Vrije Universiteit, zorgde in 1901
voor de erkenning van het bijzonder hoger onderwijs: de afgestudeerden kregen dezelfde rechten als
die van de openbare universiteiten. De bijzondere gymnasia, mits door de regering aangewezen,
hielden de in 1900 al verkregen erkenning van het einddiploma als toelatingsexamen tot de universiteit
en konden aanspraak maken op rijkssubsidie. Katholieken gingen pas in 1923 over tot stichting van
een eigen universiteit: de Katholieke Universiteit te Nijmegen.
Wie aan de universiteit in een der faculteiten - godgeleerdheid, rechtsgeleerdheid, geneeskunde,
wis- en natuurkunde en letteren en wijsbegeerte - wilde studeren moest dus het einddiploma gymnasium
bezitten of met goed gevolg staatsexamen doen. Lesrooster en lesprogramma van het gymnasium
werden nauwkeurig voorgeschreven, het eindexamen werd door de leraren afgenomen in
tegenwoordigheid van rijks-gecommitteerden (die beslisten in laatste instantie over het al dan niet
uitreiken van het diploma) en de docenten moesten een academische graad of een M.O.-akte bezitten.
Door de gemeenteraad benoemde curatoren bleven toezicht houden, maar het rijk benoemde ook weer
- na jaren - een inspecteur.
Het leerplan voor het nieuwe gymnasium omvatte een aantal verplichte vakken: naast uiteraard de
klassieken Nederlands, de drie moderne talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en natuurlijke
historic. De cursus van 6 jaren was voor allen tot en met het vierde leerjaar gelijk. Daarna vond een
scheiding plaats in alpha's, die een sterk taalkundig gericht programma moesten afwerkten en na het
eindexamen konden gaan studeren in rechten, letteren en godgeleerdheid en bèta's, voor wie het
programma meer op exacte vakken gericht was, en die geneeskunde of wis- en natuurkunde konden
gaan studeren.
De gymnasia bleven gemeentelijke scholen. Voor de financiering van docenten en gebouwen moest
de gemeente zorgen, in principe althans, want de mogelijkheid van een rijkssubsidie werd
opengehouden. Maar rijks-gymnasia als modelscholen, anders dan indertijd met de HBS-en gebeurd
was, kwamen er niet. Daar was ook minder noodzaak toe, doordat het gymnasium voortzetting was
van een bestaande school en de organisatie ervan vrij nauwkeurig werd vastgelegd. De wetgever
wachtte dus af, of de gemeenten met meer dan 20.000 inwoners aan hun verplichting voldeden tot
inrichting van een gymnasium-nieuwe stijl.
De wet gaf de oude Latijnse scholen nog drie jaar de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te
passen. Hier zat overigens wel een zekere dwang achter: voortaan zou alleen maar rijkssubsidie
gegeven worden aan ‘nieuwe’ gymnasia. Volgens de toenmalige inspecteur van de gymnasia,
Vinkesteyn, brak pas na 1886 het tijdperk van rust voor de gymnasia aan; de aanpassingsproblemen
waren toen voorbij. De gymnasia en universiteiten gingen vervolgens een succesvolle toekomst
tegemoet. De maatschappelijke behoefte aan wetenschappelijke scholing nam in het zich veranderende
Nederland steeds meer toe. De instroom van leerlingen en studenten werd met het jaar groter, zoals
uit het overzicht op de volgende pagina blijkt.
In het laatste kwart van de 19de eeuw werd eindelijk officieel erkend, dat de klassieke opleiding
niet meer voor iedereen dé voorwaarde was om een geleerd en beschaafd mens te worden. Al van het
begin van de 19de eeuw af was het zichtbare, praktische nut van de klassieken minder duidelijk
geweest. De tijd, waarin het

Tabel 13. Leerlingen gymnasium/Studenten aan universiteiten 1875-1920
Jaar

Gymnasium
aantal scholen

leerl.

1875

51

1260

1880

28

1718

1885

30

2295

1890

29

2569

1895

29

2495

1900

36

3047
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1905

38

2921

1910

43

3497

1915

47

4810

1920

51

5178

Jaar

Godgel.

Universiteiten
en
Hogescholen
Letteren
Geneesk.

Exacte Wet. Rechten

Totaal

1875

294

119

373

175

723

1684

1880

187

88

595

144

390

1404

1885

214

122

1059

182

397

1974

1890

271

138

1408

258

477

2579

1895

406

176

1388

344

533

2847

1900

382

161

1315

439

519

2816

1905

453

248

1371

1631a

689

4392

1910

388

262

1673

1688

852

4863

1915

258

378

1651

1836

946

5069

1920

319

544

2249

3631

1809

8552a

Bron: Ontwikkeling van het onderwijs I, 143-144; 267.
Latijn hét internationale communicatiemiddel van de geleerden was, was toen al voorbij. Langer dan
de omringende landen handhaafde Nederland het Latijn als taal van de universiteit; Nederlands werd
immers door de rest van de wereld niet verstaan. Economie-colleges werden bijvoorbeeld nog lang
in het Latijn gegeven - ‘een van die absurditeiten, waaraan alleen Hollandsche geleerden zich kunnen
schuldig maken’. De man, die deze uitspraak deed had zijn proefschrift over de Nederlandsche
Handelsmaatschappij moeten schrijven in ‘een Latijn, waar zich Cicero in zijn graf bij [zou] omdraaien’.
Die taal was volstrekt ontoereikend voor zo'n modern onderwerp.146. Pas in 1876 werd het Latijn
officieel als de universitaire taal afgeschaft.
De verwachting, dat de klassieke opleiding snel zou verdwijnen en vervangen worden door een
aan de tijd aangepaste nieuwe vorm van onderwijs, kwam echter niet uit. Er zijn twee factoren, die,
tegen alle druk in, uiteindelijk gezorgd hebben voor handhaving van de klassieke opleiding. Niet meer
het praktische nut, maar de vormende waarde van de klassieken werd het argument voor handhaving
van haar positie. Aanvankelijk lag de nadruk daarbij, in navolging van de Duitse stroming van het
neo-humanisme, op de studie van de klassieke oudheid in al zijn facetten: literatuur, kunst, politieke
organisatie, zeden en gewoonten. Niet de taal, maar de inhoud van de literatuur was nu het belangrijkst.
Begrip van het heden was slechts mogelijk met kennis van het verleden, dat via de klassieke schrijvers
tot ons was gekomen. Een werkelijk hoogstaand mens, met gevoel voor het edele en schone werd
men alleen op deze wijze.
Maar halverwege de 19de eeuw komt ook deze zogenaamde intrinsiek vormende waarde van de
klassieken ter discussie te staan. Natuurlijk, de klassieke

a

a

De sterke toename van het aantal studenten werd onder meer veroorzaakt, doordat HBS-ers intussen waren toegelaten
tot de faculteit der geneeskunde en der wis- en natuurkunde en doordat behalve de Technische Hogeschool, in 1918
ook de Landbouwhogeschool en de Veeartsenijkundige Hoogeschool - in 1925 faculteit der universiteit van Utrecht
- tot het hoger onderwijs gerekend werden.
De sterke toename van het aantal studenten werd onder meer veroorzaakt, doordat HBS-ers intussen waren toegelaten
tot de faculteit der geneeskunde en der wis- en natuurkunde en doordat behalve de Technische Hogeschool, in 1918
ook de Landbouwhogeschool en de Veeartsenijkundige Hoogeschool - in 1925 faculteit der universiteit van Utrecht
- tot het hoger onderwijs gerekend werden.
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auteurs bleven van belang, maar door bestudering van latere auteurs als Corneille en Racine, Schiller
en Goethe kon men evengoed een beschaafd mens worden, zo werd betoogd. Dus moest men met
een nieuw argument komen om de klassieken te redden: het argument van de formele vormingswaarde.
En opnieuw werden de talen zelf weer belangrijker, het onderwijs erin was boven alle andere vakken
geschikt tot ‘het scherpen van het geheugen, van het oordeel en van de opmerkzaamheid’. De oude
talen waren moeilijker dan de moderne door hun specifieke constructies en grammaticale opbouw en
hadden bovendien betrekking op een heel andere tijd en cultuur. Langs de weg van deze redenering
werd ook duidelijk, dat de klassieken niet direkt van belang waren voor het functioneren in de
maatschappij, maar nog slechts dienden om de universitaire studie gemakkelijker te kunnen volgen.
Hun positie werd daardoor wel ernstig verzwakt; de alleenheerschappij kon niet gehandhaafd worden.147.
En eindelijk maar toch: in 1876 pasten de gymnasia, ook al bleven ze de vooropleiding tot de
universiteit, zich aan de eisen van de maatschappij aan. De Latijnsche school van 1815 besteedde nog
nagenoeg alle tijd aan het Latijn en het Grieks, de wet van 1876 reserveerde er maar 40% van de
schooltijd meer voor.148.
De tweede factor, die er toe bijdroeg dat de klassieken van de ondergang werden gered, had te
maken met de omstandigheid, dat de 19de-eeuwer zich er sterk van bewust was in een
standenmaatschappij te leven. Academisch opgeleiden voelden zich ver verheven boven de burgerij.
Latijn (en Grieks) kennen was het kenmerkende verschil tussen de geleerde stand en de burgerij, ook
al begonnen de burgers haar in kleding, manieren en levenswijze nabij te komen.149. De klassieke
opleiding was het middel tot sociale distantie. Eeuwenlang was het Latijn de taal van de
hoogstgeplaatsten in de maatschappij geweest. Het aureool van eerbiedwaardigheid werd nog lang
in het 19de-eeuwse Nederland gekoesterd. De meest gezaghebbende politicus van het midden van de
19de eeuw, Thorbecke, was de exponent geweest van de gedachte, dat de geleerde beschaving zich
van de algemene en burgerlijke beschaving moest blijven onderscheiden.
Met de hoger onderwijswet van 1876 werd de opbouw van het nationale onderwijssysteem voltooid.
Er waren nu wettelijk geregelde onderwijsvormen - lager onderwijs, MULO, HBS en gymnasium die aan de eisen met betrekking tot de algemene vorming van de verschillende maatschappelijke
groeperingen konden voldoen. Wat nog niet geregeld was, was het nijverheidsonderwijs, dat zijn
opkomst dankte aan die van de industrie in ons land, eind 19de eeuw. De wettelijke regeling daarvan
zou pas in 1919 volgen.

5. Beroepsonderwijs
De M.O.-wet had de duidelijke scheiding tussen algemeen vormend en praktisch onderwijs
gehandhaafd. Ze bood toekomstige vaklieden een algemene opleiding; specifieke vakkennis diende
te worden opgedaan in de werksituatie en niet op school. Er was dus voor de toenmalige overheid
geen enkele aanleiding de beroepsopleiding wettelijk te regelen. Arbeiders en landbouwers voor wier
kroost het door Thorbooke georoemrde onderwijn beatemd was gaven de voorkeur aan praktische
scholing en zagen hoogstens nog wat in een geïntegreerde algemeen vormende/praktische opleiding.
Aan dagopleidingen, die niet direct gericht waren op het bijbrengen van vakbekwaamheid en die de
jeugd bovendien verhinderde overdag te verdienen, hadden ze nog de minste behoefte. De overheid
bleef ook na 1863 nog lang van mening, dat het zorgen voor beroepsopleidingen niet op haar
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weg lag; aan de eventuele behoefte aan vakgericht onderwijs diende naar haar oordeel het gemeentelijk
en particulier initiatief te voldoen.
Na 1860 begon de economie voorzichtig aan te trekken en kwam er een toenemende vraag naar
beter geschoolden. In de loop van de jaren 1870 begon de overheid zich bovendien meer om het lot
van de arbeidersbevolking te bekommeren. Gebrek aan scholingsmogelijkheden voor de toekomstige
beroepsbeoefenaren begon onderkend te worden. In 1880 zouden er 50.000 12- tot 18-jarigen in
opleiding moeten zijn om uiteindelijk aan de behoefte aan geschoolde handwerkers te voldoen, terwijl
de scholen, die daarvoor opleidden, toen 7.720 leerlingen telden. Hoe groot de schaarste was bleek
onder meer uit het feit, dat sommige bedrijven wel vijf of tien maal het gewone loon aan opgeleide
vaklieden betaalden.150.
Toen de industrialisatie zich in Nederland goed begon door te zetten, na 1895, bleek dat de tijd rijp
was voor erkenning van onderwijs, dat mannen en vrouwen op het beroep voorbereidde. De
beroepsvoorbereiding en opleiding, die in het bedrijf gegeven werd, verschoof naar de school.
Gemeenten gingen er steeds meer toe over subsidie te verstrekken en het rijk maakte er nu ook een
begin mee. Zelf scholen in deze sector oprichten deed het rijk niet. De lokale noden en omstandigheden
waren bepalend. Gevolg hiervan was, dat de scholen een grote mate van autonomie bezaten en alles
regelden naar believen, onder meer de aanstelling van leerkrachten, voor wie geen erkende scholing
bestond.

Nijverheidsonderwijs voor jongens
Beroepsonderwijs was rond het midden van de 19de eeuw dus weinig ontwikkeld. Scholing geschiedde,
nadat de leerling enige tijd lager onderwijs had genoten, voor het allergrootste deel nog in de werkplaats
en slechts een beperkt aantal, dat dicht genoeg bij een avondschool woonde en na een zware werkdag
fysiek in staat was om nog wat te leren, kreeg enig onderwijs, dat specifiek op het beroep gericht was.
Bij het inwerkingtreden van de M.O.-wet van 1863 bestonden in diverse gemeenten zogenaamde
teken- en industriescholen. In de tekenscholen werd onderwezen in handtekenen en in bouwkundig
(rechtlijnig) tekenen. In de industriescholen werden deze vakken ook onderwezen, maar daarnaast
kwamen ook rekenen, meetkunde, natuurkunde, werktuigkunde en scheikunde aan bod. Soms hadden
deze scholen de naam van Tekenacademie, Academie van Beeldende Kunst, en dergelijke. Aangezien
de regering op het standpunt stond, dat zij alleen verantwoordelijk was voor de algemene vorming,
die, sedert 1863 ook wettelijk, aan de beroepsvorming vooraf diende te gaan, is het moeilijk duidelijk
inzicht te krijgen in de mogelijkheden van dit beroepsgerichte onderwijs. Het eerste, niet eens volledige,
overzicht stamt uit 1851. Toen zouden er 57 avondteken- en avondindustriescholen, 1
zondagstekenschool en 5 dagscholen, te weten de Delftse Academie (sinds 1842), de Inrichting voor
onderwijs in koophandel en nijverheid te Amsterdam (1846), de Technische School te Utrecht (1850)
en de Industrieschool verbonden aan het Atheneum te Maastricht, geweest zijn.151. De tekenscholen
waren het resultaat van gemeentelijk of particulier initiatief, waarbij de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen dikwijls een rol speelde. Bij de oprichting en instandhouding van industriescholen was de
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid het meest actief. Aan de vooravond van
de inwerkingtreding van de M.O.-wet van 1863 was de situatie als volgt:
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Tabel 14. Tekenscholen/industriescholen, 1863
Avondscholen soort

aantal scholen

aantal docenten

aantal leerlingen

Tekenscholen

51

185

4509

Industriescholen

9

19

455

Industrie- en
tekenscholen

27

117

2416

Dagscholen

5

52

497

Opleidingen in
bedrijven:

onbekend

Bron: Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 184.
Ondanks het feit, dat in ons schoolsysteem een duidelijke scheiding bestond tussen theoretisch en
praktisch onderwijs, waren er rond 1860 toch al enige dagscholen, waarin zowel de theorie als de
praktijk van de diverse beroepen behandeld werden. De eerste van deze soort was de ‘ambachtsschool’
van de Amsterdamse architect H. Hanna, waar jongens voor diverse ambachten werden opgeleid en
ze een algemeen technische vorming kregen. De gedachte erachter was, dat de vele avondopleidingen
onvoldoende konden voorzien in de toekomstige behoefte aan gevormde technici. Ook enkele andere
initiatieven - Deventer (1845), Zwolle (1851) en Zutphen (1853) - waren vóór 1860 genomen om
geïntegreerd theoretisch én praktisch nijverheidsonderwijs in schoolverband te geven.152.
Niet alleen bij regering en parlement, ook bij de organisaties, die zich voor nijverheidsonderwijs
inspanden, heerste in het algemeen de opvatting dat het voor handwerkslieden georganiseerde en te
organiseren onderwijs uitsluitend theoretisch van aard moest blijven.153. Veel van de bestaande tekenen industriescholen gingen dus op den duur in de door Thorbecke gecreëerde burgeravondscholen
over.154.
Er heerste na 1863 wel grote onduidelijkheid. Een uitspraak van regeringswege in 1866 maakte
echter duidelijk, dat de bestaande scholen onder de M.O.-wet vielen, omdat van al die scholen de
hoofdstrekking was de leerlingen een algemene vorming te geven voor het latere beroep en omdat de
vakken die er onderwezen werden, dezelfde waren als de in de wet genoemde. Niettemin bleven
enkele teken- en industriescholen bestaan, zij werden geen burgerscholen, en juist deze scholen wilden
het praktische onderwijs niet opgeven. Daar bleef behoefte aan bestaan, duidelijk ook steeds meer
behoefte, en omdat de overheid en de gezeten burgerij en haar organisaties het lieten afweten, sloegen
de mensen uit de nijverheidssector, patroons-, fabrikanten- en werkliedenorganisaties, zelf de hand
aan de ploeg. Het bekendste voorbeeld is de ‘ambachtsschool van de Maatschappij van den werkenden
stand’, opgericht in 1861 te Amsterdam, in samenwerking met de Maatschappij tot bevordering der
bouwkunst, die in de periode 1861-1872 tientallen smeden, timmerlieden, schrijnwerkers en
beeldhouwers afleverde.155. Het voorbeeld werkte op den duur aanstekelijk: andere grote steden volgden
met soortgelijke scholen.156.
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39 De eerste ambachtsschool in Nederland, opgericht door de Maatschappij voor den Werkenden Stand in de
Gravenstraat te Amsterdam, 1861. Uit: Honderd Vijfentwintig Jaren Arbeid op het Onderwijsterrein 1836-1961.
Groningen, 1961

Het succes ervan in combinatie met de mislukking van Thorbeckes burgerschool zorgde voor een
verandering van houding ten aanzien van het probleem theoretisch-praktisch onderwijs in de jaren
1870. De overheid deed er, zoals gebruikelijk, wat langer over om zich het lot aan te trekken van de
ambachtsscholen, die zich vrij bleven ontwikkelen en zelf het leerplan konden vaststellen, maar aan
de andere kant voortdurend kampten met geldgebrek. Subsidieverzoeken wees de landsregering
voorlopig af. De scholen stonden niet in de M.O.-wet en als men één verzoek inwilligde, dan was in
deze tijd van snelle ontwikkelingen in industrieel Nederland bovendien het einde zoek. Het bestaande
onderwijs kostte toch al handen vol geld.
Nadat gemeenten en provincies voorzichtig de scholen financieel waren gaan steunen, ging het rijk
daar in 1891 ook toe over. De gesubsidieerde ambachtsscholen werden onder de M.O.-wet gebracht
- hoewel ze in die wet niet genoemd werden en er geen regels voor waren - en kwamen onder de
inspectie te vallen. Dat betekende een snellere ontplooiing.
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Tabel 15. Ambachtsscholen en burgerdagscholen, 1870-1920
jaar

aantal scholen
ambachtssch.

burgerdagsch.

aantal leerlingen
ambachtssch.
burgerdagsch.

1870

2

5

214

208

1880

6

4

553

204

1890

14

1

1.094

51

1900

21

1

3.181

37

1910

52

-----

6.189

-----

1920

69

-----

10.318

-----

Bron: Goudswaard, Nijverheidsonderwijs, 214.
Tegen alle druk in - op het systeem van praktisch onderwijs op school bleef een niet aflatende stroom
van kritiek loskomen - ontstond en bloeide een schooltype, dat in sterkere mate dan elk ander type
uit de bevolking zelf was voortgekomen en waarnaar de autoriteiten lang met een zekere afkeer keken
omdat ze er maar niet in slaagden de mensen warm te krijgen voor een algemeen vormende
basisopleiding. Voor het zich industrialiserende Nederland waren die scholen niettemin nodig, in
steeds grotere aantallen en na 1900 ook in steeds meer specialisaties. De dagscholen bleken een
gunstig effect te hebben op de toekomstige positie van het bedrijfsleven en begonnen in het begin
van deze eeuw de burgeravondscholen/tekenscholen in betekenis te overtroeven. In de nieuwe situatie
kon eenvoudig niet meer volstaan worden met alleen algemeen vormend onderwijs, gevolgd door
een leertijd in de werkplaats, en voor de voortrekkers in de bedrijven ook niet meer met overdag
werken en 's avonds enige uren theoretisch onderwijs.
Tegelijk was het ook duidelijk, dat er nog zeer veel mensen waren, die het loon dat hun kinderen
thuisbrachten niet konden missen, ook niet gedurende de leertijd in de werkplaats. Formele regelingen
over deze leertijd waren echter na het afschaffen van de gilden, eind 18de eeuw, in onbruik geraakt,
waardoor de aankomende arbeider een weinig direkte band met zijn werkgever had; die werkgever
ging zijn personeelsleden meer en meer zien als winstobjecten zonder meer.157. Hiertegen kwamen
dan weer personen in het geweer, die de positie van de arbeiders en hun kinderen wilden verbeteren,
omdat het met de dag duidelijker werd, dat de afstand tussen kapitaal en arbeid groeide, met alle
gevolgen van dien.
Na de afschaffing van het gilde-onderwijs ging het volgens tijdgenoten met de vakbekwaamheid
snel bergafwaarts. Contracten werden niet meer afgesloten, maar vervangen door mondelinge
afspraken.158. Mede omdat de bestaande burgerdag- en avondscholen, de ambachtsscholen en de
avondtekenscholen bij lange na niet in de behoefte aan scholing konden voorzien en er om financiële
redenen ook geen uitzicht was op substantiële uitbreiding in deze sectoren op korte termijn, kwam
rond 1875 de gedachte op de vakopleiding in het bedrijf weer systematisch aan te pakken volgens het
oude maar in onbruik geraakte leerlingenstelsel. Daarin nam de werkgever op zich een leerling in een
vak te onderwijzen, terwijl de leerling op zijn beurt als tegenprestatie zijn werkkracht gedurende de
contractperiode ter beschikking van de werkgever stelde. De bekendste voorbeelden waren wel de
weefscholen in Twente, waarin arbeiders leerden nieuwe weeftechnieken toe te
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Grafiek 2. Scholen en leerlingen technisch vakonderwijs 1800-1900
Bron: Meppeling, Technisch vakonderwijs, 91.

passen en de opleidingen in de aardewerkfabrieken van Regout te Maastricht. We hebben hier te
maken met bedrijfsscholing, die in de late 19de eeuw in verscheidene fabrieken ter hand werd
genomen.159.
Van een andere opzet was het Drentse leerlingenstelsel, gepropageerd door de in 1892 opgerichte
‘Vereeniging ter bevordering van het ambachtsonderwijs in Drenthe’.160. De vereniging sloot met
bazen en ouders of voogden van kinderen, ouder dan 13 jaar, contracten voor 3 jaar af, waarin deze
kinderen een ambacht leerden van een baas, en eventueel ook nog avondonderwijs kregen. Tussen
1893 en 1909 werden jaarlijks gemiddeld 21 contracten gesloten. De vereniging gaf de
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werkgever een vergoeding voor gereedschap en materiaal en betaalde de eerste twee jaren een redelijk
loon aan de leerlingen.161. In het derde jaar betaalde de werkgever het loon, omdat hij intussen van de
leerling ging profiteren - tenminste f 1, - per dag. Het garanderen van dit loon was een essentieel
onderdeel van dit ‘ambachtelijk gerichte’ leerlingenstelsel. Werd geen of een te laag loon gegeven,
dan waren er geen mensen te vinden die hun kinderen in de leer wilden doen.
Over het Drentse leerlingenstelsel hoorde men overal positieve geluiden. Een wettelijke regeling
werd bepleit162. en van ministeriële zijde werd, in afwachting daarvan, er op aangedrongen dat steden
en dorpen buiten Drenthe het voorbeeld zouden volgen. Dat gebeurde ook, in West-Friesland en in
Groningen bijvoorbeeld.163.
Het leerlingenstelsel gold als een noodoplossing, die de periode tot het moment, dat er overal
voldoende ambachtsscholen zouden zijn moet overbruggen. Aangezien hiervoor te weinig geld
beschikbaar kwam, bleef het stelsel lang functioneren - en het betekende een goede alternatieve
oplossing. In de Nijverheidsonderwijswet van 1919 zou het leerlingenstelsel geformaliseerd worden.
In die wet gebeurde dat ook met het middelbaar technisch onderwijs, dat dateerde van 1909, toen
op initiatief van de Nederlandse Aannemersbond, en met subsidie van rijk, provincie en gemeente,
de eerste middelbare school (voor opleiding in de bouwvakken) gesticht werd.164.

Landbouwonderwijs
Al in het midden van de 18de eeuw werden aan enkele hogescholen colleges in landbouwkundige
onderwerpen gegeven. Het K.B. van 1815 bevestigde dit: in de faculteit der wis- en natuurkunde zou
de landhuishoudkunde gedoceerd worden en toekomstige predikanten konden pas doctoraal examen
in de theologie doen, als ze deze colleges gevolgd hadden. Achter deze laatste bepaling zat de gedachte,
dat juist predikanten in staat zouden moeten zijn met hun kennis de landbouwers in hun gemeente
terzijde te staan. Voortdurend verzet ertegen bewerkstelligde, dat in 1830 de verplichte colleges voor
aanstaande theologen afgeschaft werden, terwijl alleen de Groningse universiteit het landbouwonderwijs
werkelijk van de grond liet komen.
De tweede mogelijkheid landbouwkundige kennis op de bevolking over te dragen was via de
dorpsonderwijzer. De meeste onderwijzers hadden het in de eerste helft van de 19de eeuw echter al
zo druk met andere zaken - verhoging bekwaamheid in de l.o.-vakken, financiële problemen - dat van
systematisch benutten van deze mogelijkheid geen sprake kon zijn. Hier en daar gebruikte een
onderwijzer wel een schoolboekje over de landbouw en bevorderden enkele schoolopzieners het
toewijzen van een stukje grond aan de scholen, waarop de onderwijzer met de kinderen bezig kon
zijn. Sedert 1857 kon de onderwijzer bij zijn akte de aantekening landbouwkunde halen, maar
aanvankelijk boden zich weinig kandidaten aan.
De M.O.-wet bevatte, zoals we zagen, uiteindelijk geen uitvoerige regeling voor het
landbouwonderwijs. De regering zou initiatieven in deze afwachten. Die kwamen, toen de in 1842
in Groningen door de universitaire docenten opgerichte Landbouwhuishoudkundige school, waar de
(niet-universitaire) leerlingen in de winter theoretisch onderwijs ontvingen (in de zomer deden ze
praktijkervaring op op een boerderij te Haren), verzocht aangemerkt te worden als middelbare
landbouwschool in de zin der wet.
De poging liep op niets uit en leidde zelfs tot opheffing van de school, vooral
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40 Titelblad van het leerboek van Ponse, verschenen in drie delen, dat tientallen jaren een zekere vermaardheid
als schoolboekje voor het landbouwonderwijs had

door de tegenstelling theoretisch versus theoretisch-praktisch onderwijs. Het bestuur hield vast aan
een theoretisch/praktische opleiding, Thorbecke achtte dat in strijd met de opzet van de M.O.-wet en
in het algemeen met het beginsel, dat het rijk praktisch beroepsonderwijs niet subsidieerde. Daarbij
kwam, dat de Groninger boeren meer en meer begonnen te vinden, dat hun zonen de praktijk evengoed
op de eigen boerderij konden leren.165.
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Met het van kracht worden van de M.O.-wet van 1863 werd het landbouwonderwijs van het hoger
naar het middelbaar onderwijs verschoven en overgelaten aan het particulier initiatief. Op diverse
plaatsen kwamen landbouw-, tuinbouw- en bosbouwscholen van de grond, waarvan sommige na
verloop van tijd ook gesubsidieerd werden. Na de depressieperiode in de landbouw in de jaren 1880
werd kennisvergroting van de boeren van nog meer gewicht geacht. Toen werden de belangrijkste
stappen gezet, om ook het onderwijs in de landbouw op een wat meer gestructureerde wijze te brengen.
De grootste aantrekkingskracht ging uit van de door l.o.-onderwijzers gegeven winteravondcursussen,
die boeren en hun zoons gingen volgen. In de winter van 1904-1905 werden ze bezocht door meer
dan 3500 personen. Provinciale landbouwmaatschappijen stimuleerden bovendien het houden van
lezingen, waartoe de onderwijzers met landbouwakte uitstekend in staat bleken. Een in 1890 ingestelde
staatscommissie had, teneinde de achterstand in kennis bij de boeren weg te nemen, tot deze acties
aangespoord. Door dit alles werd de landbouwkunde tegelijk aan de lagere school onttrokken, en ging
ze een eigen ontwikkeling tegemoet in lagere en middelbare landbouwscholen, met aan de top van
de pyramide de Landbouwschool te Wageningen, die de status van instelling van hoger onderwijs
kreeg.166.

Handelsonderwijs en andere vormen van beroepsonderwijs
‘Voor hen, die geen ander dan lager onderwijs genieten is er thans voor opzettelijk
handelsonderwijs zeer weinig gelegenheid en heeft deze ook in deze gehele eeuw slechts
in zeer geringe mate bestaan. Voor de meer gegoeden was er op een enkele kostschool
of instituut gelegenheid het een en ander van boekhouden of handelscorrespondentie te
leeren, van meer algemeene aard en beschikbaar voor een grooteren kring bestonden
slechts enkele inrichtingen.’
In 1898 schreef D. Bos, Tweede Kamerlid en later voorzitter van de Nationale Vereeniging voor
Handelsonderwijs dit neer in een bekend geschrift167. over de toekomst van ons onderwijs. Tezelfder
tijd liet de Maatschappij van Nijverheid zich ook in die geest uit. Na andere vormen van vakopleiding,
die al enige tijd bezig waren een plaats in ons onderwijsstelsel te veroveren, lag hier dus nog een
terrein braak. Er waren natuurlijk ook hier enkele eerdere initiatieven geweest, waarvan de bekendste
was de stichting in 1867 van de Handelsschool te Amsterdam, die na enige jaren omgezet was in een
3-jarige HBS, gevolgd door een 2-jarige handelsopleiding. De laatste decennia van de eeuw waren
in den lande een aantal cursussen ontstaan, waarbij beroepsverenigingen een grote rol speelden.
Een soortgelijke ontwikkeling als in het landbouwonderwijs begon zich in de eerste decennia van
deze eeuw ook met betrekking tot het handelsonderwijs af te tekenen. De hoger onderwijswet van
1905 maakte de oprichting van een hogere handelsschool mogelijk, in diverse steden ontstonden
handelsdagscholen, merendeels naar de opzet van de Amsterdamse school, dus met een
HBS-onderbouw, en tenslotte kwamen er op zeer veel plaatsen handelsavondcursussen. Ook hier
besloot het rijk steeds meer financieel bij te springen.168.
In vrijheid kon veel bloeien. Wanneer er behoefte aan bestond en de financiering rond kwam, werden
schooltypen opgericht, die aan de specifieke wensen van beroepsgroepen tegemoetkwamen. Het is
ondoenlijk al deze scholen te noemen, laat staan ze te behandelen. Voor één groep moge een
uitzondering gemaakt
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worden, namelijk die van de kunstnijverheid, c.q. beeldende kunsten. De meeste van deze scholen
(in 1910 waren er 14 dag- en avondscholen) dateerden uit de 19de eeuw en kregen in 1917 een
landelijke erkenning via een K.B. van 13 april, dat ten doel had ‘het onderwijs der Beeldende Kunsten
voor het geheele rijk op eenen geregelden voet te brengen’.169.

Beroepsgerichte opleidingen voor meisjes
Aan het einde van de 19de en in het begin van de 20ste eeuw kwam er een verandering in de wijze,
waarop tegen de beroepsuitoefening door meisjes aangekeken werd. Lange tijd was onderwijzeres
vrijwel het enige beroep voor vrouwen geweest, dat enig respect afdwong, maar nu werden ook
mogelijkheden voor meisjes geschapen om een vakgerichte opleiding via huishoud- en industriescholen
te volgen.
Zoals dat voor een deel bij de uitbreiding van het vakonderwijs voor jongens had gegolden, was
het lot van de arbeidende bevolking een motief om meer aandacht aan speciaal vrouwenonderwijs te
schenken. Maar de belangrijkste stimulans lag wel bij de vrouwen zelf. Een feministische beweging
kwam op gang van vrouwen uit de burgerij, die iets nuttigs wilden gaan doen buiten het huishouden.
Het was de tijd van de kiesrechtstrijd en het vrouwenkiesrecht zou later het onderwerp zijn, waarom
veel draaide. Maar intussen wilden de feministen ook, dat de opleidingsen bewegingsmogelijkheden
voor vrouwen aanzienlijk werden uitgebreid. En marge van de ‘Nationale Tentoonstelling voor
Vrouwenarbeid’, in 1898 in Den Haag gehouden, werd in congressen gepleit voor meer en betere
opleidingsmogelijkheden in industriële vakken en voor een adequate dienstbodenopleiding.170.
In de eind 19de eeuw gestichte vakscholen voor meisjes kan een tweedeling gemaakt worden:
enerzijds industriescholen, aan de andere kant huishoud- en kookscholen.

- Industriescholen
In Amsterdam werd in 1865 de eerste industrieschool door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
opgericht.171. Arnhem (1873), 's-Gravenhage (1876) en Rotterdam (1885) volgden. Het oorspronkelijke
doel van deze opleidingen was om meisjes uit de middenstand gelegenheid te bieden een nijverheidsvak
te leren, zodat ze hun eigen brood konden verdienen. De naaldvakken stonden voorop in het
lesprogramma. De latere industriescholen kregen een bredere doelstelling, niet slechts naaisters werden
er opgeleid, er konden ook meisjes heen, die in het geheel geen beroep wilden leren, maar alleen wat
praktische vaardigheden wensten op te doen ‘om zo zij tot het huwelijk werden geroepen, hiermee
hun voordeel te doen in het te stichten gezin’.172. De oorspronkelijke doelstelling van deze
industriescholen raakte daarmee op de achtergrond, al bleven ze opleiden tot een beroep: onderwijzeres
in nuttige en fraaie handwerken, boekhoudster, kinderjuffrouw, apothekersassistente.173.
Kritiek op deze koerswijziging bleef uiteraard niet uit. Naaisters werden nauwelijks meer opgeleid.
In elk geval kan de industrieschool niet gelijkgesteld worden met de ambachtsschool voor jongens,
die ook een andere bevolkingsgroep aantrok. Het equivalent van de ambachtsschool kwam met de
vrouwenarbeidersschool (de eerste in Deventer, 1905), waar meisjes uit arbeidersgezinnen naar toe
konden om in hoofdzaak opgeleid te worden tot dienstbode of naaister.
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41 Kookles, ca. 1920. Rijksprentenkabinet, Leiden
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- Huishoud en kookscholen
Naast de industriescholen, die in de loop der tijden evolueerden tot huishoud- en industriescholen en
als zodanig ook wel werden aangeduid, waren er scholen die ten doel hadden voor te bereiden op het
huishouden of op een beroep in de huishoudelijke sfeer.174. Hier was de eerste de Haagse kookschool,
opgericht in 1887 naar aanleiding van de constatering, dat de voedingsgewoonten in de arbeidsgezinnen
slecht waren. Direkte aanleiding was een tentoonstelling over voedingsmiddelen in 1881, waar ook
kookdemonstraties gehouden werden. Kookcursussen met onderwijs in voedingsleer en warenkennis
werden er voor jonge huisvrouwen en dienstboden gegeven. Later kwam er nog een opleidingscursus
voor kooklerares bij.
Nadat in 1891 nog twee kookscholen gesticht waren (te Haarlem en Rotterdam), kwam er een
nieuw soort school met een bredet pakket - ook andere huishoudelijke vakken werden aangeboden de huishoudschool. Bestemd was ze voor de aanstaande huisvrouw, maar ze leidde ook op tot
huishoudster, hulp in de huishouding, dienstbode en lerares. Om financiële redenen gingen aanvankelijk
veel meer meisjes uit de burgerij dan uit de arbeidersstand naar deze huishoudscholen. Het
huishoudonderwijs vroeg lesgeld, doordat het lang afhankelijk bleef van giften van particulieren en
verenigingen, in tegenstelling tot de industriescholen, waar nuttige en fraaie handwerken werden
gegeven, vakken, die in de lager onderwijswet voorkwamen en dus subsidiabel waren.175. Een grote
verscheidenheid in vorm, inhoud en duur van het onderwijs aan scholen en cursussen maakt het ook
hier niet eenvoudig een nauwkeurig inzicht in de ontwikkeling ervan te krijgen. Op sommige scholen
wisselde het programma van jaar tot jaar. Leraressen waren niet aan een akte gebonden, zodat veel
afhing van wie er werd aangesteld.
Het platteland werd via het huishoudonderwijs niet bereikt: slechts een enkele boerendochter van
goeden huize maakte er gebruik van. Na de landbouwcrisis van de jaren 1880 en de daarop volgende
modernisering van de bedrijven - waarover de landbouwer en hun zonen op landbouwscholen en
cursussen te horen kregen - kwam er bij de landbouworganisaties ook aandacht voor de plaats van
de vrouw in het bedrijf. Die organisatie zorgde voor het ontstaan van de eerste cursussen voor
boerinnen, niet alleen met het oog op hun taak in de huishouding, maar ook om hen een steun in het
bedrijf te laten zijn.176.
In de periode tot 1920 kwamen verscheidene vormen van onderwijs voor (aanstaande) boerinnen
van de grond. De eerste boerinnenscholen waren van rooms-katholieke signatuur en werden te Lierop
(1911) en Posterholt (1914) gesticht. Er was een internaat aan deze scholen verbonden en een boerderij.
Behalve herhalingsonderwijs van de lagere school werden er vakken gegeven op die gebieden, waar
de boerin direkt mee te maken kreeg. Aanvankelijk als 1-jarige cursus opgezet, werden de scholen
in 1917 omgezet in een 2-jarige opleiding. Omdat er les- en pensiongelden betaald moesten worden,
trokken ze uiteraard alleen dochters van welgestelde boeren. Daarnaast institueerden de
landbouworganisaties cursussen voor boerinnen, gegeven door ambulante leraressen op de meest
diverse plaatsen. De animo ervoor was groot en in 1918 werden 82 cursussen geteld, verspreid gegeven
over het gehele land, dikwijls door een lerares tezamen met een landbouwonderwijzer, die de
bedrijfsvakken voor zijn rekening nam.
Zolang er niets wettelijk geregeld was en bijna alles van het particulier initiatief afhing konden er
honderden soorten van opleidingen groeien en was zelfs landelijk in die tijd geen overzicht ervan
beschikbaar. Gesteld kan wel worden, dat het
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meisjesvakonderwijs in ons land pas na de eeuwwisseling goed van de grond begon te komen en toen
ook in snel tempo. In het tweede decennium van deze eeuw moeten er al vele duizenden meisjes
geweest zijn, die na de lagere school enigerlei vorm van vervolgopleiding genoten, die hen enerzijds
beter bekwaamde voor hun toekomstige taak in de huishouding en aan de andere kant een deel van
hen voorbereidde op het uitoefenen van een beroep.
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11 De schoolstrijd
1. De periode 1858-1876
Het was geen eenvoudige opgave het nieuwe beginsel van vrijheid uit de Grondwet van 1848 in een
onderwijswet uit te werken. Partijen stonden scherp tegenover elkaar. Daar waren in de eerste plaats
de confessionelen, enerzijds de groot-protestanten van de Groninger richting, voorstanders van het
algemeen-christelijk openbaar onderwijs, wier aanhang bij de conservatieven groot was, en
daartegenover de anti-revolutionairen onder leiding van Groen van Prinsterer, die pleitten voor
facultatieve splitsing van het openbaar onderwijs naar kerkelijke gezindte. Dan was er een grote, meer
neutralistische groep, voornamelijk bestaande uit progressieve liberalen, die het niet nodig vonden
het christelijk beginsel expliciet in de onderwijswet te vermelden - het openbaar onderwijs zou tot
op zekere hoogte vanzelf christelijk zijn, tenslotte was het christendom de basis van onze beschaving
- en die van oordeel waren, dat ontevredenen met het openbaar onderwijs maar eigen bijzondere
scholen moesten oprichten. De rooms-katholieken sloten zich in dit stadium van de schoolstrijd nog
bij de liberalen aan.
De situatie wordt nóg gecompliceerder, als men de positie van Van der Brugghen bekijkt, onder
wiens bewind (1856-1858) tenslotte een uitweg gevonden werd. Deze regeringsleider moet men,
hoewel hij uit het orthodox-protestantse kamp afkomstig was, eigenlijk tot de neutralistische groep
rekenen. Hij ging, in tegenstelling tot Groen en de zijnen, uit van een staat, die zich ten opzichte van
de verschillende godsdienstige richtingen neutraal diende op te stellen. In zo'n staat zou de school
hoogstens een algemeen christelijk karakter kunnen hebben. Zij die dat anders zagen, moesten volgens
Van der Brugghen bijzondere scholen stichten, waar onderwijs in protestantse, katholieke of joodse
zin gegeven werd.177.
Het compromis, dat tenslotte gesloten werd, zou de steun van liberalen en op één na ook van alle
conservatieven krijgen. De katholieken stemden verdeeld, de anti-revolutionairen tegen.178. Groen was
woedend, voelde zich door zijn ‘oude vriend’ Van der Brugghen verraden en verliet uit protest de
Kamer.
De schoolwet van 1857 handhaafde de openbare lagere school met het beginsel van opleiding tot
christelijke en maatschappelijke deugden uit 1806, maar ze verbood de onderwijzer uitdrukkelijk ‘iets
te leren, te doen of toe te laten, wat strijdig was met de eerbied, verschuldigd aan de godsdienstige
begrippen’ van de gezindten, waartoe de kinderen behoorden. Het openbaar onderwijs werd bovendien
beschermd van staatswege. Overal moesten er voldoende openbare scholen zijn, toegankelijk voor
kinderen van alle gezindten. Derhalve werd de idee van facultatieve splitsing, zoals Groen die had,
verworpen. In Groens ogen was er een neutrale, godsdienstloze openbare school gecreëerd. Voor hen,
die een godsdienstig getinte school wensten, schiep de wet de mogelijkheid voortaan bijzondere
scholen op te richten, zonder dat daarvoor toestemming van de overheid nodig was. Maar dan wel op
kosten van de oprichters, want subsidiëring van dit onder-
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wijs van overheidswege, waarin het wetsontwerp nog voorzag, bleek niet haalbaar: te velen
beschouwden dat als een te grote aanslag op het openbaar onderwijs.179.
De hierna volgende praktijk leidde voor wat het openbaar onderwijs betreft tot een ontwikkeling
in twee richtingen: in gebieden met een godsdienstig homogene bevolking werd de openbare school
meer en meer aangepast aan de godsdienstige kleur van de omgeving, voor wat Noord-Brabant en
Limburg betreft aan het katholicisme en in een aantal uitgesproken orthodox-protestantse gebieden,
zoals de Veluwe, aan het orthodox-protestantisme. In de rest van het land, en zeker in de streken met
een gemengd godsdienstige bevolking ging de openbare school steeds verder de richting op van
volstrekte neutraliteit.
Mede door deze ontwikkeling, maar vooral doordat het benodigde geld ervoor maar moeizaam bij
elkaar te krijgen was, bleef een grote vlucht naar het bijzonder onderwijs voorlopig achterwege.
Bijzondere scholen ontstonden vooral daar, waar zich ten aanzien van het openbaar onderwijs acute
problemen voordeden en het geld voor een eigen school bijeengeharkt kon worden. Pas na verloop
van tijd zou er zowel in het protestantse als in het katholieke kamp een ontwikkeling plaatsvinden,
die tot een volstrekte voorkeur voor bijzondere scholen leidde. Bij de protestanten werd dat streven
naar bijzondere scholen ingeluid op het moment dat Groen van Prinsterer en zijn aanhangers, door
de feitelijke situatie gedwongen, zich er bij neerlegden dat de staat neutraal was, dat derhalve van
haar ook slechts neutrale scholen konden uitgaan en dat men het ideaal van de openbare gezindte-school
dus moest laten varen. Van bestrijders van het bijzonder onderwijs werden ze hiermee de vurigste
ijveraars voor de oprichting en instandhouding van bijzondere protestants-christelijke scholen. Met
dat doel werd de ‘Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs’ opgericht, die de nodige
financiën voor deze scholen probeerde te verwerven. Groen van Prinsterer speelde er, tot zijn dood
in 1876 een leidende rol in.180. Hij, die in het parlement verloren had, verzette de bakens naar
buitenparlementaire acties; in talloze geschriften wendde hij zich tot ‘het volk’, en daarmee vergrootte
hij de tegenstellingen in het protestantse kamp, waar velen nog de idee van de openbare,
algemeen-christelijke school aanhingen, steeds meer.
In de houding van de katholieken kwam een wijziging na de stellingname van de Paus tegen het
liberalisme. In de Encycliek ‘Quanta Cura’ werden de katholieken opgeroepen voor eigen onderwijs
te zorgen. Aan de samenwerking tussen katholieken en liberalen in het parlement kwam nu geleidelijk
een einde. Op grond van het herderlijk schrijven uit Rome lieten de bisschoppen van Nederland weten,
in 1868, dat de katholieken te zorgen hadden voor katholiek onderwijs en dat voorlopig alleen van
de openbare school gebruik gemaakt kon worden, als er nog niet voldoende katholieke bijzondere
scholen waren.181.
Wat niemand had kunnen bevroeden gebeurde vervolgens. Het katholieke en het
orthodox-protestantse deel van Nederland, eeuwenlang gescheiden werelden, en tot voor kort zelfs
vijandig tegenover elkaar - men denke slechts aan het tehoop lopen van vrijwel heel protestants
Nederland tegen het herstel van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853 - waren op het punt van het
onderwijs bondgenoten geworden.
In de loop van de jaren 1870 werd een verhoogde politieke activiteit op onderwijsgebied
waarneembaar. De liberalen, geconfronteerd met steeds hardere gegevens over het gebrekkig
schoolgaan en de maatschappelijke consequenties daarvan, besloten substantiële verbeteringen in het
onderwijs door te voeren. Initiator was, na de dood van Thorbecke, de nieuwe liberale leider J.
Kappeyne van de
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Coppello (1822-1895), nieuw ook in deze zin, dat hij een sterkere staatsbemoeiing nodig vond met
die terreinen des levens, waar daaraan, met name ter bescherming van de zwakkeren in de samenleving,
behoefte bestond. Het onderwijs was zo'n terrein, en dus werd een wetsontwerp voorbereid, dat nogal
wat kosten voor de overheid met zich mee zou brengen: de openbare scholen dienden drastisch te
worden verbeterd. De bijzondere scholen ook - en dat betekende een flinke aanslag op de portemonnee
van hen, die moeizaam bezig waren confessionele scholen op te richten en in stand te houden.
Consequentie van aanneming van de door Kappeyne voorgestelde wet zou ongetwijfeld zijn, dat het
bijzonder onderwijs in een nog moeilijker concurrentiepositie ten opzichte van het openbare onderwijs
zou komen te verkeren.
Tegenover de nieuwe leider van de liberalen kwam een nieuwe leider uit het orthodox-protestantse
kamp te staan, Abraham Kuyper, in 1874 Tweede Kamerlid geworden. In 1886 werd hij de grote man
van een succesvolle nieuwe afscheiding van de Hervormde Kerk, de Doleantie, die leidde tot het
ontstaan van een nieuw kerkgenootschap, de Gereformeerde Kerken in Nederland. Kuyper werd dé
organisator van de orthodox-protestantse zuil: behalve hoofdredacteur van een eigen dagblad, ‘De
Standaard’, was hij oprichter van de eerste echte politieke partij in 1878, die van de
Anti-revolutionairen, en van een eigen universiteit, De Vrije Universiteit te Amsterdam. Voorts was
hij een vurig stimulator van eigen scholen, doordrongen als hij was van het feit, dat scholen een grote
vormende waarde hebben op de toekomstige burger. Kortom, de gelederen werden gesloten, onder
het motto, uitgesproken in de openingsrede (1880), gehouden in ‘de Vrije’: ‘Souvereiniteit in eigen
Kring’.182.
Wat Groen van Prinsterer indertijd gedaan had: eerst binnen en later vooral buiten het parlement
actie voeren, dat deed ook Kuyper. Ook hij begon zijn strijd in het parlement te combineren met
buitenparlementaire activiteiten. Behalve via artikelen in ‘De Standaard’ ging hij de publieke opinie
bewerken via het ‘Anti-Schoolwetverbond’, in 1872 opgericht, medio 1873 al 10.000 leden tellend,
en met als voornaamste doelstelling een wijziging van het grondwetsartikel in die zin, dat de
bevoorrechting van het openbaar onderwijs op zou houden.183. Het Verbond werd dé protestantse
politieke strijdorganisatie voor de rechten van het bijzonder onderwijs. De Vereniging voor Christelijk
Nationaal Schoolonderwijs bleef ondertussen doorgaan met haar ongelijke strijd voor zoveel mogelijk
bijzondere scholen en propageerde het door Kuyper overgenomen en door hem in de parlementaire
discussie gebrachte restitutiestelsel. Dat stelsel hield in dat de besparing op het openbaar onderwijs
dank zij het bestaan van bijzondere scholen, aan die bijzondere scholen ten goede zou komen.
Subsidiëring van het bijzonder onderwijs door de overheid werd toen nog afgewezen, omdat de staat
zich dan ook met dat onderwijs zou gaan bemoeien. Maar in de praktijk zou subsidiëring het enige
middel tot het van de grond krijgen van het bijzonder onderwijs blijken te zijn, en dus kwamen er
steeds meer voorstanders van.184.
De katholieken hadden zich in deze tijd nog niet politiek gegroepeerd. In het parlement zaten echter
wel een aantal katholieke Kamerleden, gekozen omdat hun geloofsgenoten in dominante katholieke
streken hen steunden. Een leider, als bij de liberalen en de anti-revolutionairen had zich nog niet
aangediend. Wel was de eliminatie van liberaal-katholieken - de bondgenoten indertijd van Thorbecke
- toen Kappeyne's schoolwet in het parlement aan de orde kwam, voltooid.185.
Katholieken en anti-revolutionairen stemden in 1878 en masse tegen de wet-Kappeyne, waarvan
overigens bij voorbaat vaststond, dat deze door het parlement
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42 Smeekschrift aan de Koning om de Lager Onderwijswet van 1878 niet te bekrachtigen

zou komen. Op dit punt immers hadden de liberalen, die overigens zeer verdeeld optraden en spoedig
uiteen zouden vallen, waarmee het met hun macht gedaan was, zich aaneengesmeed. Kuyper greep
nu naar een bekend laatste redmiddel: een beroep op de Koning om de onderwijswet niet te
sanctioneren. Vier dagen na aanneming van de wet lag overal een petitie van deze strekking ter
tekening en nog
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eens vier dagen later hadden meer dan 300.000 Nederlandse protestanten hun handtekening gezet,
daarnaast 306 kerkeraden van de Hervormde en 108 van de Christelijk Gereformeerde Kerk. Ook
164.000 katholieken petitioneerden tegen de wet. Het belangrijkste tegengeluid kwam van de
‘Groningers’ en van de leiding en van menig predikant van de Hervormde Kerk. Het
volkspetitionnement mocht niet baten, de Koning tekende.186.
Het is niet eenvoudig inzicht te krijgen in de groei van het bijzondere, nietgesubsidieerde
confessionele onderwijs. De gegevens uit de tijd na 1857 laten ons in de steek, doordat slechts aantallen
bekend zijn van niet-gesubsidieerde bijzondere scholen, waaronder zich een groot aantal particuliere
scholen bevinden, de bijzondere scholen uit de wet van 1806, die niets met confessioneel onderwijs
van doen hebben. Tegenover ruim 2500 openbare scholen op het tijdstip van invoering van de wet
van 1857 stonden ruim 1000 niet-gesubsidieerde, in hoofdzaak particuliere bijzondere scholen,
waaronder nog maar een klein aantal confessionele, die in de periode 1848-1857 het moeizaam gevecht
met de autoriteiten en de strijd om het geld gewonnen hadden.187.
Na 1857 vond een jaarlijkse stijging van het aantal openbare scholen plaats - bijna 200 meer in
1876188. - en tegelijk een opvallende daling van het aantal bijzondere scholen. In 1862 waren er nog
maar 919, daarna steeg het aantal tot tegen de 1000 in 1876, zodat het oude niveau van 1858 weer
bijna bereikt was. De cijfers weerspiegelen twee tendenzen: enerzijds daalde het aantal particuliere
scholen na 1857 sterk, aan de andere kant nam het aantal confessionele scholen toe. De verhouding
kennen we echter niet precies.
Het eerste, en tegelijk betrouwbare landelijke overzicht stamt uit 1876.189.

Tabel 16. Verhouding openbaar-bijzonder onderwijs, 1876
openb.

bijz. gesubs.bijz.
prot.
ongesubs.

joods

kath.

particulier

Groningen 236

9

43

33

-----

10

-----

Friesland

361

7

74

64

1

9

-----

Drenthe

149

3

8

7

-----

-----

1

Overijssel 212

18

36

14

-----

15

7

Gelderland 323

37

134

52

1

42

39

Utrecht

14

68

18

-----

24

26

N.-Holland 342

17

192

34

3

32

123

Z.-Holland 355

12

195

51

1

61

82

Zeeland

1

32

16

-----

12

4

N.-Brabant 311

10

140

14

1

104

21

Limburg

176

6

60

2

-----

47

11

Totaal

2.705

134

982

305

7

356

314

86

154

Bron: Steyn Parvé, Organisation, 64-67.
Dit overzicht geeft ons een kijk op de onderlinge verhoudingen tussen de verschillende schoolsoorten.
Het volgende blijkt dan:
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- De bijzondere confessionele scholen verhouden zich in 1876 tot de openbare, voor leerlingen
van alle gezindten toegankelijke scholen als 1:5.
- Van de 668 bijzondere scholen, waar leerlingen van één religie schoolgaan, zijn er 305 protestant,
356 katholiek en 7 joods.
- De sterkste groei van het bijzonder protestants onderwijs vond in Friesland plaats. De Vereniging
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, die intussen 179 scholen in den lande gesticht had,
had daarvan bijna eenderde in Friesland tot stand zien komen. In C.N.S.-Friesland werkten
Hervormden en Christelijk Gereformeerden eendrachtig samen. Een aantal Hervormde
Réveil-predikanten voerden de vereniging aan, en het is vooral aan hen te danken, dat het
protestants onderwijs in die provincie al zo'n hoge vlucht kon nemen.190.
- In Noord-Brabant en Limburg waren het vooral de religieuze congregaties, die de bijzondere
scholen stichtten. De leden van deze congregaties gaven er les in aparte jongens- en
meisjesscholen.
De oprichting van confessionele scholen begon eigenlijk pas goed op gang te komen aan het einde
van de jaren 1860, begin jaren 1870. De scholen, die vóór die tijd gesticht waren, ontstonden meestal
vanwege acute noodsituaties voor de ontevredenen. Voor de orthodoxen binnen de Hervormde Kerk
bleek het moeilijker dan voor de Afgescheidenen afscheid te nemen van de openbare school, waar
generatie op generatie onderwijs had genoten. Zij riskeerden er een kerkscheuring mee en probeerden
daarom eerst via het aanpassingsmechanisme iets van hun geloof in de openbare school terug te
vinden. Dat was ook goedkoper, dan eigen scholen stichten.
Een dergelijke overweging van financiële aard heeft er mede voor gezorgd, dat katholiek Brabant
en Limburg niet onmiddellijk de openbare school aan de kant deden. In 1876 stonden in Noord-Brabant
tegenover 311 openbare scholen nog maar 102 katholieke bijzondere. Limburg, dat een kortere traditie
met het Nederlandse onderwijsstelsel van 1806 kende dan Noord-Brabant en dus het katholieke
karakter van de school beter bewaard had, en dat bovendien aanvankelijk minder religieuze
onderwijscongregaties aantrok, kende in 1876 een verhouding van 176 openbare scholen tegenover
45 katholieke. Men was er kennelijk op uit zoveel mogelijk het openbare onderwijs te handhaven, en
zodoende van de overheidsgelden te blijven profiteren. Hoe problematisch de situatie voor de Haagse
autoriteiten er door werd, moge het volgende voorbeeld illustreren:
In het Limburgse Weert besloot de gemeenteraad na de inwerkingtreding van de wet van 1857 een
school, gevestigd in een klooster tot openbare school te verklaren, waardoor deze in aanmerking
kwam voor subsidiëring. Limburgse Gedeputeerde Staten keurden het besluit goed, maar Den Haag
meende hier een stokje voor te moeten steken. Een dergelijke school kon niet voldoen aan de eisen
van de wet ten aanzien van het karakter van de openbare school en dus vernietigde de minister het
besluit. Daarop kwam men in Weert tot wel heel opvallende maatregelen: de verbindingsdeur tussen
klooster en school zou worden dichtgemetseld, het schilderwerk van school en klooster zou aan de
buitenkant verschillend worden en de kloosterlingen-onderwijzers zouden in de school in burger
verschijnen. Na zoveel inventiviteit legde de minister zich er bij neer dat de school openbaar bleef
en gaf hij Weert ook subsidie voor het onderwijs.191.
Elke bijzondere school die in de eerste decennia na de schoolwet van 1857 gesticht werd heeft zijn
eigen geschiedenis. Het waren locale omstandigheden, die al dan niet leidden tot het stichten van
bijzondere scholen. Uitgaande van een aantal bekende op zichzelf staande gevallen kan men moeilijk
gaan generaliseren.
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Juist in een situatie, waarin het stichten van confessionele scholen behalve door principes vooral werd
ingegeven door plaatselijke omstandigheden valt het niet gemakkelijk alleen uit de cijfers over
openbare en bijzondere scholen op te maken, in hoeverre Nederland al vóór 1876 een confessionele
dan wel een neutrale school bezat. Niet het loutere getal van bijzondere scholen is daarvoor maatgevend.
Het ligt ook voor de hand te veronderstellen, dat het godsdienstige element in een openbare school
na 1857 groter was, dan door de wet was toegestaan. De werkelijke scheiding tussen openbaar-neutraal
en bijzonder-confessioneel zou pas in de volgende periode geleidelijk duidelijker worden.
De komst van meer confessionele scholen had tot gevolg, dat de populatieverhouding tussen
openbaar en bijzonder onderwijs ten gunste van het laatste veranderde. Deze ontwikkeling loopt dus
niet parallel met die van de verhouding openbaar-bijzondere scholen, aangezien de eersten in aantal
vooruitgingen en de tweeden aanvankelijk achteruit, om pas in 1876 weer op het niveau van 1858 te
komen. Dat het percentage leerlingen op de bijzondere scholen steeds groeide hing ten nauwste samen
met verandering in schoolsoorten binnen deze categorie. Kleinere particuliere bijzondere scholen
verdwenen en grotere bijzondere confessionele scholen kwamen er voor in de plaats. Tussen 1862
en 1876 steeg het percentage leerlingen op de openbare school met 20, dat op de bijzondere met 46.192.
Verhoudingsgewijs daalde het aantal leerlingen op de openbare scholen van 1857 tot 1876 van 79%
naar 75%, en steeg dat op de bijzondere scholen van 21% naar 25%.

2. De periode 1878-1920
De wet op het lager onderwijs van 1878 betekende een grote overwinning voor de liberale stroming
in ons land en bracht het lager onderwijs op hoger peil. De liberalen hadden katholieken en
orthodox-protestanten tegenover zich gevonden. Niet dat dezen ook niet meer en beter onderwijs
wensten, maar de wegen liepen uiteen, doordat zij anderssoortig onderwijs voor hun kinderen
verlangden, niet het openbare, steeds meer ontkerstende onderwijs, maar onderwijs in de geest van
de eigen richting. Aangezien de confessionelen in het parlement een minderheid vormden en het
liberale blok in 1878 voor dit geval als één man optrad, waren hun verlangens genegeerd, ja er was
zelfs een wet ontstaan, die hen het leven nog moeilijker maakte, dan het al was.
Voor de liberalen leek met de wet van 1878 het onderwijs als politiek item afgedaan te hebben
(slechts het sluitstuk, de leerplicht moest nog wettelijk vastgelegd worden), maar dat was inderdáád
schijn: de confessionelen wapenden zich tot de tanden om het ‘onrecht’, inherent aan de nieuwe wet
ongedaan te maken. Ze werden actiever dan ooit, en stichtten, onder nog slechtere omstandigheden
dan voorheen, de ene bijzondere school na de andere. Grote gangmaker van protestants-christelijke
zijde werd nu de Unie ‘Een school met de Bijbel’ (1873), in de eerste plaats geldinzamelaar voor
bijzondere scholen, waarvoor het ook steeds meer ontving uit kringen binnen de Hervormde Kerk.193.
Politiek gezien werd wijziging van het grondwetsartikel over het onderwijs in voor de confessionelen
gunstige zin de voorwaarde, waaronder de liberalen nog iets gedaan konden krijgen, met name op
het terrein van de door hen gewenste verdere democratisering van de Nederlandse samenleving.
Kiesrechtuitbreiding, door schrappen van de census uit de grondwet, was na het onderwijs het volgende
liberale issue, maar zonder steun van confessionele kant - voor grondwetsherziening was een tweederde
meerderheid nodig - niet te verwezenlijken.
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Niet alleen om deze reden veranderden een aantal liberalen hun houding ten opzichte van het bijzonder
onderwijs. Zij constateerden, dat de voorstanders van het bijzonder onderwijs niet in een hoek gedrukt
waren, maar juist actiever werden en veel succes boekten. Het openbaar onderwijs voldeed kennelijk
voor steeds meer mensen niet, zo moest wel geconcludeerd worden en dat maakte de achteruitstelling
van 1878 des te voelbaarder. Enige tegemoetkomendheid zou volgens sommige liberalen toch wel
op zijn plaats zijn en van de in de discussie naar voren gebrachte anti-godsdienstige opvattingen van
voorstanders van het openbaar onderwijs begonnen ze openlijk afstand te nemen.194.
Ook al waren de confessionelen voorlopig nog in de minderheid, enig succes in hun strijd boekten
ze, mede dank zij verdeeldheid in het liberale kamp, in volgende jaren wel. Een paar scherpe kantjes
werden uit de wet gehaald of niet doorgevoerd, al lukte het in 1883 nog niet een wetsvoorstel om de
meest discriminerende artikelen in de onderwijswet ten gunste van het bijzonder onderwijs te wijzigen,
door het parlement te loodsen.195. Het in de schoolstrijd steeds meer gezamenlijk parlementair optreden
van katholiek en protestant, na eeuwen van verwijdering en bepaald niet zachtzinnig uitgevochten
ruzies, was zo'n belangrijk fenomeen in de Nederlandse politiek, dat dit wel gevolgen moest hebben.
De uitbreiding van het kiesrecht tot hen, die nader te bepalen ‘teekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand’ vertoonden, kon tenslotte in de grondwet van 1887 aangebracht worden,
nadat van liberale zijde was verklaard, dat het onderwijsartikel - waarvan de tekst in de grondwet,
om de zaken niet nog ingewikkelder te maken gehandhaafd bleef - subsidiëring van het bijzonder
onderwijs niet uitsloot. De liberale uitleg van de grondwet was tot dan toe geweest, dat het
onderwijsartikel subsidiëring verbood.
Een wijziging van de onderwijswet lag daarmee in het verschiet. Ze zou er al spoedig komen,
doordat de confessionelen als grote winnaars uit de eerste verkiezingen na de grondwetsherziening
tevoorschijn kwamen. Ze hadden een meerderheid en het daarop gevormde coalitiekabinet-Mackay
haastte zich een onderwijswet op te stellen en door het parlement aan te laten nemen, waarin bepaald
werd, dat het Rijk een bijdrage ging leveren ten behoeve van de salariëring van de onderwijzers aan
bijzondere scholen. Het was een bescheiden resultaat, maar voor meer overheidsfinanciering ontbrak
op dat moment eenvoudig het geld.196.
De lager-onderwijswet-Mackay (1889) hield dus erkenning van rechtsgelijkheid van het openbaar
en het bijzonder onderwijs in, maar een gelijke behandeling betekende ze nog niet. De overheid bleef
de steun van het openbaar onderwijs; het bijzonder onderwijs moest nog altijd voor tweederde uit
eigen middelen bekostigd worden. Behalve de financiële tegemoetkoming werd er nog een maatregel
ten gunste van het bijzonder onderwijs getroffen: het kosteloos verstrekken van onderwijs, waartoe
menige gemeente in haar strijd tegen het bijzonder onderwijs was overgegaan, werd afgeschaft. Voor
het volgen van openbaar onderwijs diende overal weer - behalve door de armen - schoolgeld betaald
te worden. De grootste concessie die het bijzonder onderwijs deed was, dat de subsidiërende overheid
nu enige kwaliteitseisen aan dit onderwijs ging stellen, en daarmee dit onderwijs in zekere zin van
de overheid afhankelijk maakte. Maar aan de richting van het onderwijs werd hierbij niet getornd.
Enige stoom was nu van de ketel, maar volledig tevreden met het resultaat waren maar weinigen.
In liberale kringen bleef men grote moeite hebben met de concessies, men wilde de rechtsgelijkheid
niet erkennen en liberale voorstemmers verklaarden, dat bij hen hoogstens billijkheidsoverwegingen
geleid hadden tot
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toekenning van enige subsidie aan het bijzonder onderwijs. Bij alle vreugde over de erkenning van
hun onderwijs, werd in confessionele kringen overigens zeer verschillend gedacht over het resultaat
van de wet. Sommigen beschouwden de subsidiëring als niet meer dan een aalmoes, anderen bleven
elke vorm van subsidiëring afwijzen: zeggenschap van de overheid over het onderwijs was de
consequentie en principieel verwerpelijk. Het onderwijs bleef dus als politiek item bestaan, twee
kampen stonden nog steeds tegenover elkaar en in die kampen bestonden ook nog de nodige onderlinge
verschillen van inzicht.
Bij de verkiezingen van 1891 kwamen de liberalen weer aan het bewind. Hun belangrijkste zorg
was een kieswet tot stand te brengen, die de maatstaf van ‘kentekenen van geschiktheid en
maatschappelijke welstand’ nader moesten uitwerken. Het eerste ontwerp, uit 1892, dat ‘kennis van
lezen en schrijven en voorzien in eigen onderhoud en dat van het gezin’ tot voorwaarde maakte, haalde
het niet. Het werkte als een splijtzwam binnen alle politieke groeperingen en met name de toch al
zwakke liberale eenheid zou er definitief door uiteen geslagen worden; de tegenstelling tussen
progressief- en conservatief liberaal kwam steeds meer aan het licht en leidde uiteindelijk tot opsplitsing
in twee partijen.197.
De verdeeldheid in het liberale kamp zorgde daarmee ook voor verdere tege-
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moetkomingen aan de confessionelen inzake het onderwijs. Liberalen probeerden nog wel steeds het
openbaar onderwijs te steunen en te behoeden voor verdere teruggang, maar hun belangrijkste
doelstelling werd na de schoolwet van 1889 de invoering van de leerplicht, die na veel vertraging,
vooral veroorzaakt doordat de confessionelen ertegen waren, zolang er niet voldoende bijzondere
scholen waren, in 1901 werd ingevoerd. De confessionelen kregen daarna de wind in de zeilen toen
er van 1901 tot 1905 een regering kwam onder leiding van de anti-revolutionaire voorman Kuyper.
Deze zorgde voor een vergroting van de subsidie voor het bijzonder onderwijs; financiële gelijkstelling
kon ook toen niet bereikt worden wegens gebrek aan middelen. Ook in de volgende jaren werden nog
incidenteel maatregelen getroffen, die aan het bijzonder onderwijs, zowel wat betreft salarissen van
het onderwijzend personeel als de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen, ten goede kwamen.
Het werd steeds duidelijker, dat het definitieve einde in zicht kwam van de ongedeelde school in een
ongedeelde maatschappij, hét uitgangspunt van de schoolwet van 1806 en door de liberalen tot het
einde toe verdedigd. Bij de verzuiling van het Nederlandse onderwijs, door Kuyper en zijn
anti-revolutionairen in samenwerking met de katholieken in gang gezet, moest men zich neerleggen.
Kuypers principe van ‘souvereiniteit in eigen kring’ won het zodoende van de idee van één natie, die
zich op basis van rationeel inzicht en wetenschappelijke ontwikkeling in één school zou vervolmaken.198.
De gelijkheid voor de wet werd vastgelegd in de grondwet van 1917. Artikel 192 van de grondwet
bepaalde onder meer het volgende:
1. Het onderwijs (dus niet alleen het openbaar, zoals voorheen) is een voorwerp van aanhoudende
zorg der regering.
2. Het geven van onderwijs is vrij, behoudens het toezicht der overheid en behoudens het onderzoek
naar de bekwaamheid en zedelijkheid van de onderwijzer; het een en ander door de wet te
regelen.
3. In elke gemeente wordt van overheidswege voldoend openbaar lager onderwijs gegeven, maar
van deze bepaling kan worden afgeweken, mits tot het vervangen van zodanig onderwijs
gelegenheid wordt gegeven.
4. Het bijzonder lager onderwijs wordt naar dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs
bekostigd.199.
De nieuwe lager onderwijswet werd in 1920 aangenomen en trad op 1 januari 1921 in werking. De
strijd om de gelijkstelling was gestreden.
Overzien we nu hoe in de periode 1876-1920 de verhouding openbaar-bijzonder onderwijs zich
ontwikkelde, dan ontstaat het volgende beeld:

Tabel 17. Verhouding openbaar/bijzonder onderwijs in percentages leerlingen, 1875-1920
openbaar

bijzonder
gesubs.

niet-gesubs.

1875

75,8

1,2

23.0

1880

75,4

1,0

23,7

1890

70,8

0,5

28,7

1900

68,7

0,1

31,2

1910

62

38

1920

55

45

Bron: Knippenberg, Deelname, 90; Dodde, Nederlands onderwijs verandert, 45.
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Plaatsen we deze cijfers tegen de diverse stadia van de wettelijke ontwikkelingsgang rond het bijzonder
onderwijs dan zien we juist in de periode, waarin dit onderwijs het zeer moeilijk had - 1875-1890 een geweldige opleving tegen de verdrukking in. Het geeft aan, hoe het openbaar onderwijs, van alle
kanten officieel beschermd, zich in een sterk neergaande lijn bewoog en anderzijds hóe zeer het in
moeilijke financiële omstandigheden verkerende bijzondere onderwijs bij velen lééfde. De neergang
van het openbaar onderwijs na de onderwijswet-Mackay van 1889, die de eerste subsidie aan het
bijzonder onderwijs gaf, verliep geleidelijker. Toen in de jaren na 1900 nog verdere subsidiëring
plaatsvond, maakten de confessionelen weer meer gebruik van de hun gegeven mogelijkheden. Op
het moment, dat de financiële gelijkstelling tot stand kwam, 1 januari 1921, had het bijzonder onderwijs
het openbare al dicht genaderd.
Dat de ontwikkeling niet in alle provincies gelijk was, zagen we al hiervoor. De achtergronden
daarvan veranderden voorlopig niet in die mate, dat hier opvallende verschuivingen te signaleren zijn.

Tabel 18. Percentage leerlingen, dat in 1900 gebruik maakte van het bijzonder onderwijs
Groningen

19

Friesland

26

Drenthe

8

Overijssel

20

Gelderland

31

Utrecht

44

Noord-Holland

27

Zuid-Holland

36

Zeeland

18

Noord-Brabant

52

Limburg

39

Bron: Knippenberg, Deelname, 91.
Het lijkt wel interessant enige extra aandacht aan de katholieke provincies Noord-Brabant en Limburg
te schenken. Wat opvalt is, dat in Limburg het grootste deel van het onderwijs nog steeds openbaar
was. Dat betekent echter geenszins, dat het niet katholiek was. In de Limburgse en voor een deel
Brabantse praktijk tot 1921 bestond er een situatie, die overeenkwam met wat in de discussies rond
het midden van de eeuw met name door Groen van Prinsterer en ook wel van katholieke zijde was
gepropageerd, namelijk de idee van de openbare gezindte-school.
Een ander interessant gegeven is, dat zich in het bijzonder katholiek onderwijs steeds meer een
scheiding, ook in ruimtelijke zin, ging voordoen in het onderwijs voor jongens en meisjes. Coëducatie,
het kenmerk van de openbare lagere school en ook het kenmerk geworden van het protestants-christelijk
onderwijs werd in katholieke kring afgewezen en de sterke groei van congregaties van vrouwelijke
religieuzen,200. die onderwijs geven tot doel hadden, maakte het in de praktijk ook mogelijk de scheiding
te verwezenlijken. De meeste van de bijzondere scholen in het katholieke zuiden waren dan ook
meisjesscholen; de openbare scholen hadden steeds meer alleen jongens. In 1900 zaten in
Noord-Brabant al bijna driekwart van alle schoolgaande meisjes op een aparte bijzondere school, van
de jongens nog slechts 30%. In Limburg maakten 19% van de jongens en 59% van de meisjes van
het bijzonder onderwijs gebruik.201.
Met de groei van het aantal bijzondere scholen steeg uiteraard bij katholiek en protestants Nederland
ook de behoefte aan goed opgeleide leerkrachten. In het zuiden des lands zorgden vooral de
congregaties van mannelijke en vrouwelijke
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religieuzen voor een voortdurende aanwas van het potentieel, dat in goed katholieke geest werd
opgeleid. Moeilijker was de situatie voor het protestants-christelijk onderwijs. Al van vóór 1857
dateerde de door Van der Brugghen in Nijmegen opgerichte school op ‘de Klokkenberg’, die ook
daarna een belangrijke bijdrage aan het christelijk onderwijzerscorps leverde. In 1864 stichtte ds.
O.G. Heldring in het Betuwse plaatsje Zetten de eerste christelijke meisjeskweekschool. De grote
vlucht zou pas komen na 1906. Toen immers kwam er een Koninklijk besluit tot stand, dat de
rijksbijdrage ook voor bijzondere kweekscholen regelde. In 1920 bestonden er reeds 20
protestants-christelijke kweekscholen.202. Het overgrote deel van de onderwijzers en onderwijzeressen
bij het christelijk onderwijs is, zeker tot 1906, op het examen voorbereid door de hoofden van openbare
én christelijke scholen. Toeneming van het aantal kweekscholen na 1906 betekende een vermindering
van deze opleidingsvorm.203.

3. Bijzonder middelbaar onderwijs
Een van de opvallende kenmerken van de schoolstrijd in de tweede helft van de 19de eeuw was, dat
die zich op het lager onderwijs richtte. Bij de discussie over de middelbaar-onderwijswet van 1863
was de inzet van confessionele zijde om middelbare scholen van eigen richting mogelijk te maken
bepaald minder dan toen de lager-onderwijswet van 1857 onderwerp van bespreking was. Groen van
Prinsterer, de voornaamste woordvoerder van protestants-christelijke zijde, verzette zich tegen een
te verwachten splitsing in het middelbare onderwijs in openbare en bijzondere scholen, op de manier
zoals die in 1857 tegen zijn zin in het lager onderwijs was doorgevoerd, maar zijn voornaamste kritiek
gold het buiten beschouwing laten van de gymnasia en de Latijnse scholen. Thorbecke, de verdedi-
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ger van de M.O.-wet, liet zich hierbij in de ogen van Groen c.s. leiden door politieke motieven. Hij
had in de Kamer steun van de katholieken nodig en dus moest hij met zijn vingers wel afblijven van
de seminaria voor de opleiding van de geestelijkheid, die als de gymnasia en de Latijnse scholen tot
het middelbaar onderwijs gingen behoren, onderworpen zouden worden aan wettelijke regelingen,
onder meer ten aanzien van het onderwijzend personeel: ‘Waarom komt de minister er niet voor uit
dat hij de instellingen der Roomsch Katholijke geestelijkheid wil gevrijwaard hebben tegen het
onderzoek’.204.
Zoals dat ook ten aanzien van het lager onderwijs gebeurde, ging Groen, toen hij ook de strijd rond
het middelbare onderwijs verloren had, pleiten voor eigen protestants-christelijke middelbare scholen,
waar het onderwijs in een godsdienstige sfeer gegeven moest worden. Erg sterk was dat geluid niet,
doordat het lager onderwijs absolute prioriteit kreeg en de orthodox-protestanten nog ver afstonden
van studeren na de lagere school.
De aanval van Groen op Thorbecke was niet terecht. Voor Thorbecke golden, zoals we zagen, in
de eerste plaats maatschappelijke motieven bij zijn definiëring van middelbaar onderwijs. Er dient
verder nog op gewezen te worden, dat niemand, behalve de anti-papistische Groen, het in die tijd
nodig vond dat de staat zich met de katholieke priesteropleidingen bemoeide. Daarmee zou immers
onmiddellijk de vrijheid van godsdienst aangetast worden, een grondrecht, dat voor de katholieken
juist van zo groot belang was. De steun van katholieke zijde voor Thorbeckes ontwerp moet dan ook
niet in de eerste plaats in de kwestie van de seminaria gezocht worden, maar meer in het feit, dat rond
1863 het openbaar onderwijs voor de katholieke Kamerleden nog lang niet zo'n brandende kwestie
was als voor Groen c.s. en voorts in de omstandigheid, dat de toenmalige katholieke Kamerleden,
zoals blijkt uit hun opstelling ten aanzien van andere zaken, zeer liberaal dachten en niet ten onrechte
veronderstelden, dat zij daarmee hun geloofsgenoten de grootste dienst bewezen. De katholieke pers,
met name het toonaangevende dagblad ‘De Tijd’ ontkende in alle toonaarden, dat Thorbecke handelde
zoals hij handelde, om de katholieken te behagen: ‘ieder ander staatsman zou gedaan hebben, wat
Thorbecke heeft voorgesteld’.205.
Zoals voor het lager onderwijs, gold de boodschap van de bisschoppen uit 1868 voor het middelbaar
onderwijs: katholieke kinderen horen op geen andere dan katholieke scholen. Als gevolg daarvan
sloeg de stemming van de katholieken in het parlement en daarbuiten volkomen om: in de jaren na
1868 volgde een zware campagne tegen het ‘goddeloze’ middelbare onderwijs, zoals dat met de wet
van 1863 was gecreëerd. Tot aan het einde van de eeuw bleef de kritiek zich richten op de scholen,
die volgens de katholieke voorman Schaepman in 1880 ‘niets dan intellectueele en moreele ruïnes
voortbrengen’.206. Katholieke Kamerleden en de katholieke pers hielden niet op de voornaamste van
de middelbare scholen, de HBS, te betichten van een anti-godsdienstig karakter, omdat er vrijzinnigheid
in geloofszaken en het wetenschappelijk rationalisme gepredikt werd, vooral te herkennen in het
onderwijs in de natuurwetenschappen. Katholieken en orthodox-protestanten stonden wat dit betreft
op één lijn; ook in de kringen van laatstgenoemden had men de overtuiging, dat de intellectuele
vorming op de HBS dreigend onheil bracht en het geloof der vaderen verwoestte.
De eeuwwende vormde pas een duidelijke caesuur in de houding van katholiek en
orthodox-protestants Nederland ten opzichte van de middelbare school. Tot dan toe was de houding
vrijwel uitsluitend negatief geweest, erna kreeg ze een meer positief karakter. Niet langer afbraak
was het doel, het streven was nu gericht
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op eigen katholieke en protestantse middelbare scholen.
In 1897 werd van confessionele zijde voor het eerst met klem aangedrongen op subsidiëring van
het bijzonder middelbaar onderwijs, dat tot dan nog steeds uit particuliere middelen bekostigd moest
worden. Betoogd werd, dat
‘nu meer en meer het einddiploma van eene hoogere burgerschool voorwaarde wordt
van toelating tot andere onderwijsinrichtingen en van benoembaarheid tot betrekkingen,
op eenigerlei wijze geholpen moeten worden dengenen, die met den geest van het
onderwijs aan de hoogere burgerscholen zich voor hunne kinderen niet kunnen vereenigen.
Anders worden toch voor dezen verschillende betrekkingen of hoogere
onderwijs-inrichtingen feitelijk gesloten’207.
Na bijna 40 jaren waren de orthodox-protestanten uit hun slaap wakker geworden. Immers Groen van
Prinsterer had de lauwheid onder degenen, die hij meende te vertegenwoordigen al in 1863 gehekeld:
‘in het lager onderwijs wordt men wakker, in het middelbaar onderwijs nog niet’.208. Aan het einde
van de 19de eeuw
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concludeerde men, dat tegenwicht tegen het bestaande middelbaar onderwijs geboden diende te
worden. Het volstrekt afwijzen diende van nu af nagelaten te worden: de voortgaande saecularisering
van de maatschappij, de situatie, waarbij steeds meer ‘ongelovigen’ de betere banen kregen, diende
bestreden te worden door een christelijke wetenschapsbenadering te ontwikkelen en door mensen
volgens christelijke opvattingen op te leiden ‘opdat het christendom niet uit het staatsorganisme te
loor ga’.209.
Ook in katholieke kring,210. waar de intelligentia tot dan toe gevormd werd op de priesterseminaries
en weinig behoefte bestond aan studie van de wetenschap buiten de theologie - die bij voorbaat als
‘modern’ van de hand werd gewezen - kwam verandering in het denken, toen Paus Leo XIII zich
voor een katholieke wetenschapsbeoefening inzette en met name opriep tot de beoefening van de tot
dan toe zo gewantrouwde natuurwetenschappen.211. Ook katholieken kwamen uit hun isolement, om
steeds meer aan het intellectuele en maatschappelijke leven deel te nemen. In 1900 zette de katholieke
directeur van de openbare HBS te Nijmegen, M.A.P.C. Poelhekke in een brochure uiteen, dat de
katholieken kampten met een grote achterstand op intellectueel gebied. De cijfers, die hij er ter
adstructie aan toevoegde, spraken duidelijke taal: van de 220 hoogleraren aan Nederlandse
universiteiten waren er maar 2 katholiek, van de 26 docenten aan de Delftse polytechnische school
ook maar 2. Boven de grote rivieren kwam men nauwelijks een katholiek in het docentenkorps van
gymnasia en HBS-en tegen en in het aantal studenten waren de katholieken schromelijk
ondervertegenwoordigd.212. De katholieken wensten voortaan, als de orthodox-protestanten, meer
invloed uit te oefenen.213.
Eenmaal over deze drempel heen, was te verwachten dat nu spoedig alles in het werk gesteld zou
worden om katholiek en protestants-christelijk middelbaar onderwijs van de grond te krijgen. Net als
bij het lager onderwijs een aantal decennia eerder, moesten de confessionelen ook nu vechten voor
de eerste subsidiëring van middelbare scholen van eigen signatuur. De parlementaire discussie daarover,
in 1909, liet zien, dat de voorstanders van het openbaar onderwijs eigenlijk nog steeds niet goed
konden accepteren, dat er bijzonder onderwijs was. Partijen stonden dus opnieuw lijnrecht tegenover
elkaar; de gehele linkerzijde van de Tweede Kamer was tegen subsidiëring, maar haar macht was op
dat moment te gering om te voorkomen dat het voorstel werd aangenomen.214. Ook ten aanzien van
het middelbaar onderwijs was er ‘een bescheiden stap’ gezet ‘op een gebied, waaromtrent het laatste
woord niet kan worden gesproken’.215.
Middelbare scholen waren erg kostbaar en dus lieten confessionelen jaar in, jaar uit weten, dat
verhoging van de subsidie dringend nodig was voor de ontplooiing van het confessionele middelbare
onderwijs en dat dat bovendien billijk was gezien de bedragen, die het Rijk aan de openbare middelbare
scholen spendeerde. Maar pas ten tijde van de aanneming van de financiële gelijkstelling van openbaar
en bijzonder lager onderwijs werd ook het middelbaar onderwijs meer rijkssteun toebedacht; in 1922
volgde de bijna-gelijkstelling (80% subsidie), die echter een problematische uitvoering kreeg.
Nauwelijks hadden de confessionelen zich aangegord om nu in snel tempo middelbare scholen te
stichten, of het ‘stopwetje’ gooide, in 1924, roet in het eten. Uit bezuinigingsoverwegingen konden
voorlopig geen nieuwe bijzondere middelbare scholen worden gesubsidieerd.216.
De eerste katholieke middelbare school kwam er in 1900. De katholieken kenden eigenlijk al één
r.-k. HBS, namelijk die te Rolduc, voortgekomen uit een al langer bestaande onderwijsinrichting, die
in 1863 tot een HBS was uitgebouwd
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om, aldus de directeur, de strijd tegen het te verwachten, ‘neutraal’ onderwijs aan te gaan.217. Bevoegd
waren de leraren er niet en het getuigde bepaald van grote durf, dat deze directeur besloot een priester
naar de universiteit van Leiden, bolwerk van liberalisme en antipapisme, te sturen om er wis- en
natuurkunde te gaan studeren, een weg, die daarna voorzichtig verder bewandeld werd.218. Hoe sterk
van katholieke zijde ook tegen het verderfelijke instituut der HBS geopponeerd werd, Rolduc was
een zeer florerende instelling met in 1880-1881 al 227 leerlingen, een aantal, dat tegen de
eeuwwisseling tot tegen de 400 opgelopen was.219.
Maar als veroorzaker van de werkelijke doorbreking van de katholieke antipathie tegen het
HBS-onderwijs dient de Nijmeegse stichting van het Canisiuscollege in 1900 aangemerkt te worden.220.
In 1909 werd in Amsterdam een volgende r.-k. HBS opgericht, die in 1911 werd omgedoopt tot St.
Ignatiuscollege. In de periode 1913 tot aan het ‘stopwetje’ van 1924 steeg het aantal r.-k. HBS-en tot
19. Ook ander katholiek ‘middelbaar’ onderwijs maakte in deze tijd een versnelde groei door. Het
aantal katholieke gymnasia, HBS-en, lycea, en MMS-en steeg van 8 naar 56.221.
De eerste protestants-christelijke HBS werd in 1901 in Rotterdam gesticht door een ‘Vereeniging
voor Middelbaar en Voorbereidend Hooger Onderwijs op Gereformeerde grondslag’ en gevestigd in
een gebouw, waar het al eerder door deze vereniging opgerichte Christelijke Gymnasium Marnix zijn
intrek genomen had.222.
Concensus in protestants-christelijke kring over de noodzaak van snelle uitbouw van christelijke
middelbare scholen bestond er toen nog lang niet. Het lager onderwijs behield voorlopig eerste
prioriteit, tegelijk bleef voor velen de HBS verwerpelijk vanwege het daar beleden ‘Darwinisme’ en
het onbijbelse geschiedenis- en ander onderwijs. De oprichting van een tweede christelijke HBS, in
1910 te Amsterdam, werd - zo verklaarden de initiatiefnemers later - dan ook niet met spontaan gejuich
ontvangen. Ze hadden er nogal wat voor moeten doen om het vooroordeel in calvinistische kringen
tegen middelbare scholen met hun ‘wereldse dwaasheid van een hooghartig intellectualisme’ enigszins
te doorbreken. Het bestaan van bijzondere MULO-scholen, dat was volgens sommigen al mooi
genoeg.223.
Langzamer dan bij katholieken ebde het wantrouwen in orthodox-protestantse kring weg. Pas tegen
de tijd, dat de financiële gelijkstelling met het openbaar middelbaar onderwijs in zicht kwam, vond
werkelijk acceptatie plaats, zoals de directeur van de christelijke HBS te 's-Gravenhage liet weten:
‘Vóór twintig jaren was een Christelijke HBS eigenlijke een contradictio in terminis.
Voor velen was een HBS een brandpunt van radicalisme, een instituut tot verdediging
en verbreiding van het materialisme. Die meening is verstorven en de opbloei van het
Christelijk middelbaar onderwijs heeft bewezen, dat ook het Christelijk volksdeel prijs
stelt op de vruchten van het middelbaar onderwijs.’224.
Hoe deze ‘opbloei’ van confessionsel onderwijs zich voltrok laat onderstaands tabel zien.
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Tabel 19. Gymnasia en HBS-en in 1915 (tussen haakjes aantal leerlingen)
bijzondere225.

openbare
gymnasia
HBS-en

prot.-chr.

r.-k.

gymnasia

HBS-en

gymnasia

HBS-en

jaar
1895

29 (2495)

40 (4262)

--

--

--

1 (199)

1900

29 (2211)

39 (5546)

2 (170)

--

5 (666)

2 (333)

1905

30 (2026)

45 (7178)

4 (367)

1 (53)

4 (528)

2 (320)

1910

30 (2318)

49 (8659)

8 (605)

2 (151)

5 (574)

4 (492)

1915

33 (3236)

58 (10031)

8 (749)

5 (606)

6 (825)

5 (723)

1920

.. ....

70 (13616)

.. ....

14 (1841)

.. ....

11 (1423)

Bron: Bartels, Middelbaar onderwijs, bijlage 1; Dasberg, Kennis, 76-78.
De schoolstrijd is de basis van het bestaan van de katholieke en protestants-christelijke
emancipatiebewegingen geweest. Zij zorgde voor een opdeling van de maatschappij in compartimenten,
die met de onderwijspacificatie van 1920 niet beëindigd werd. Integendeel, katholieken en protestanten
hielden ook daarna vast aan de gedachte, dat er een scheiding bestond tussen het christelijke (van
uiteenlopende richtingen) en niet-christelijke volksdeel en zorgden er voor, dat ook andere groepen
hun belangen gingen bundelen. Na 1920 ging de verzuiling op het terrein van het onderwijs
onverminderd voort en daar niet alleen: vrijwel op het gehele maatschappelijke gebied werd ze in de
jaren twintig en dertig van deze eeuw doorgevoerd.226.
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Uitbouw en democratisering van het onderwijs,
1920-1980
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12 Inleiding
1. De sociaal-economische ontwikkeling
Op 31 december 1918 woonden in Nederland bijna 6,8 miljoen mensen. Eind 1940 was dit aantal
gestegen met 2 miljoen, in 1980 waren het er meer dan 14 miljoen geworden. Een spectaculaire groei,
die vooral verklaard moet worden uit een groot geboorte-overschot.1. Procentueel zakte het aandeel
van de jongeren in de totale bevolking - de mensen werden ouder - maar in aantal steeg het aantal
jongeren elk jaar flink. Het onderwijs stond na 1920 voor de grote opgave niet alleen te zorgen voor
de opvang van steeds meer leerplichtigen, maar ook voor die van een steeds groter aantal jongeren,
die een voortgezette opleiding wensten.
Deze voortgezette opleiding werd voor hen steeds meer nodig, wilden zij althans in het latere beroep
op een verantwoorde wijze een bijdrage kunnen leveren aan de vooruitgang van de samenleving.
Industrie en dienstensector boden aan een groeiend deel van de bevolking werk. Terwijl na de Tweede
Wereldoorlog de beroepsbevolking in de landbouw bleef achteruitgaan, gebeurde dat ook, in de loop
van de jaren 1960, met hen die in de industrie werkzaam waren, maar de dienstensector bleef
onverdroten groeien. Als uitvloeisel daarvan ontstond een steeds omvangrijker wordende middenklasse.
Daarbij groeiden de niet-economische diensten (overheid, onderwijs, vrije beroepen e.d.) nog sterker
dan de economische (handel, verkeer, bank- en verzekeringswezen). De veranderingen impliceerden
tevens een sterke groei van de hoofdarbeid ten koste van het werken met de handen. Onderstaande
tabel geeft de verandering in de samenstelling van de beroepsbevolking weer.

Tabel 20. De Nederlandse bevolking 1920-1979
landbouw en

nijverheid

diensten

1920

23,5

34,5

39,7

1930

20,6

35,5

41,8

1947

19,3

35,9

42,4

1960

10,7

41,2

44,6

1970

7,0

36,8

55,3

1979

5,9

30,4

62,8

Bron: De Vries, ‘Economisch leven’, 123; Messing, ‘Economisch leven’, 160.
Onze nog jonge moderne volkshuishouding, die in de periode 1890-1914 de eerste bloei gekend had,
werd tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) op de proef gesteld, zou daarna heel kort weer
opleven, om al in 1920 in een crisis verzeild te
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46 Getuigschrift Openbare School voor Lager Onderwijs, Den Haag, 1932. Collectie Nationaal Schoolmuseum,
Rotterdam

raken. Na een licht herstel sedert 1925 zou de verbetering radicaal ophouden en in 1929-1930 verkeren
in ‘de ernstigste crisis en malaise, die Nederland in vredestijd ooit heeft beleefd’.2. De malaise van
de jaren 1920 zou vervolgens verre overschaduwd worden door de depressieperiode na 1930. Het
dieptepunt vormden de jaren 1932-1936,3. waarna weer enig herstel volgde. Maar toen kwam er, na
de eerste van 1914-1918, een nieuwe wereldoorlog, waar Nederland, van 1940 tot 1945, direkt bij
betrokken was.
In de jaren dertig werd veel sociale ellende geleden. De werkloosheid steeg tot onrustbarende
hoogten. Hoewel de depressie Nederland als geheel niet diepgaand geschaad heeft en de sociale misère
redelijk opgevangen en gekanaliseerd werd - alomvattende opstandigheid en politieke radicalisering
van grote omvang bleven uit - hield de bevolking er een psychische schok aan over, die met name
leidde tot een werkloosheidstrauma. En hierop was na W.O. II de werkgelegenheidspolitiek in
belangrijke mate afgestemd.4.
Na 1945 kreeg de Nederlandse economie weer lucht. Industrie en export gingen van het begin van
de jaren vijftig af weer vooruit, mede bevorderd door het algemeen gunstige ondernemersklimaat in
West-Europa. De welvaart nam spectaculair toe - en dat voor brede lagen van de bevolking. Het reëel
nationaal inkomen groeide van jaar tot jaar, en daarmee hielden de consumptieve bestedingen van de
gezinshuishoudingen gelijk tred. Armoede behoorde nu tot het verleden.5. Alles was er op gericht de
collectieve welvaart te vergroten, waarbij de rol van de

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

233

overheid steeds belangrijker werd.6. De relatie tussen overheid en maatschappij werd inniger, het
overheidsapparaat groeide, de overheidsuitgaven vertoonden een steeds verder stijgende trend, en het
economisch en sociaal instrumentarium werd zo groot, dat aan het particulier initiatief steeds meer
paal en perk leek te worden gesteld.
Na 1970 trad verandering in. Nederland werd geconfronteerd met de grenzen van de groei. De
industrie, die internationaal georiënteerd was en aan zeer velen werk bood, kreeg het moeilijker. De
werkgelegenheid ging achteruit. Ongunstige ontwikkelingen op de internationale markt schiepen
problemen, die twijfel zaaiden aan de toekomst van de ideale welvaarts- en verzorgingsmaatschappij,
die Nederland intussen was geworden.
Omstreeks 1900 waren het de steden geweest, die richting gaven aan de industrialisering en nieuwe
bewoners in steeds grotere aantallen aantrokken. Ongeveer de helft van de Nederlandse bevolking
bestond toen uit stedelingen, de andere helft leefde nog in plattelandsgemeenten. Er vond in de jaren
tot aan W.O. II nog wel enige verschuiving plaats, maar de meest opvallende wijziging van het patroon
deed zich daarna voor, doordat toen ook plattelandsgemeenten gingen industrialiseren of
getransformeerd werden tot forensenstadjes. Van de totale bevolking woonde in 1899 51,5% in
plattelandsgemeenten, in 1980 bedroeg dat percentage nog maar 11,6. De steden bleven enigermate
doorgroeien, maar de verstedelijkte plattelandsgemeenten en forensengemeenten namen zodanig in
omvang toe, dat daar in 1980 meer dan een derde van de bevolking was komen wonen en dat betekende
sinds 1899 een stijging van meer dan 30% (van 3,3 tot 36,3).7..
Dit alles betekende, dat steeds meer mensen kennis maakten met en profiteerden van voorzieningen,
die het eerst in steden en verstedelijkte gemeenten waren ontwikkeld. Voor de meer perifere landelijke
gebieden duurde het wat langer, voordat een voorzieningenniveau, ook in het onderwijs, gevraagd
werd, dat met de mogelijkheden van de stad overeenkwam. De afstand tussen stad en platteland wat
betreft de sociaal-culturele sfeer, lange tijd erg groot geweest, bestond tegen 1980 vrijwel niet meer.8.
Naar de sociale gelaagdheid van de bevolking van vóór de Tweede Wereldoorlog heeft de socioloog
Van Tulder een onderzoek ingesteld, dat grote bekendheid kreeg. Criterium voor deze gelaagdheid
was voor hem het beroepsprestige; in een industriële samenleving speelden erfelijke posities waar
het ging om het sociale prestige immers een allengs meer te verwaarlozen rol. Zes sociale lagen
onderscheidde Van Tulder.9. In de jaren twintig en dertig behoorde tweederde van de bevolking dan
tot de onderste drie lagen: kleine middenstand, kleine boeren en tuinders, lagere ambtenaren, geschoolde
en ongeschoolde arbeiders. De middenpositie werd ingenomen door de (middel-)grote middenstand,
middelbare ambtenaren, middelgrote boeren en tuinders; deze laag maakte ongeveer 18% van de
beroepsbevolking uit. De bovenste twee sociale lagen - vrije en academische beroepen, hogere
ambtenaren, leraren, directeuren van ondernemingen, grote boeren en tuinders waren vertegenwoordigd
door 8 à 9% van de beroepsbevolking. Wie de gehele periode overziet constateert een lichte versterking
van de hoogste twee lagen en een bescheiden achteruitgang van de lagere niveaus.10. Van een
spectaculaire beroepsmobiliteit was tijdens het interbellum dus geen sprake.
In de modern-industriële samenleving van na W.O. II vervaagden de sociale grenzen. De
verzorgingsstaat van toen bewerkstelligde vooral het ontstaan van een zeer brede middengroep,
werkzaam in de administratieve sector, in het onderwijs en in de gezondheidszorg. Meer en betere
scholing maakte de afstand tussen
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arbeiders en middenstanders kleiner en deed zelfs een tekort aan ongeschoolde arbeiders ontstaan;
die moesten van elders komen en werden uit landen rondom de Middellandse Zee gerecruteerd.
Mobiliteitskansen werden groter, ook de kansen om tot de hogere sociale lagen door te dringen. In
het algemeen werden de verschillen tussen de verschillende lagen van de bevolking verkleind door
de algehele welvaartsstijging.11.

2. De godsdienstige en politieke verzuiling
De Nederlands Hervormde Kerk, die in de 19de eeuw nog meer dan de helft van de bevolking tot
haar leden kon rekenen, zag haar aanhang in de 20ste eeuw gestaag verminderen. In 1971 was nog
geen kwart van de bevolking meer lid van deze kerk. De rooms-katholieken, die duidelijk een sterkere
band met hun kerk hadden, gingen in aantal de hervormden al in de jaren dertig overtreffen, na 1960
zelfs alle protestantsgezinden. Binnen het protestantisme bleven de gereformeerden het meest stabiel;
ze groeiden zelfs iets. Maar het meest spectaculaire dat aan de kerkelijke kaart van Nederland was af
te lezen was de groeiende onkerkelijkheid. Onkerkelijken vielen er vóór 1900 nog nauwelijks te
registreren, zij vormden toen nog een kleine minderheid, 7,8% van de bevolking in 1920, 17,1% in
1947,12. maar in 1970 was bijna éénderde van de bevolking onkerkelijk.13. Tien jaar later was dat
aandeel tot meer dan 40% gestegen. Met de rooms-katholieke kerk verbonden voelde zich toen nog
30% van de bevolking, Nederlands-Hervormd nòemde zich althans nog 16,4%, gereformeerd in
enigerlei vorm nog 7,4%, terwijl 3,4% der bevolking tot andere kleinere genootschappen behoorden.14.
Katholiek en protestants Nederland had gedurende de 19de eeuw gezamenlijk gestreden voor de
confessionele school en daarmee de ontwikkeling ingezet naar een verzuilde onderwijsstructuur. Met
de grondwet van 1917 en de lager onderwijswet van 1920 had het pluralisme in het onderwijs definitief
erkenning gekregen.
Gesterkt door de successen, die op onderwijsgebied behaald waren, begonnen rooms-katholieken
en protestants-christelijken hun domein ook op andere terreinen van het maatschappelijk leven uit te
breiden. Na 1920 zetten zij dit streven nog intenser voort en creëerden op vrijwel alle maatschappelijke
terreinen - standsorganisaties, jeugdbeweging, het omroepbestel, de sport, de gezondheidszorg, om
er een aantal te noemen - eigen organisaties, die via een netwerk van onderlinge contacten sterk met
elkaar verbonden waren. Door middel van de afzondering kon de invloed van andersdenkenden
geweerd worden en de gemeenschappelijke identiteit versterkt. In een samenleving, waarin het aantal
aanhangers steeds meer doorslaggevend begon te worden als het er om ging recht en macht te
verkrijgen, moesten anderen dan de confessionelen zich ook wel aaneensluiten, wilden zij in het
sociaal-maatschappelijk leven een rol kunnen spelen. Liberale en sociaal-democratische stromingen
kozen echter niet voor verzuiling over de hele linie. In het onderwijs bijvoorbeeld zouden ze zich
gezamenlijk opstellen achter het nationale, openbare onderwijs.
Rooms-katholieken en protestanten, die na 1920 vanwege de gewonnen schoolstrijd niet meer op
elkaar waren aangewezen, gingen nu weer eigen wegen. Beide behielden ze overigens een
gemeenschappelijke vijand, die permanent op de loer lag om de eigen waarden van de confessionelen
te bedreigen. Was dat in de 19de eeuw het liberalisme geweest, en daarna het socialisme geworden,
nu begon men
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zich het sterkst af te zetten tegen de ‘neutrale’ instellingen, die als gevolg van de blokvorming aan
confessionele kant wel móesten ontstaan.
De verzuiling bereikte na de Tweede Wereldoorlog haar hoogtepunt. Rond het midden van de jaren
vijftig was het aantal verzuilde organisaties het grootst, en bovendien als maatschappelijke factor van
nog groter gewicht dank zij overkoepeling door centrale organen. Aan het einde van de jaren zestig
begon echter de ontzuiling; de levensbeschouwing begon minder maatgevend te worden bij het zich
oriënteren op de diverse terreinen van het maatschappelijk leven. Confessionele organisaties verloren
terrein, verdwenen zelfs in grote aantallen of gingen fusies aan - ook met neutrale organisaties.
Onderwijs bleef intussen alle stormen doorstaan. Van een afkalving van het verzuilde onderwijs ondanks toenemende kritiek daarop na 1960 - was geen sprake. Wat eens groeide in isolement, als
een noodzakelijk geacht instituut tegenover een vijandige wereld, werd steeds meer verdedigd als
een passend produkt van de open en verdraagzame samenleving, die Nederland geworden was.15.
Dat de verzuiling zo'n grote kans kreeg lag mede aan de sterke positie, die de confessionele partijen
in de politiek innamen. De invoering van het stelsel van evenredige vertegenwoordiging en van het
algemeen mannenkiesrecht in 1917, daarna ook van het algemeen vrouwenkiesrecht in 1922 veranderde
de politieke verhoudingen grondig. De liberalen, dominant gedurende de gehele 19de eeuw, verdwenen
als machtsfactor van betekenis, de grote overwinnaars van de eerste verkiezingen in de nieuwe
constellatie werden de rooms-katholieken en de socialisten. In 1918 behaalden de grote confessionele
partijen de helft van het aantal Tweede Kamer-zetels, daarna alle jaren, tot in de jaren vijftig de
absolute meerderheid. 's Lands bestuur kwam daarmee in confessionele handen, volledig, of tenminste
zodanig, dat zonder steun van confessionele zijde niets zijn beslag kon krijgen. Gelijkgezind waren
de confessionelen overigens niet altijd. Tegenstellingen, die tot aan de beslechting van de schoolstrijd
verbloemd gebleven waren, konden nu naar buiten komen, maar de verzuilde maatschappij en de
handhaving en consolidering daarvan waren geen twistpunt.
De sociaal-democraten waren tot aan het einde van de jaren dertig als regeringspartners onacceptabel.
Dat veranderde pas, nadat de Sociaal Democratische Arbeiders Partij (S.D.A.P.) in haar programma
een aantal wijzigingen aangebracht had (het historisch materialisme en de leer van de klassenstrijd
werden ingeruild voor democratische gedachten, de antimilitaristische houding werd opgeheven en
het koningshuis geaccepteerd).16. In 1939 kwam er op regeringsniveau voor het eerst samenwerking
tussen rooms-katholieken en sociaal-democraten.
De periode van de economische crisis van de jaren dertig had intussen ook tot groot ongenoegen
geleid over de partijpolitieke en culturele verdeeldheid. Die verdeeldheid - en dus de geringe
geneigdheid tot samenwerking - was inderdaad tot ongekende hoogten gestegen. Ze werd mede
aansprakelijk gehouden voor het aanhouden van de crisis en deed een cultuurpessimisme ontstaan.
In de jaren 1940-1945 zijn van diverse kanten plannen beraamd, om na afloop van de oorlog te komen
tot meer integratie. Zowel op het politieke als op het culturele vlak werden daar direkt na de oorlog
ook serieuze pogingen toe gedaan. Nadat tussen 1918 en 1940 bijna onafgebroken - op twee en een
half jaar na - confessionele bewindslieden op het Ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen
hadden gezeten, kwam daar in het eerste bevrijdingsjaar een sociaal-democratische minister - G. van
der Leeuw -, die op hartstochtelijke wijze een cultuurnationalisme uitdroeg, waarbij hij streefde naar
unificatie van maatschappelijke instellingen bin-
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nen het kader van de nationale gedachte. Op onderwijsgebied wenste hij in dit raam de neutrale en
de bijzondere instellingen te verenigen binnen één christelijk-nationaal geïnspireerde onderwijsvorm.17.
Echter, zowel op politiek als op cultureel gebied mislukte de doorbraak. De eerste naoorlogse
verkiezingen maakten al direkt duidelijk, dat de kiezers toch aan de oude partijlijnen vasthielden. De
pogingen van Van der Leeuw tot ontzuiling van het maatschappelijke en culturele leven ontmoetten
heftige confessionele tegenstand. De bevolking bleef gehecht aan haar zuilen, zwaarbevochten
verworvenheden uit een nog niet zo ver verleden tenslotte, die men niet prijs wilde geven. Toen
Nederland zijn ritme hervonden had waren de ambities om met de verhoudingen van vóór de oorlog
te breken al spoedig verdwenen. Ook met de ferme plannen over opvoeding in nationale geest was
het toen gedaan. Na de verkiezingen van 1946 kwam er een regering van rooms-katholieken en
socialisten, een tijdperk van rooms-rode samenwerking inluidend, die tot 1958 duurde. Zij stond toe,
dat de mogelijkheden van een ideële verscheidenheid steeds verder benut werden en dat de
verzuilingsgraad daardoor voorlopig bleef toenemen.
Ook toen het tij voor de confessionelen ging keren, van het einde van de jaren zestig af, toen na
voltooiing van de emancipatie de tegenstellingen minder groot werden en tegelijkertijd de
onkerkelijkheid toenam, waardoor zich aansluiten bij het confessionele verband van de eigen richting
minder vanzelfsprekend werd, bleef een officiële wijziging van het verzuilde onderwijsstelsel
onbespreekbaar, en zolang de confessionelen een politieke machtsfactor bleven, waar men niet omheen
kon, was dat stelsel ook niet te doorbreken. Dat bleek het duidelijkst bij de discussies over voorstellen
van de Staatscommissie Cals-Donner tot wijziging van de grondwet en in het bijzonder bij de
Kamerbehandeling van het wetsontwerp, dat het grondwetsartikel 208 inzake het onderwijs wilde
wijzigen. De bespreking van dit onderwerp vond plaats onder een kabinet (kabinet-Den Uyl,
1973-1977), dat door de democratisch-socialisten gedomineerd werd en waarin een voortvarende
socialistische onderwijsminister, J.A. van Kemenade, via het onderwijs gestalte trachtte te geven aan
de door zijn partij, de Partij van de Arbeid (P.v.d.A) gepropageerde maatschappijhervormingen, die
spreiding van macht, inkomen en kennis moesten brengen.
De vraag was, hoe ver de overheidsbemoeiing in het onderwijs gaan mocht. In hoeverre mocht de
overheid, via de haar gegeven grondwettelijke bevoegdheid om eisen aan de deugdelijkheid te stellen,
ingrijpen in opzet en organisatie van het onderwijs? Confessionelen van binnen en buiten het parlement
betuigden om het hardst, dat de vrijheid van onderwijs in gevaar dreigde te komen. Wie aan de
inrichting van het onderwijs kwam tastte de grondwettelijke vrijheid van richting aan, aldus de
voorstanders van het bijzonder onderwijs. De minister ontkende, dat hij die vrijheid wilde inperken,
maar de confessionele afgevaardigden vertrouwden het niet en zorgden er voor dat het wetsvoorstel
op 22 december 1976 verworpen werd. Zodoende bleef het oude grondwetsartikel gehandhaafd en
vonden ook geen aanpassingen plaats, die gelet op de praktijk sinds 1920 noodzakelijk zouden zijn
geweest.18. Wie gelijk had in deze kwestie is een vraag, waarover men verschillend kan oordelen.
Consequentie was wel, dat voorlopig geen nieuwe discussie over dit penibele onderwerp kon
plaatsvinden.

3. Overheid en onderwijs
Een van de eerste daden van het kabinet, dat na de algemene verkiezingen in 1918
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aantrad, was de instelling van een apart ministerie van onderwijs, kunsten en wetenschappen. Tot die
tijd had de minister van binnenlandse zaken zorg voor het onderwijs gedragen. Nu de volledige
financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs een feit was, was te verwachten, dat de
overheid zware lasten op zich moest nemen. Hier ging het er om de zaak in goede kanalen te leiden.
Bovendien moesten een aantal onderwijswetten worden herzien en andere - voor nog niet geregelde
vormen van onderwijs - opgesteld. Aan die legislatieve arbeid werd met bekwame spoed al direkt
begonnen. De jaren rond 1920 betekenden in dit opzicht
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een hoogtepunt. Maar decennialang daarna had de overheidsbemoeiing niet echt op onderwijs
betrekking en bepaalde de landsoverheid zich voornamelijk tot administratieve beslissingen, in het
bijzonder om de financiële regelingen uit te werken en te bewaken en daarbij er vooral voor te zorgen,
dat de vrijheid van onderwijs tot volle ontplooiing kon komen. Ten aanzien van de inhoud van het
onderwijs bleef de overheid zeer terughoudend.
Tot aan de Tweede Wereldoorlog was de overheid in de eerste plaats geldschieter voor het onderwijs,
in goede tijden de beschikbaar komende financiën volgens de regels verdelend over de diverse takken
van onderwijs, in minder goede tijden, zoals in de jaren dertig, toen vanwege de economische crisis
bezuinigd moest worden, de boot afhoudend als dat voor de wet maar enigszins kon. Deze periode,
waarin de overheid alleen maar bezig was met het financiële en administratieve beheer en de
onderwijskundige aspecten en de vormgeving van het onderwijs aan de onderwijswereld overliet is
wel gekarakteriseerd als de periode van het ‘distributief beleid’.19.
Na de Tweede Wereldoorlog stegen de staatsuitgaven voor het onderwijs zeer sterk. De sector
onderwijs eiste een steeds groter deel van het nationale inkomen. Onderstaand overzicht20. geeft hiervan
een indruk.

Tabel 21. Onderwijsuitgaven van de overheid 1900-1975
jaar

In mln. gld.

Waarvan ten
laste van het
rijk in %

% Nat.
Gld. per hoofd Rijksuitg. on
inkomen (netto v.d. bevolking derwijs in %
marktprijzen)
van totaal

1900

26,9

42

1,5

5

-----

1905

34,2

45

1,7

6

-----

1910

47,2

64

2,0

8

-----

1915

61,1

62

1,9

10

-----

1920

180,4

71

2,9

26

-----

1925

193,4

70

3,4

26

-----

1930

255,6

58

4,1

32

-----

1935

210,1

65

4,4

25

-----

1939

199,6

68

3,5

23

-----

1946

324,5

76

3,3

34

-----

1950

557,4

66

3,3

55

7,3

1955

1,126,0

64

4,1

105

10,4

1960

1,994,3

88

5,2

174

19,8

1965

4,319,5

91

6,9

351

22,9

1970

8.535,4

94

8,1

655

26,2

1975

17.694,0

93

9,3

1.295

24,5

Bron: Van Kemenade, ‘Onderwijsbestel’, 81.
Het overzicht maakt ook duidelijk dat de gemeente met uitzondering van de jaren dertig financieel
een steeds minder belangrijke rol ging spelen. De locale overheid, in de 19de eeuw op onderwijsgebied
verreweg de belangrijkste autoriteit, kreeg steeds minder te zeggen. Gemeenten zagen hun taak
langzamerhand gereduceerd tot zaken als planning van de onderwijsvoorzieningen, het beheer van
de openbare scholen en het doorgeven van rijksgelden aan de bijzondere scholen. De centrale
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overheid, in het bijzonder de minister en zijn ambtenaren, was de instantie, die de touwtjes van het
onderwijs uiteindelijk nagenoeg geheel in handen kreeg. De bureaucratie nam tegelijk een steeds
grotere plaats in. Konden in 1945 nog 218 ambtenaren het werk af, in 1965 waren het er 1018
geworden; in 1980 was het aantal ambtenaren op het ministerie gestegen tot meer dan 2500.21. Was
het voornamelijk ‘distributief beleid’ na de Tweede Wereldoorlog voortgezet, dan zou een dergelijke
exorbitante groei van het ambtenarendom niet te verwachten zijn geweest. De toename hing vooral
samen met een geleidelijke verandering in het onderwijsbeleid. Behalve dat ze een ‘distributief beleid’
voerde, ging de overheid er namelijk steeds meer toe over ook een ‘constructieve onderwijspolitiek’
te volgen. Naast de beheersafdelingen ontstonden op het ministerie steeds meer beleidsafdelingen,
bemand door professionele krachten, onderwijskundigen vooral, die zich met het onderwijs zelf gingen
bemoeien en daarin van bovenaf trachtten verandering en verbetering aan te brengen. Vooral sedert
het einde van de jaren zestig ging de overheid zich meer intensief met onderwijsvernieuwing
bezighouden en liet dat niet meer als voorheen aan de onderwijswereld alleen over. Naast het aantrekken
van professionele krachten in de eigen organisatie werden na 1970 ook talloze innovatiecommissies
ingesteld en volgde de ene beleidsnota van de minister na de andere, met de bedoeling richting te
geven aan het denken over onderwijs. De minister en zijn ministerie probeerden op deze wijze te
fungeren als centrum van waaruit de ontwikkelingen in het onderwijs gestuurd werden.22. Dat betekende
overigens niet, dat langzamerhand de minister en zijn ambtelijk apparaat de vrije hand kregen.
Daadwerkelijke doorvoering van maatregelen werd beperkt door de wettelijke regels, door
financieel-economische omstandigheden en vooral ook door de bereidheid binnen het onderwijsveld
om mee te werken. We komen op deze aangelegenheid hierna meermalen terug.
Na 1977 ging de onderwijsbegroting voor het eerst na lange jaren dalen. De oorzaak daarvan lag
aan de vermindering van het aantal leerlingen en verder aan bezuinigingen, die de overheid wel moest
doorvoeren, geconfronteerd als ze werd met de grenzen van de economische groei. De economische
achteruitgang bracht, na jaren van hoogconjunctuur in het denken over onderwijsvernieuwing, ook
een zekere moeheid teweeg en de bereidheid werd minder om nieuwe voorzieningen te financieren,
die een steeds grotere aanslag op de staatskas betekenden. De verzorgingsstaat kwam in het geding,
en daarmee het onderwijs, waarvan geëist werd eveneens ‘een stapje terug te doen’.
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13 Het basisonderwijs Ontwikkeling van het kleuteronderwijs en lager onderwijs
Sedert 1981, toen de wet op het basisonderwijs tot stand kwam, zijn kleuterscholen en lagere scholen
opgenomen in één onderwijsinstituut, bestemd voor kinderen van 4 tot 12 jaar. De integratie van beide
vormen van onderwijs maakte een einde aan het gescheiden optrekken. Tot 1980 was er sprake van
een afzonderlijke lagere school, die een lange traditie had, waarvoor de nodige wettelijke regelingen
bestonden en die, na 1920, zich verder zou ontplooien in gescheiden richtingen. Het kleuteronderwijs
ontwikkelde zich na 1920 nog decennialang in vrijwel volstrekte vrijheid. Pas in 1955 kwam er een
wettelijke regeling voor dat onderwijs. Aan de vrije en ongebonden groei, die intussen flinke proporties
had aangenomen, kwam daarmee een einde; ook het kleuteronderwijs kreeg een duidelijke, algemene
vorm.

1. Het kleuteronderwijs
De wet op het lager onderwijs van 1920 bevatte, wat het bewaarschoolonderwijs betreft, alleen een
bepaling omtrent het toezicht (op de gebouwen door de volksgezondheidsinspectie, op de scholen
door de inspecteurs van het lager onderwijs). De toenmalige minister, De Visser, had het
bewaarschoolonderwijs ook bij wet willen regelen, maar een wetsontwerp daartoe trok hij in, nadat
gebleken was dat er in de Tweede Kamer in verband met de schoolstrijdkwestie onenigheid over
ontstond. En in die kwestie, nu die voor het lager onderwijs geregeld was, wenste hij rust. Het aannemen
van zijn voorstel zou de overheid bovendien veel geld kosten en het was duidelijk, dat maar niet
onbeperkt een beroep op de overheidsfinanciën kon worden gedaan.23. Wel riep de minister, in 1921,
een aparte inspectie voor het bewaarschoolonderwijs in het leven: 10 inspectrices, wier aantal echter
al in 1924 uit bezuinigingsoverwegingen werd gehalveerd. Tien jaar later werd deze aparte inspectie
helemaal opgeheven, om na de Tweede Wereldoorlog in 1948 weer te verschijnen: toen werden er 8
inspectrices benoemd.
De slechte financiële toestand van het land in de jaren twintig en dertig verhinderde jarenlang een
wettelijke regeling, die immers altijd geld zou gaan kosten. Dat betekende echter niet, dat over het
bewaarschoolonderwijs al die tijd in het geheel geen discussie plaatsvond. Integendeel, over
onderwijs-inhoudelijke kwesties werd veel gesproken en ook de opleiding van de onderwijsgevenden
had veler aandacht.
Dat de bewaarschool haar functie van ‘het bewaren’, zeg maar het opbergen van kleine kinderen
moest opgeven, daarvan was in 1920 vrijwel iedereen al overtuigd. De school diende meer voor te
bereiden op het lager onderwijs, maar
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moest zich daarbij overigens niet conformeren aan de werkmethoden van de lagere school. Kleuters
moesten anders benaderd worden, met andere onderwijsvormen geconfronteerd, dan kinderen op de
lagere school. Al spelende moesten de kleuters leren; op de lagere school was het met het spelen
afgelopen, daar moest gewerkt worden.
De aanduiding ‘bewaarschool’ maakte hierdoor plaats voor ‘school voor voorbereidend onderwijs’,
maar nog meer in zwang kwam de term ‘Fröbelschool’. Verreweg de meeste scholen van na 1920
werden naar de methode-Fröbel ingericht. Hierbij werd de leidende activiteit van de onderwijzeres
deels vervangen door de spontane activiteit, het zelf bezig zijn van het kind; het klassikale onderwijs
werd gecombineerd met bezigheden van eigen keuze. Geheel onbesproken was deze methode overigens
niet. Daarnaast immers kwamen er zogenaamde Montessori-scholen, die in hun benaderingswijze
van het kind meer wilden dan het bezig houden alleen, en de nadruk legden op de vorming tot mens,
op de ontwikkeling van de mogelijkheden, die nog sluimerend in het kind aanwezig waren en het
klaar moest maken voor een zakelijke en efficiënte wereld. Montessori was dan ook niet erg verrukt
van het (laten) doen van spelletjes en het vertellen van sprookjes. Welke van de twee methoden de
beste was, was jarenlang een punt van hevige twist en ook hierdoor was het moeilijk om tot een voor
alle partijen aanvaardbare wettelijke regeling te komen voor het onderwijs voor de allerkleinsten. De
opgang, die het Fröbel-systeem na 1920 maakte, stond echter in geen verhouding tot die van het
Montessori-systeem. Tegenover 1957 zogenaamde Fröbelscholen (83,8%) waren er in 1940 slechts
120 Montessori-scholen (5,1%). Slechts hier en daar had men elkaar enigermate gevonden: er waren
in het genoemde jaar 58 scholen, waarin beide systemen gecombineerd waren. De 201
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resterende bewaarscholen werkten volgens andere methoden en dat betekende in nogal wat gevallen
zonder bepaalde methoden.24.
De regel, dat in elke gemeente voldoende lager onderwijs gegeven moest worden, bestond voor
het ‘voorbereidend onderwijs’ niet. De meeste bewaarscholen dankten hun bestaan aan het particulier
initiatief, terwijl ook de financiële lasten grotendeels door de oprichters gedragen werden. De
schoolgelden waren de belangrijkste bron van inkomsten. Daarnaast was de gemeentelijke overheid
subsidieverstrekker, tot 1932 in toenemende mate. Daarna daalden de subsidies van de kant van de
gemeenten door de economisch slechte situatie, om tegen het einde van de jaren dertig weer wat te
stijgen (in 1932 kreeg 68% van de scholen nog op de een of andere manier subsidie, in 1940 bedroeg
dat percentage 5825.).
De gemeentelijke overheid trad verhoudingsgewijs weinig op als schoolstichter. In de jaren dertig
ging ze er zelfs minder verantwoordelijkheid voor dragen. Het verlies aan openbare scholen werd
echter vrijwel geheel opgevangen door een uitbreiding van neutraal-bijzondere scholen, merendeels
stichtingen van afdelingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. 't Nut, vanouds behoedster
van het openbare, althans niet-confessionele onderwijs, schiep zodoende enig tegenwicht tegen het
steeds verder oprukken van scholen op confessionele grondslag. Regelmatig drong 't Nut er dan ook
bij de regering op aan het bewaarschoolonderwijs eindelijk te regelen en organiseerde het conferenties,
waar onder meer gesteld werd, dat rijk en gemeente meer voor dit onderwijs over moesten hebben.26.
De Maatschappij, die bij haar 150-jarig bestaan in 1934 het beheer voerde over 81 Nutsbewaarscholen,
breidde haar aandeel uit, toen de overheid doof bleef voor haar oproepen en steeds minder aandacht
aan het bewaarschoolonderwijs besteedde.27. Was er in 1930 sprake van ongeveer 15% openbare
scholen, in 1940 was dit percentage tot 10 gedaald.28. Het aandeel van het neutraal-bijzonder onderwijs
('t Nut vooral) was in 1940 gestegen tot tegen de 20%.
Het bewaarschoolonderwijs was grotendeels, voor meer dan tweederde, een confessionele
aangelegenheid, en in het bijzonder een rooms-katholieke. Ongeveer de helft van alle bewaarscholen
was rooms en meer dan de helft van alle kleuters bezocht deze scholen.29. Het waren de vrouwelijke
religieuzen, die hier een groot werkterrein vonden. Overal, waar ze zich vestigden, begonnen ze met
bewaarschoolonderwijs.30. Noord-Brabant en Limburg waren dan ook de provincies, die het best van
bewaarscholen voorzien waren. In andere provincies - bijv. Utrecht, Drenthe, in de Betuwe en op de
Zuidhollandse en Zeeuwse eilanden - waren een groot aantal gemeenten, waar in 1940 in het geheel
geen bewaarschoolonderwijs gegeven werd.31. Nog steeds echter bestonden er toen, vooral op het
platteland, bewaarplaatsen - de ouderwetse inrichtingen, waar kinderen in bewaring gegeven werden
als de ouders buitenshuis gingen werken - en in de steden ook nog wel particuliere kleuterklasjes,
waarvan het peil zeer wisselend was. Ze kwamen en gingen zoals van ouds, zonder dat men er, ook
naderhand, veel zicht op kreeg.
Bijna een derde van de hoofden der bewaarscholen gaf nog in 1940 les, zonder over enig diploma
te beschikken, en bij de hulponderwijzeressen was dat gedeelte nog groter. Er was over de
bevoegdheidskwestie niets geregeld. Opleidingsinstituten, van de overheid uitgaande, waarvan de
diploma's een vereiste waren om bewaarschoolonderwijs te geven bestonden er niet. Elke categorie
bewaarscholen zorgde voor eigen opleidingen32. met het gevolg, dat men in 1940 gediplomeerd kon
worden voor het ‘voorbereidend onderwijs’ op 16 verschillende manieren.
Geleidelijk aan werden - vooral na de Tweede Wereldoorlog - wel steeds meer

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

243

onbevoegde leerkrachten opgevolgd door gediplomeerde. Toen, in 1955, de wettelijke regeling kwam,
was nog maar een zeer klein percentage onbevoegd. Dit was ook in de hand gewerkt door het feit,
dat het financieel toch wel wat aantrekkelijker werd bij het kleuteronderwijs - deze benaming vond
na 1945 steeds meer ingang - te gaan werken. Vóór de oorlog behoorden de salarissen van de
bewaarschoolonderwijzeressen tot de laagste die er waren - op de r.-k. scholen waren zelfs merendeels
onbezoldigde religieuzen werkzaam - en pensioenvoorzieningen bestonden niet of waren volstrekt
onvoldoende. Na 1945 kwam de gemeentelijke overheid meer met subsidies over de brug, waardoor
ook de salarissen geleidelijk opgetrokken konden worden, maar ze bleven bepaald aan de magere
kant.
De kleuteronderwijswet van 195533. maakte niet alleen een einde aan de onduidelijkheid rond het
onderwijs aan kleuters, ze zorgde er ook voor, dat het onderwijs aan vier- en vijfjarigen door het rijk
vergoed werd, natuurlijk met inachtneming van de regels betreffende financiële gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs, zoals die enige decennia eerder voor het lager onderwijs vastgesteld
waren. Dat betekende, dat er gemakkelijker openbare kleuterscholen konden ontstaan. Het aantal
verdubbelde in acht jaar tijds. De rijksbijdrage voor het kleuteronderwijs, in 1954 nog 30 miljoen
gulden, was in 1963 opgelopen tot 175 miljoen. Voor 't Nut werd de oorzaak om neutrale scholen te
stichten in uitgesproken confessionele gebieden nu ook minder; het aantal Nutskleuterscholen daalde.
En met name in protestants-christelijke kring - waar men niet kon rekenen op religieuzen, die het
werk voor weinig geld of voor niets deden - kon nu serieuzer aan het oprichten van kleuterscholen
gedacht gaan worden.

Grafiek 3. Aantal openbare en bijzondere kleuterscholen 1920-1964
Bronnen: Statistiek voorbereidend onderwijs, 9; Ontwikkeling onderwijs, 54.
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De wet schreef een speel- en werkplan voor alle scholen voor, het onderwijzend personeel moest een
akte bezitten - die voorlopig nog op de meest uiteenlopende wijzen verworven kon worden - en de
schoolgebouwen moesten voldoen aan behoorlijke eisen. Wat dit laatste betreft viel er nog veel te
doen, want met de huisvesting van het kleuteronderwijs was het anno 1960 nog niet best gesteld.
Voorts konden kinderen pas toegelaten worden als ze vier jaar oud waren.
Door deze bepalingen kwam er een definitief einde aan de bewaarfunctie, wat overigens wel een
probleem schiep voor de werkende moeders met kleine kinderen. De oplossing werd geboden door
een groot aantal ongesubsidieerde peuterscholen. Peuters, die in de 19de eeuw aan de lagere school
werden toevertrouwd, later bij de bewaarschool waren terecht gekomen, kregen na 1960 een aparte
opvang: de peuterschool. De kleuterschool was geen bewaarschool meer, maar een instituut, dat in
de jaren zestig en zeventig meer dan 400.000 kleine kinderen in ons land voorbereidde op de lagere
school.34.

2. Het lager onderwijs
De financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
Artikel 208 van de Grondwet van 1917 maakte alle onderwijs, dus niet alleen het openbare, tot
voorwerp van aanhoudende zorg van de regering. Verder bepaalde het, dat het bijzonder onderwijs
naar dezelfde maatstaven als het openbaar onderwijs door de overheid bekostigd zou worden. 1917
vormde daarmee het voorlopige eindpunt van een conflict, dat meer dan een eeuw bestond en ruim
een halve eeuw daarvoor, bij de grondwet van 1848, geleid had tot de erkenning, dat het geven van
onderwijs vrij diende te zijn en dat, na de invoering van de leerplicht in 1900 en een steeds voortgaande
subsidiëring van het bijzonder onderwijs de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs
onvermijdelijk was. Volstrekte vrijheid werd het bijzonder onderwijs in 1917 niet gegeven. De
grondwet bracht voor beide vormen van onderwijs de bestaans- en werkvoorwaarden op gelijke voet,
maar ze bond tegelijk het bijzonder onderwijs aan overheidstoezicht, aan een onderzoek naar de
zedelijkheid en bekwaamheid van het onderwijzend personeel en aan eisen van deugdelijkheid. Ook
bepaalde ze de bekostigingsvoorwaarden.
Door dit alles werd een reeds in gang gezette ontwikkeling gelegaliseerd op een wijze, die uniek
was voor de westerse wereld. Terwijl elders het openbaar onderwijs bevorderd werd en steeds meer
terrein won, was de ontwikkeling in Nederland juist tegengesteld: van een grotendeels openbaar
onderwijs ging het steeds meer in de richting van een sterk pluralistisch, op godsdienstige grondslag
gebaseerd bijzonder onderwijs.
Tot het nieuwe grondwetsartikel was geadviseerd door een in 1913 ingestelde staatscommissie
waarin, naast enkele onderwijsspecialisten, alle politieke partijen vertegenwoordigd waren. Voorzitter
was het Tweede Kamerlid D. Bos, die zijn sporen op onderwijsgebied verdiend had, onder meer met
een in 1898 uitgekomen indrukwekkend opstel over de toekomst van ons schoolsysteem.35. De
zogenaamde Pacificatie- en Bevredigingscommissie had de opdracht met haar voorstellen een einde
aan de schoolstrijd te maken. Zij deed dat via een voorstel voor financiële gelijkstelling, maar ging
in haar advisering veel verder: ze legde concrete voorstellen op tafel tot herziening van de grondwet
en de bestaande onderwijswetten.
Nadere uitwerking van het beginsel van finaciële gelijkheid in een wettelijke regeling kwam er
vooreerst alleen voor het lager onderwijs. Op dit terrein had zich de strijd ook in hoofdzaak afgespeeld
en lager onderwijs was ook het belangrijkst:

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

245

49 Spotprent op de gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs

ieder kind moest er aan deelnemen; het vervolgonderwijs was naar de opvattingen in die dagen lang
niet voor iedereen van belang. De uitwerking kwam in de lager onderwijswet van 1920, ontworpen,
in hoofdzaak op basis van wat de Bevredigingscommissie had voorgesteld, door de eerste minister
van O., K. en W., dr. J.Th. de Visser. In de wet nam het rijk op zich de jaarwedden van de onderwijzers
te betalen en werd de gemeenten opgedragen te zorgen voor de stichtings- en onderhoudskosten van
alle schoolgebouwen en voor de uitgaven die de inrichting der lokalen en de aanschaf van leermiddelen
vergde.
Onderwijs-inhoudelijk was de wet minder geprononceerd. Zij bevestigde in hoofdzaak oude regels
en paste andere aan inmiddels gewijzigde omstandigheden aan. Toch kan wel op enige punten van
belang gewezen worden. Het vakkenpakket voor de lagere school werd definitief vastgesteld; vóór
het zevende leerjaar mochten geen facultatieve vakken meer gegeven worden, met uitzondering van
handenarbeid, De school werd opgedeeld in jaarklassen, de leerlingen volgden zes jaar lang de lessen
in de vakken, overeenkomstig de wijze waarop het schoolhoofd die vakken op het rooster had geplaatst
en volgens de inhoud van het vastgestelde leerplan. Wel mocht geëxperimenteerd worden met het
lesrooster, maar alleen met goedkeuring van de minister, nadat die de Onderwijsraad had gehoord.36.
Deze raad had de minister ingesteld opdat ze hem kon adviseren bij de uitvoering van de nieuwe wet.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

246

50. J.Th. de Visser (1857-1932), eerste Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, onder wiens leiding
de financiële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs geregeld werd. Uit: Lager Onderwijs in de
spiegel der geschiedenis. Samengesteld door J.H. Meijsen, Den Haag, 1976
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Het lager onderwijs in de wet van 1920 werd onderscheiden in gewoon lager, uitgebreid lager en
buitengewoon lager onderwijs. Daarnaast werd gesproken over vervolgonderwijs, in de praktijk enige
extra leerjaren, waarin de stof van het lager onderwijs werd herhaald en verdiept voor hen, die geen
voortgezet onderwijs gingen volgen. Het Uitgebreid Lager Onderwijs (ULO) was in feite een
vervolgopleiding, voortzetting van een schooltype, dat bij de wet van 1857 was geschapen, zij het
dat nu voor het eerst het leerplan nauwkeurig werd vastgesteld. We komen hier in een volgend
hoofdstuk op terug. Het Buitengewoon Lager Onderwijs (B.L.O.) werd in de wet slechts vermeld;
een regeling ervoor zou bij Koninklijk Besluit volgen, wat inderdaad spoedig geschiedde.
De financiële gevolgen voor de overheid van de gelijkstelling waren buitengewoon groot. Het
bestaande bijzondere onderwijs en de snelle uitbreiding ervan maakten het niet gemakkelijk de kosten
er voor op te brengen. Des te moeilijker werd dat, toen de steeds krapper wordende overheidsfinanciën
tot maatregelen dwongen, die in feite een achteruitgang over de gehele linie inhielden, maatregelen
zoals verhogen van het aantal leerlingen per onderwijzer en beknibbelen op de uitgaven, met name
op de salarissen van het onderwijzend personeel. Laat staan, dat er geld vrijkwam voor vernieuwingen
in het lager onderwijs. Na de Tweede Wereldoorlog kreeg het rijk aanmerkelijk meer financiële
armslag, en daar kon het lager onderwijs ook sterk van profiteren.
De wet van 1920 bleef gehandhaafd tot 1980. Mogelijkheden om nieuwe ontwikkelingen door te
voeren werden vooral in de laatste jaren te baat genomen. De lagere school van 1920 was daardoor
wel een andere als die uit 1980, al bleef de essentie ervan gelijk: jaarklassen en lesrooster, dat volgorde
en intensiteit van behandeling van de vakken aangaf. Wat meer eigen activiteiten van de leerlingen
gingen in latere tijd mede de gebeurtenissen bepalen in de klassen, waar alles minder star toeging dan
toen er nog sprake was van ‘luisterklassen’ zonder veel meer.

Kwantitatieve ontwikkeling van openbaar en bijzonder onderwijs
De bijzondere scholen maakten hun grootste sprong voorwaarts in de eerste jaren na de afkondiging
van de financiële gelijkstelling. Daarna zouden ze gestaag verder groeien, telkenjare, tot in de jaren
zestig toe zouden er enkele tientallen protestants-christelijke en rooms-katholieke scholen bijkomen.
Ook het openbaar onderwijs zou aanvankelijk nog sterker worden, maar na 1925 begon er een
geleidelijke achteruitgang (ten dele door bezuinigingsmaatregelen), in sommige jaren onderbroken
door een lichte stijging, terwijl na de oorlog het aantal openbare scholen zich op een vrijwel constant
niveau handhaafde. Ook in de getallen, die de verhouding aangeven tussen het aantal leerlingen, dat
zich naar de diverse schoolrichtingen wendde, was eenzelfde tendens merkbaar: achteruitgang bij het
openbaar, voortdurende vooruitgang bij het confessioneel onderwijs. Onder de gevolgen van het
teruglopen van het aantal kinderen, dat in aanmerking kwam voor de lagere school, leden openbaar
en bijzonder onderwijs sedert het eind van de jaren vijftig overigens beide.
Mear gedetailleerd wordt de ontwikkeling in de volgende bladzijde weergegeven.
Na de financiële gelijkstelling was een concurrentiestrijd tussen openbaar en bijzonder onderwijs te
verwachten. Het aantal leerlingen op de openbare scholen liep in de jaren twintig inderdaad hard
achteruit: duizenden gingen over naar bijzondere scholen. De positie van leerkrachten bij het openbaar
onderwijs kwam
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Tabel 22. Lagere scholen en leerlingen, openbaar en bijzonder onderwijs 1920-1964
Jaar

Aantal
scholen

Aantal
leerlingen (×
1000)
prot.-chr.
r.-k.

openb.

prot.-chr.

r.-k.

openb.

1920

3.457

1340

1280

570 (55%)

1925

3.694

1726

1882

500 (46%)

1930

3.325

1805

2175

446 (38%)

295 (25%)

422 (36%)

1945

2.331

1894

2389

319 (27%)

324 (28%)

510 (44%)

1950

2.324

1951

2486

332 (27%)

334 (28%)

525 (43%)

1955

2.451

2131

2684

417 (29%)

397 (27%)

610 (42%)

1960

2.471

2248

2833

379 (27%)

383 (27%)

625 (44%)

1964

2.475

2341

2884

366 (26%)

386 (28%)

619 (44%)

Bron: Ontwikkeling Onderwijs, 65-66.
N.B.: Niet opgenomen zijn de bijzondere neutrale scholen; in 1925: 132 scholen, 17.791 leerlingen
(2%) en in 1964: 151 scholen, 25.818 leerlingen (2%).
daardoor op diverse plaatsen in gevaar, voor een aantal was wachtgeld de toekomst. Voor de generaties
leerkrachten van 1920 en volgende jaren woedden dus de schoolstrijd voort. De onderwijzer aan de
openbare school ging een onzekere toekomst tegemoet; de positie van het openbaar onderwijs en
daarmee die van hemzelf zou wel eens ernstig kunnen worden verzwakt.37. Voor de ‘bijzondere’
onderwijzer, die het met een lager salaris had moeten doen, dikwijls onder slechtere omstandigheden
had moeten werken en voor de financiële gelijkstelling had moeten vechten, brak een periode van
zelfbewust optreden aan, nu de schoolstrijd gewonnen was en de vruchten ervan na 1920 geplukt
konden worden.
De achteruitgang van het aantal openbare scholen en de consequenties daarvan voor de aan die
scholen verbonden leerkrachten lijken voor wie de cijfers bekijkt ernstiger, dan ze in feite waren. In
het katholieke deel van Nederland, met name in Noord-Brabant en Limburg, vond in de jaren twintig
en dertig een omzetting van vele scholen plaats, die ideologisch en praktisch weinig consequenties
had. In 1920 was het grootste deel van het lager onderwijs in Limburg nog openbaar; in Noord-Brabant
was dat - zij het in geringere mate - ook het geval. Deze scholen waren katholiek, er werd les gegeven
door katholieke leerkrachten en ze werden beheerd door een katholieke gemeentelijke overheid. Na
1920 werden deze scholen, in het kader van de katholieke verzuiling, in snel tempo omgezet in
bijzondere en katholieke scholen, zonder dat dit in de meeste gevallen consequenties had voor het
onderwijzend personeel. Niet de feitelijke, onacceptabele situatie was hier de reden om bijzondere
scholen te stichten, maar men liet zich leiden door de overweging, dat afhankelijkheid van de
wereldlijke overheid de katholiciteit op enig moment wel eens in gevaar zou kunnen brengen. Alleen
gebondenheid aan de kerk kon met zekerheid de katholieke opvoeding waarborgen. In de Limburgse
en Noordbrabantse lagere scholen, die tegen 1940 van openbaar in bijzonder omgezet waren, ging
het in feite louter om verplaatsing van de zeggenschap over het onderwijs van de wereldlijke naar de
kerkelijke overheid, al moet men daar nu ook weer niet een te scherpe scheiding in aanbrengen: de
pastoor speelde voorheen een rol in de openbare school en de burgemeester of een der wethouders
kreeg dikwijls zitting in het schoolbestuur van de bijzondere katholieke school.38.
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De opkomst van het protestants-christelijk lager onderwijs betekende derhalve een veel ernstiger
bedreiging voor de onderwijzers aan de openbare school. Het openbaar onderwijs, met zijn nog lang
volgehouden protestants-christelijke stempel, had juist in protestantse gebieden altijd op veel aanhang
kunnen rekenen, zelfs toen de school een steeds meer neutraal karakter kreeg. Het was dus na 1920
vooral de vraag, in hoeverre protestants Nederland de openbare school in de steek zou laten, de school
tenslotte waar men zich traditioneel altijd bij betrokken had gevoeld. Hier kon het personeel niet,
zoals in katholieke gebieden, met enig gemak van de ene op de andere school overstappen: de
bijzondere protestantse school was fundamenteel anders dan de openbare. Het protestants-christelijk
onderwijs zou uiteindelijk niet zo sterk als het rooms-katholieke groeien; het bleef bij iets meer dan
een kwart van het totaal steken.
Toen na de Tweede Wereldoorlog de verzuiling doorging, bleef de verhouding tussen openbaar en
bijzonder onderwijs nagenoeg constant. In de loop van de jaren zeventig viel echter in het kader van
de algemene neergang van de verzuilde structuur een lichte verschuiving richting openbaar en
bijzonder-neutraal onderwijs te constateren of werden samenwerkingsscholen gesticht.

Streven naar vernieuwing
Na de belangwekkende legislatieve arbeid van minister De Visser - niet alleen op het gebied van het
lager onderwijs, zoals we nog zullen zien - werd het voorlopig stil op wetgevingsgebied. Iedereen
verlangde, nu het grootste struikelblok uit de onderwijsgeschiedenis eindelijk uit de weg geruimd
was, naar rust. Regering en ministerie toonden voorlopig weinig interesse voor nieuwe ontwikkelingen,
die, dikwijls in navolging van wat in het buitenland plaatsgreep voorzichtig werden gepropageerd en
mondjesmaat in praktijk gebracht. Ook de overgrote meerderheid van het onderwijzend personeel
zag naar kalme tijden uit. De nieuwe wet op het lager onderwijs van 1920 moest maar eerst in praktijk
gebracht worden, voordat er wéér iets nieuws van stapel kwam, kan men in een leerboek voor de
kweekscholen uit 1926 lezen.39. Nu waren de vooroorlogse jaren ook niet de meest geschikte tijd voor
grootse veranderingen. Meestal kosten die veel geld en dat was er niet. Het was al moeilijk genoeg
de bestaande voorzieningen redelijk in stand te houden.40. Pas na de Tweede Wereldoorlog, vooral
van het eind van de jaren zestig af, kwam er én bij de overheid én in de onderwijswereld weer de
geneigdheid zich te bezinnen op het lager onderwijs en werd de roep om verandering luider, zonder
dat dit overigens vooreerst tot fundamentele wijzigingen over de gehele linie leidde.
Dit alles betekent niet, dat Nederland op onderwijsgebied in de eerste helft van de 20ste eeuw een
slapende natie was geworden. Rond de eeuwwisseling was er, ook internationaal, al kritiek op de
bestaande toestand en ordening merkbaar, deels voortkomend uit het naar voren treden van
emancipatiebewegingen als die voor arbeiders en vrouwen. Ook het kind emancipeerde in die tijd.
Maatregelen tegen misbruik van het kind werden steeds nadrukkelijker getroffen, meer aandacht werd
aan kinderen besteed. Op onderwijsgebied was de klacht, dat in school te weinig aandacht naar het
individuele kind uitging in een systeem van jaarklassen, met zitten blijven en overgaan, met leerstof
die nauwkeurig was vastgelegd, ook hoe die behandeld moest worden. Pedagogische vernieuwers,
in Amerika, Engeland en Duitsland vooral, wilden daarom de school een andere richting geven en
het functioneren van kinderen daarin wijzigen. Buitenlandse modelscholen kregen ook hier te lande
aandacht en soms voorzichtige navolging. De grote massa
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51 Jan Ligthart (1859-1916), and het werk in zijn school te 's-Gravenhage. Uit: Lager Onderwijs in de spiegel
der geschiedenis. Samengesteld door J.H. Meijsen, Den Haag, 1976

der onderwijzers wenste echter geen doorbreking van het bestaande, goed geordende systeem, was
weinig geneigd het schoolkind met andere ogen te bekijken en zorgde er dan ook voor, dat de
Nederlandse lagere school haar traditionele, klassikale karakter bleef behouden.
Ook al maken ze kwantitatief geen grote indruk, het memoreren van een aantal nieuwe
ontwikkelingen is zeker op zijn plaats.41. Allereerst dient er op gewezen te worden, dat tegen 1920 de
pedagogie als aparte tak van wetenschap werd erkend en een plaats kreeg aan de universiteiten. Aan
deze instellingen kwamen spoedig na elkaar docenten op dat vakgebied. Voor het lager onderwijs
maakte zich Ph.A. Kohnstamm, in 1919 namens de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen aan de
Universiteit te Amsterdam tot bijzonder hoogleraar benoemd, bijzonder verdienstelijk. Hij gaf de
pedagogiek en het onderwijs in Nederland hun wetenschappelijke basis, neergelegd in zijn
Persoonlijkheid in wording uit 1919. Kohnstamm was ook directeur van het eveneens in 1919
opgerichte Nutsseminarium voor Pedagogiek, dat zich intensief om de onderwijsvernieuwing vooral
in de lagere school heeft bekommerd.
Van de pioniers uit het onderwijsveld is Jan Ligthart (1859-1916) de eerste, die vermelding verdient.
Hij is een van de weinige Nederlandse pedagogen, die niet alleen van het buitenland leerden, maar
originele gedachten over het onderwijs koesterden, die buiten ons land niet onopgemerkt bleven.
Ligthart was onder-
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wijzer in Amsterdam, later in Den Haag, waar hij aan volkskinderen les gaf. Hij bracht zijn pupillen
in contact met levende leerstof, zodat ze meer zouden gaan begrijpen van de maatschappij, waarin
ze later een plaats zouden krijgen. Zaken uit het leven gegrepen werden de school binnengehaald en
gebruikt als lesstof en als middel om de leerlingen te activeren. Hoewel Ligthart in zijn tijd nogal
furore maakte met zijn Haagse school, hebben zijn ideeën in Nederland niet doorgewerkt. Veel
bekender is hij hier geworden door zijn vele boeiende kinderboeken. Hij schreef die samen met zijn
twee belangrijkste medewerkers H. Scheepstra en W. Walstra; de grondtoon ervan verraadt een
positieve houding ten opzichte van het kind. Het ‘klassieke’ boek voor kinderen werd Het boek van
Ot en Sien, door Ligthart bedacht en door Scheepstra geschreven.
De andere originele pedagoog uit het onderwijsveld, aan wie niet voorbijgegaan kan worden was
Kees Boeke (1884-1966), die in 1929 zijn Werkplaats Kindergemeenschap in Bilthoven stichtte. Een
school kan men deze onderwijsinstelling nauwelijks nog noemen. Ze was meer een gezin, waarin de
kinderen niet louter iets geleerd werd, maar waarin deze opgenomen waren als participanten, die
behulpzaam moesten zijn bij alles wat er zich voordeed. De verantwoordelijkheid voor het instituut
en wat zich daarbinnen afspeelde werd verregaand door leiding en kinderen gedeeld. Boeke was een
idealist en in zekere zin een revolutionair, die een doorbraak in de maatschappij en het maatschappelijk
leven wilde bewerkstelligen. Een pedagoog met een dergelijk uitgangspunt riep vanzelfsprekend ook
de nodige weerstand op en kon moeilijk rekenen op een grote aanhang, die ook elders het gepropageerde
in praktijk zou brengen. Hoewel Boeke pleitte voor veranderingen in het onderwijs op nationale
schaal, werkte hij tot het eind met een kleine groep aanhangers, in isolement.
Naast deze pedagogen hadden ook zekere stromingen uit het buitenland aandacht en zo ontstonden,
naast de ‘klassieke’ lagere school van 1920, enkele schooltypen, die na verloop van tijd tot het vaste
bestand van ons schoolstelsel zijn gaan behoren. Algemeen kenmerk van deze schooltypen was, dat
ze de starheid van het klassikale systeem doorbraken. Het kind diende meer als persoon aanvaard te
worden en een groter aandeel in de schoolactiviteiten te krijgen. In de verhouding van het kind tot
zijn onderwijzer, tot de leerstof en de leermiddelen wilden de voorstanders van deze stromingen een
fundamentele verschuiving aanbrengen.
De oudste van dit van het gangbare afwijkende schooltype was de Montessorischool, bij de
behandeling van het kleuteronderwijs al vermeld, maar zich ook manifesterend in het lager en
voortgezet onderwijs. De naam dankt de school aan Maria Montessori (1870-1952), arts te Rome,
die aldaar voor van de straat geplukte kinderen - hun moeders werkten in fabrieken - ‘casa dei bambini’
(huizen voor kinderen) stichtte. Montessori wenste dat het kind in de school als een wezen op zich
benaderd werd. Daarbij paste het klasse-systeem met een nauwkeurig vastgelegde behandeling van
de leerstof niet. Er moest een onderwijscontinuüm komen, waarin het kind de leerstof individueel tot
zich nam, in zijn eigen tempo (het ene kind dus sneller dan het andere) en waarbij van zittenblijven
geen sprake kon zijn. In een dergelijk systeem was de rol van de onderwijsgevende meer stimulerend:
hij observeerde ieder kind afzonderlijk en gaf op de juiste momenten aanwijzingen om het verder te
helpen. De vrijheid van het kind kon natuurlijk niet onbegrensd zijn; het belang van de groep stelde
daar in bepaalde gevallen paal en perk aan. Hoe individueel een kind ook bezig kon zijn, de
ontwikkeling van het individu voltrok zich altijd in een sociaal verband.
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P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

253

Tegen 1940 waren er in ons land iets meer dan 40 lagere Montessorischolen. Lange tijd bleef het
aantal vrij stabiel. Grotere aandacht en aanhang kreeg dit schooltype vanaf de jaren zestig, toen er
een nieuwe fase in de gedachtenvorming rond het lager onderwijs intrad.
Ook de Daltonscholen bleven in ons land niet onopgemerkt. De stichtster van dit schooltype was
de Amerikaanse Helen Parkhurst (1887-1973), een onderwijzeres, die zich voor de schier onmogelijke
opgave gesteld zag in haar school in Dalton (Massachusets) in haar eentje aan acht klassen onderwijs
te geven. Dat kon alleen door, terwijl ze met één klas bezig was, de anderen taken op te geven. Het
takenstelsel werd het kenmerk van de Daltonschool: er werden taken vastgelegd, de leerling neemt
op zich deze te volbrengen binnen een bepaalde tijd, en de onderwijsgevende van zijn kant belooft
voor de nodige begeleiding te zorgen. Het klasseverband werd hierdoor zeer los; de werkwijze zorgde
daarmee ook voor aparte schoolgebouwen, met een zeer open karakter.
Het Daltononderwijs deed zijn intrede in ons land na een reis van Kohnstamm in 1924 naar Engeland,
waar het intussen in diverse scholen werd toegepast. Het aanvankelijk enthousiasme voor dit onderwijs
- in 1938 waren er 38 Daltonscholen - bekoelde. De Montessorischool, die zich eveneens sterk op
het individuele kind richtte, maar een andere organisatie van het onderwijs voorstond, sprak meer
aan. Het Daltononderwijs bleek te vaag in zijn opzet. Het vaststellen van taken gebeurde op zo veel
verschillende manieren, dat het zicht op het hele gebeuren steeds meer belemmerd werd. Er kon dan
ook nooit van één Daltonschool gesproken worden; ze waren allemaal verschillend.
Een schooltype, dat vooral vanaf de jaren zeventig weer enige furore maakte was de zogenaamde
Vrije school, uitgaande van de antroposofische wereldbeschouwing, zoals die in de geschriften van
de Duitser Rudolf Steiner is neergelegd. De animo voor dit schooltype is lange tijd zeer beperkt
geweest. Dat het onderwijs zo'n afwijkend uitgangspunt heeft zal hieraan niet vreemd zijn; het
kenmerkende verschil met andere schooltypen vormt juist de antroposofie, waaruit bepaalde
consequenties getrokken worden voor het onderwijs. Zo ligt sterke nadruk op de kunstzinnige vorming,
het gebruik van een specifieke bewegingsleer - de zogenaamde eurithmie en, methodisch, op het
aandacht schenken aan bepaalde thema's, die gedurende enige tijd in het onderwijs centraal staan. De
Vrije school kenmerkt zich overigens ook door veel individuele aandacht, hecht aan
onderwijscontinuïteit, al werkt ze in het algemeen met jaarklassen, waarbij zittenblijven, indien
enigszins mogelijk, wordt vermeden.
Een onderwijstype, dat pas de laatste decennia een zekere opgang beleefde, is de Jenaplanschool.
De oorsprong ervan ligt in het Duitse Jena bij Peter Petersen (1884-1952), hoogleraar aan de universiteit
aldaar en tegelijk hoofd van een aan deze instelling verbonden demonstratie-lagere school. Rond 1930
voerde Petersen in die school een werkwijze in, die aanzienlijk van de andere typen, die de revue
passeerden, verschilde. De leerstof wordt er ingedeeld in zogenaamde instrumentele vakken (centraal
daarin: lezen, schrijven en rekenen), die groepsgewijs geleerd worden in min of meer homogene
prestatiegroepen, ook wel niveaugroepen genoemd. Daarnaast wordt wereldoriëntatie gegeven in
zogenaamde stamgroepen, samengesteld uit kinderen in diverse leeftijdsklassen, bij welk onderwijs
de sociale interactie een grote rol speelt. Dat doet ze ook - derde kenmerk van deze school - bij de
vieringen, meestal naar de feestdagen op de kerkelijke kalender, zodat dit schooltype, zeker
aanvankelijk, vooral in christelijke milieus aansloeg.
Al deze scholen (anno 1980 naar schatting niet meer dan 10% van het totaal aan
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lagere scholen uitmakend)42. hebben een zekere invloed op de vernieuwing in het lager onderwijs
gehad, zoals die sedert het einde van de jaren zestig van start is gegaan. Op z'n minst waren het
voorbeelden, waarvan men begon te erkennen, dat zekere kenmerken ervan ook voor de gewone
lagere school gewenst waren. In het bijzonder gold dat voor de rol van de klas. De
vernieuwingsbeweging richtte zich tegen het uniforme, passieve en vooral op de cognitieve
ontwikkeling der leerlingen afgestemde klassensysteem, waarbij elk jaar een bepaalde hoeveelheid
leerstof moest worden verwerkt. ‘Men kan veilig zeggen, dat het begrip losser klasseverband gaandeweg
tot een parapluterm is geworden, waaronder vrijwel alle varianten van onderwijsvernieuwing (...)
kunnen worden ondergebracht.’43.
Wat de organisatorische kant betreft, daarbij ging de lagere school er meer en meer rekening mee
houden, dat kinderen onderling verschillen, in aanleg, in ervaring en in interesse. De school ging
daarom beter zorgen voor een opleiding, die zoveel mogelijk bij de aanleg van ieder kind paste, in
een school bovendien, waar het kind met genoegen heenging, zonder overigens het geheel uit het oog
te verliezen. Onder druk kwam zodoende het programma te staan, dat altijd voor iedere leerling gelijk
was geweest en dat er toe leidde dat wie niet in staat was het programma te volgen, uit de boot viel.
Dat ieder kind zoveel mogelijk kansen geboden moesten worden was vervolgens een eis van
democratisering. Bij de lager-onderwijswet van 1920 was de standen-differentiatie in het lager
onderwijs al opgeheven, die zo kenmerkend was geweest voor de 19de eeuw. Alle lagere scholen
boden sindsdien hetzelfde programma, leidden tot hetzelfde niveau op. Toch was de ene school de
andere niet: het sociale peil der leerlingen bepaalde mede het onderwijsresultaat van de school en
daarmee de kansen op doorstroming van de verschillende leerlingen naar voortgezette opleidingen.
Dat leidde er toe, dat er bijzondere aandacht uitging juist naar die scholen, waar kinderen in
achterstandsituaties onderwijs ontvingen.
Maar niet alleen in de organisatie en programmering kwam zodoende verandering, ook de inhoud
van het gegeven onderwijs en de invloed op de vorming van de kinderen bleef niet onbesproken.
Duidelijk daarbij was, dat het te bieden onderwijs niet alleen maar meer op het verwerven van kennis
en vaardigheden betrekking kon hebben, maar dat het om meer ging: de gehele ontwikkeling van de
persoonlijkheid van het kind. De leerplannen en de concretisering daarvan voor de dagelijkse praktijk
werd gaandeweg een centraal thema in de vernieuwingsdiscussie. Met leerplannen werd veel
geëxperimenteerd, zonder dat dat voorlopig tot een definitieve uitkomst leidde.
Uitvoerige behandeling van deze vernieuwing valt buiten het bestek van deze historische studie.
Afgerond is het vernieuwingsproces immers nog geenszins, al worden veranderingen in de praktijk
steeds meer merkbaar, zowel in de werkwijze van de school als in de leerstof en de wijze, waarop die
gepresenteerd wordt.
Tot 1980 stoelde het lager onderwijs op de Lager-onderwijswet van 1920, die overigens sindsdien
vijftig keer gewijzigd werd. Ze gold voor 8600 lagere scholen, waarvan er 2900 (30%) openbaar en
5700 (70%) bijzonder waren, waaraan 500.000 personen onderwijs gaven en ruim 1.400.000 kinderen
van 6 tot 12 jaar onderwijs ontvingen.44.

Buitengewoon onderwijs
Al vóór de 19de eeuw was de zorg voor de gehandicapte op gang gekomen, ook de onderwijskundige
zorg. Blinden en doofstommen kregen de eerste scholen,45. zwakzinnigen kregen pas later deze
aandacht.46. Zwakbegaafden waren rond 1900
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nog geen groot probleem. Zeer weinigen47. kregen aangepast onderwijs, de overgrote meerderheid
bleef thuis wonen en werd, zodra bleek dat de school niet haalbaar was, zo snel mogelijk aan een
baantje geholpen. In de niet al te ingewikkelde samenleving van die tijd stonden onvolwaardigen nog
niet zo ver van hun fortuinlijker medemensen af.
Er bestaat een direct verband tussen de invoering van de leerplicht (1901) en de uitgroei van het
buitengewoon onderwijs voor de geestelijk en lichamelijk gehandicapten. Onder erkenning, dat deze
kinderen meer behoefden dan ‘vertraagd’ lager onderwijs op de gewone school, ontstonden meer en
meer aparte vormen van onderwijs, met bijzondere methoden en een meer individuele aanpak. Terwijl
het aantal scholen voor blinden en voor doven en slechthorenden tot 1924 ook enigszins groeide van 6 in 1900 tot 14 - was de groei van de scholen voor zwakzinnigen bepaald spectaculair, namelijk
van 3 in 1900 tot 57 in 1924, van 100 kinderen tot ongeveer 3000.48. Bijna alle waren het stadsscholen,
zwakzinnigen uit de steden hadden daarmee meer kans op apart onderwijs dan die op het platteland,
waar trouwens minder neiging bestond een kind ongeschikt voor de school te verklaren.49. Dat laatste
moest volgens de leerplichtwet door een arts gebeuren. De verplichting om na zo'n doktersverklaring
lessen op een school voor buitengewoon onderwijs te gaan volgen, was er echter niet.
De groei van het buitengewoon onderwijs werd mede mogelijk gemaakt door subsidies van rijk en
gemeenten. Het rijk nam zoals bij alle overige takken van onderwijs een steeds belangrijker plaats
in. Voor het jaar 1900 trok het 56% van de f 18.000,- uit, die naar het buitengewoon onderwijs gingen
(de rest kwam ten laste van de gemeenten en provincies), in 1920 was het subsidiebedrag opgelopen
tot f 739.000,- en het aandeel van het rijk tot 94%. Ook het bijzonder buitengewoon onderwijs kreeg
al spoedig na de eeuwwisseling subsidie, maar de volledige financiële gelijkstelling zou pas in de
jaren vijftig volgen.
In de wet op het lager onderwijs van 1920 werd het buitengewoon onderwijs als aparte tak van het
onderwijsstelsel erkend. Het zou geregeld worden in een afzonderlijk Koninklijk besluit. Dat verscheen
op de laatste dag van hetzelfde jaar, en er bleek uit, dat aan scholen voor buitengewoon onderwijs
hetzelfde onderwijspakket gegeven zou worden als aan de gewone lagere school, maar dat de omvang
van de klassen kleiner kon zijn, terwijl de onderwijzers de akten voor het gewone onderwijs moesten
hebben. Pas van de jaren dertig af kwamen er speciale cursussen, met name om pedagogische en
psychologische kennis op de onderwijzers aan buitengewone scholen over te dragen. Het eigen gezicht
van het buitengewoon onderwijs werd dus niet zozeer bepaald door de leerstof, maar door de methoden
van onderwijs. De bedoeling was en bleef voorlopig de kinderen na de schoolperiode een zo geschikt
mogelijke plaats in de maatschappij te laten verwerven. Met het oog daarop moest er dus zo weinig
mogelijk onderscheid met de gewone school zijn.
Na 1960 deden zich een tweetal ontwikkelingen voor. Ten eerste kreeg het B.L.O. steeds meer een
eigen identiteit. Er was een uitgewerkte eigen methodiek en didaktiek, eigen leermiddelen waren
ontwikkeld, het individuele kind kreeg steeds meer aandacht. In het algemeen: voor de verschillende
groepen gehandicapten ontstond een specifieke pedagogische aanpak in aparte scholen, al bleef het
aanbieden van in vakken gesplitste leerstof zo veel mogelijk bestaan. Bij ouders van de gehandicapten
bestond vervolgens, mede door de hierboven geschetste ontwikkeling, steeds minder weerstand om
hun kinderen aan de buitengewone scholen toe te vertrouwen. Er vond daardoor een sterke groei van
het aantal
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scholen plaats, met name ten behoeve van de zwakzinnigen. Het aantal vermeerderde van 57 in 1924,
via 90 in 1930, 167 in 1948, tot 377 in 1978, dan gesplitst naar scholen voor moeilijk lerenden (284)
en voor zeer moeilijk lerende kinderen (93) met resp. ruim 33.000 en ongeveer 6500 leerlingen.50.
Tegelijk vond er een steeds verder gaande specialisatie plaats in afzonderlijke scholen: waren er in
1920 nog maar drie typen (blinden, doven, zwakzinnigen), in 1978 was dat aantal opgelopen tot 17.
Vanouds behoorden daartoe de blinden- en dovenscholen, waar ook enige specialisatie naar diverse
typen bij plaats vond, maar die uiteindelijk toch niet de grootste groeiers onder het buitengewoon
onderwijs zouden blijken te zijn (1978: 33 scholen voor doven en slechthorenden met ruim 4500
leerlingen; 13 scholen voor visueel gehandicapten met 1119 leerlingen).
De geweldige groei van het buitengewoon onderwijs kreeg zijn beslag door het ontstaan van een
nieuw type: de school voor kinderen met leer- en opvoedingsmoeilijkheden (L.O.M.-school). Het
pleidooi ervoor werd al voor de oorlog (1938) door de orthopedagoge Bladergroen, later hoogleraar
te Groningen, gehouden. Zij wilde speciaal onderwijs voor die kinderen, die niet direkt als gevolg
van een geestelijk of lichamelijk gebrek leermoeilijkheden op de gewone lagere school hadden, maar
doordat zij emotioneel ernstig in hun ontwikkeling waren gestoord of geremd. Problemen van
verschillende aard vereisten een verschillende aanpak. Gehoor vond Bladergroen pas na de oorlog.
In 1972 waren er al 175 L.O.M.-scholen met 18.000 leerlingen, zes jaar later was dit aantal tot 253
uitgegroeid met 28.000 leerlingen.
Dat de kerken en kerkelijke instanties zich het lot van de zwakkere in de samenleving zouden
aantrekken en dus vele bijzondere scholen voor buitengewoon onderwijs zouden stichten behoeft niet
te verbazen. Scholen van protestantse signatuur waren de eerste, de rooms-katholieken werden later
actief - tussen 1920 en 1950 werden 80 scholen voor zwakzinnigen gesticht - en gingen kwantitatief
gezien al spoedig de protestantse tak van dit onderwijs overtreffen. Vóór de oorlog was echter het
openbaar bijzonder onderwijs nog lang de sterkste zuil - er bestond een intensieve samenwerking met
de protestantse behartigers van de zwakzinnigenzorg, in tegenstelling tot de rooms-katholieken, die
volstrekt hun eigen gang gingen -, daarna liepen de confessioneel georiënteerde scholen steeds verder
uit. In 1978 stonden tegenover 222 openbare, 623 bijzondere scholen voor buitengewoon onderwijs.
Onder het buitengewoon onderwijs was, tenslotte, ook nog het onderwijs begrepen voor een geheel
ander soort kinderen, die moeilijk naar de gewone school konden. Niet vanwege een of ander gebrek,
maar zuiver om redenen van maatschappelijke aard ontstonden er scholen voor schipperskinderen,
en voor kinderen van woonwagenbewoners en kermisexploitanten. Het waren scholen, die in principe
slechts van een gewone school afweken, doordat het tempo van lesgeven en het rooster van de te
behandelen stof aangepast werden aan de omstandigheden, waarin ambulante kinderen nu eenmaal
verkeren. 63 scholen in deze sector gaven in 1978 aan 4504 kinderen les.51.
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Aarts, Onderwijs in Nederland, 28.
Van Kemenade, ‘Onderwijsbestel’, 46.
Vgl.: het in 1790 te Groningen gestichte Instituut voor Doofstommen van ds. H.D. Guyot.
De eerste scholen: ds. C.E. van Koetsveld opende in 1855 in Den Haag een ‘Idiotenschool’, in 1858 richtte F. Yntres
Kingma in Amsterdam een particulier internaat voor spraakgebrekkige en achterlijke kinderen op. Van
protestants-christelijke zijde kwamen er internaten in Ermelo (1863), terwijl de rooms-katholieken pas na 1900 begonnen
met onderwijs voor zwakzinnigen. Rond 1900 kwamen er ook de eerste dagscholen.
Van Liefland, Buitengewoon onderwijs, 19.
Aarts, Onderwijs in Nederland, 33.
Van Liefland, Buitengewoon onderwijs, 74.
Van Kemenade, ‘Onderwijsbestel’, 55 en Aarts, Onderwijs in Nederland, 33, waaruit ook de meeste andere kwantitatieve
gegevens geput zijn.
Behandeling van het buitengewoon onderwijs geschiedde uitvoerig door Idenburg, Schets, 335-345. Verdere literatuur
o.a.: Van Liefland, Buitengewoon onderwijs en G. Bolkestein (red.), Facetten.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

257

14 Het voortgezet onderwijs
1. Van elite- naar massa-onderwijs
In 1978 waren er bijna 4.000 instellingen voor voortgezet onderwijs. Ongeveer 1.500.000 leerlingen
volgden er het onderwijs, ruim 800.000 bij het algemeen vormend of voorbereidend hoger onderwijs,
bijna 700.000 bij het beroepsonderwijs. Aan universiteiten en hogescholen studeerden nog eens
140.000 studenten. Bij het voortgezet onderwijs werkten toen ongeveer 70.000 leraren, de universiteiten
hadden 30.000 wetenschappelijke personeelsleden.52.
Kenmerk van de onderwijsontwikkeling na 1920 is de snelle en enorme groei van de voortgezette
opleiding en scholing na het lager onderwijs. Bijna tot aan het einde van de 19de eeuw werd voor de
scholing van vrijwel iedereen lager onderwijs nog voldoende geacht. De noodzaak van de scholing
op dit niveau werd afgerond juist bij het begin van deze eeuw, via de invoering van de leerplicht. De
eerste jaren van de 20ste eeuw nog bleef men voortgezet onderwijs beschouwen als een privilege
voor weinigen. Natuurlijk, de samenleving had altijd een beperkte groep van verder opgeleiden nodig
gehad; daarom had de overheid via subsidies er ook mede voor gezorgd, dat overal in den lande
voortgezet onderwijs gevolgd kon worden. Het aantal beroepen, dat een voortgezette opleiding vereiste
bleef evenwel voorlopig nog gering; alleen uit de hoogste sociale kringen werden de leerlingen
gerecruteerd. Volgens de toenmalige opvattingen paste dat bij het standskarakter van de maatschappij.
Voor de massa van de bevolking gold dat deze, na de algemene vorming op de lagere school
opgedaan te hebben, aan het werk kon en het toekomstige beroep al doende moest leren in bedrijf of
werkplaats. Voorzichtige stappen om naast de traditioneel ‘geleerde’ beroepen, ook andere
beroepsgroepen via scholing buiten bedrijf of werkplaats op te leiden, werden met argusogen bekeken
en kregen nog lang weinig officiële en financiële steun. Een voortgezette algemene opleiding voor
grotere groepen in de samenleving had Thorbecke met de M.O.-wet van 1863 wel geprobeerd te
realiseren, toen hij voortgezet onderwijs tot burgerrecht had verklaard. Echter, de burgerschool ‘voor
toekomstige boeren en arbeiders’, die de intellectuele emancipatie van de kleine burgerij wilde
effectueren, sloeg slechts ten dele aan en het meest succesvolle schooltype dat Thorbecke creëerde,
de HBS zou vrijwel van meet af aan er naar streven dat haar basis, namelijk algemeen vormend
eindonderwijs, verbreed werd en dat ze kon doordringen, via toelating van de door haar afgeleverde
leerlingen tot het universitaire onderwijs, tot de beroepen, die traditioneel slechts via het gymnasium
werden bereikt.
Met de industrialisatie van Nederland, goed op gang gekomen in het allerlaatst van de 19de eeuw,
en het zich ontwikkelen van een sterker administratief apparaat bij bedrijven en verschillende
overheden, kwam er behoefte aan steeds grotere aantallen geschoolde arbeidskrachten, ook steeds
hoger gekwalificeerde. Verdere scholing werd daarmee ook een individueel belang van de hoogste
orde.
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Waren afkomst en stand lang de criteria geweest, die de positie op de sociale ladder bepaalden, nu
begon het beroep meer en meer de doorslaggevende factor te worden bij het vaststellen van iemands
positie in de samenleving. Het bereikte opleidingsniveau was direct gekoppeld aan het inkomen dat
men genoot en aan de macht, die men in de maatschappij kon uitoefenen. Onderwijs werd daarmee
een essentieel instrument bij de maatschappelijke verdeling. Mensen begonnen steeds meer geld uit
te geven voor het onderwijs van hun kinderen omdat ze verwachtten, dat die dan in de toekomst beter
af zouden zijn. Dat was mogelijk, doordat er gezinnen kwamen, waarbinnen niet iedereen meer zo
snel mogelijk aan de slag moest, wilden de leden met z'n allen overleven. Als het gezin echter louter
kan bestaan van de verdiensten van één der ouders - en bij gebreke daaraan van de staat - zijn we
inmiddels in de huidige tijd aangeland.
Voor het functioneren van de economie bleek onderwijs dus van steeds groter belang. Voor een
expanderende economie en voor het verhogen en instandhouden van het welvaartspeil bleek steeds
meer geschoolde mankracht vereist. Verdere scholing werd daarmee ook een belang voor de
samenleving. Onderwijs werd een vorm van investeren in mensen, in wat in de economie ‘human
capital’ genoemd wordt. Terwijl nog lang geld gestoken werd in apparatuur en gebouwen, die de
economische groei bevorderden, werden de mens en zijn capaciteiten later de essentiële factor. In de
oude industrieën gingen arbeidsplaatsen verloren, in nieuwe sectoren, met name in de
dienstverleningssector, kwam meer werkgelegenheid. De overheid was dientengevolge ook bereid
steeds meer aan de scholing van haar onderdanen bij te dragen. Onderwijs was een maatschappelijke
én individuele investering.
Onderstaand overzicht over deelneming aan het onderwijs na de lagere school geeft indrukwekkend
weer in welke andere situatie Nederland in de 20ste eeuw kwam te verkeren.

Tabel 23. Deelneming aan het onderwijs naar groepen van schoolsoorten, 1910-1968
Algemeen
vormend
onderwijs
bevolking leerlingen in ‰
12-19 jaar × 1000
× 1000

Beroepsonderwijs

Wetenschappelijk
onderwijs

leerlingen in ‰
× 1000

bevolking studenten in ‰
18-25 jaar × 1000
× 1000

1900

806,1

31,6

39

32,5

40

718,4

2,8

4

1910

923,2

70,6

76

66,9

72

800,2

4,9

6

1920

1101,9

124,8

113

108,5

98

969,2

8,6

9

1930

1181,8

145,5

123

168,5

143

1133,1

12,1

11

1938

1300,6

191,9

148

201,7

155

1184,3

12,6

11

1950

1296,1

252,3

195

333,0

257

1290,2

29,7

23

1960

1673,9

500,9

299

562,0

536

1310,5

40,7

31

1968

1784,1

587,2

329

657,8

369

1774,0

85,1

48

Bron: Zeventig jaren statistiek, 38.
Van een geleidelijke ontwikkeling was, zo laat het overzicht zien, geen sprake. In de jaren twintig
was de vooruitgang in het beroepsonderwijs het grootst, in de jaren dertig steeg juist het algemeen
vormend onderwijs verhoudingsgewijs het
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sterkst. De sterke opleving van het beroepsonderwijs werd mede in de hand gewerkt door de
nijverheidsonderwijswet van 1921, die voor het eerst het beroepsonderwijs regelde en dus een
behoorlijke administratie ervan mogelijk maakte. Veel van wat tot dan in het officiële verkeer niet
boven water kwam werd nu geregistreerd.
De verhoudingsgewijs grotere vooruitgang van het algemeen voortgezet onderwijs in de jaren dertig
had ongetwijfeld te maken met de crisis in die tijd. De werkloosheid bracht een verminderde
belangstelling voor het beroepsonderwijs met zich mee; steeds meer personen gingen liever naar het
algemeen vormend onderwijs, omdat banen vooreerst toch niet voor het opscheppen lagen, integendeel.
Bovendien speelde mee de verwachting, dat als de economie zou aantrekken en het afgelopen zou
zijn met het bekende beeld uit de crisisjaren van de als trambestuurder optredende ingenieur, men
een betere plaats kon krijgen in het beroepsleven.
In beide onderwijssectoren waren echter de naoorlogse jaren de tijd, waarin de grootste toeloop
naar het voortgezet onderwijs plaatsvond, men kon zelfs spreken van een ware onderwijsexplosie. Er
zijn daarvoor diverse oorzaken aan te wijzen. Na de crisisjaren en de oorlogstijd begon de wederopbouw
van de Nederlandse economie in een indrukwekkend snel tempo, waardoor er meer dan ooit behoefte
ontstond aan geschoolde arbeiders en hoger gekwalificeerd personeel - en dus aan onderwijs. Die
stijgende vraag naar onderwijs werd eveneens veroorzaakt door de geboortegolf vanaf het eind van
de jaren vijftig en door veranderingen in het sociale klimaat, gekenmerkt door een hogere levens- en
culturele standaard en democratisering van de maatschappij. En de steeds sterkere beroepsgerichtheid
op de dienstensector vroeg ook om verhoging van het onderwijspeil.
Door dit alles vond een zeer snelle daling plaats van het aantal kinderen, dat de school verliet met
alleen maar lager onderwijs. Genoten in 1936 nog 74% van de jongens alleen maar lager onderwijs,
in 1968 bedroeg dit percentage nog maar 27, een tendens die zich daarna nog verder voortzette.53.
In 1920 volgde nog maar ruim 3% van alle 12-18-jarigen het door Thorbecke gecreëerde middelbaar
onderwijs, in 1940 4,5%, in 1960 bijna 9%.54. In de jaren zestig werd, door meer systematisch
onderzoek, echter ook duidelijk, dat nog lang niet van alle capaciteit, in het volk aanwezig, gebruik
gemaakt werd. Er was nog veel ‘verborgen talent’.55. Er bleek toen ook, dat er barrières waren, die
het ontstaan van een meer democratisch onderwijsstelsel verhinderden. Het voortgezet onderwijs was
voor grote groepen van de bevolking praktisch nog steeds onbereikbaar en financieel onhaalbaar.
Bovendien bleek dat voor meisjes nog in versterkte mate het geval te zijn.
Democratisering van het onderwijs werd vóór 1920 nauwelijks ervaren als iets, dat nagestreefd
diende te worden. Het gymnasium was voor de kinderen der ‘geleerden’ en de HBS en MMS waren
niet gecreëerd voor on- en minvermogenden. Die wilden daar ook niet heen en gingen, als ze al in
schoolverband verder wilden leren, naar het beroepsonderwijs. Een eerste voorzichtig begin met een
ruimere toelating werd gemaakt, toen aanvankelijk het rijk en later ook de gemeenten vrijstelling van
het betalen van schoolgeld gingen geven; de deur naar het ‘hogere’ onderwijs werd zodoende voor
kinderen uit de lagere standen op een kier gezet.56.
Maar dat betekende uiteraard nog lang niet, dat voor alle sociale standen de kans op deelnemen
aan de verschillende typen onderwijs gelijk werd. Het gemiddelde opleidingsniveau steeg wel, onder
andere als gevolg van maatregelen tot
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verlenging van de leerplicht en het ruimer subsidiëren van het onderwijs. Zó leverde onderwijs een
belangrijke bijdrage aan de verheffing van de laagste sociale milieus. Arbeiderskinderen, zo bleek
uit naoorlogs onderzoek, gingen in hoofdzaak nog steeds het beroepsonderwijs volgen:
ambachtsscholen, huishoudscholen en industriescholen. Het ULO en de HBS waren in toenemende
mate, maar op nog zeer beperkte schaal voor hen toegankelijk geworden. De hoogste opklimming op
de sociale ladder voor grotere groepen was wel de weg via de kweekschool.
Voor een verhoudingsgewijs zeer klein deel stroomden kinderen uit de lagere milieus ook
langzamerhand door naar het middelbaar en hoger onderwijs. Dat ze echter rond 1950 überhaupt tot
alle vormen van voortgezet onderwijs, tot en met de universiteit doordrongen, was principieel
verschillend van de toestand van een eeuw tevoren. Het principe van verschillend onderwijs voor de
verschillende standen was definitief verlaten. Mogelijkheden om tot alle vormen van onderwijs toegang
te krijgen deden zich nu voor, maar er werd niet door alle sociale milieus gelijkelijk gebruik van
gemaakt.

Tabel 24. Deelname aan onderwijsvormen, naar sociaal milieu 1950-1965 (in %)
Schoolsoort

Jaar
Hoger

Milieu in %
Middelbaar

Lager

Nijverheidsond.

1955-'58

3

37

60

ULO

1954

5

55

40

VHMO

1960

27

52

21

1947-'48

28

51

20

Gymnasium

id.

46

42

11

MMS

id.

39

47

12

Lyceum

id.

35

47

15

HBS-B

id.

20

49

40

HBS-A

id.

17

52

30

Handelssch.

id.

8

43

49

Kweekschool

1961

7

63

30

HTS

1949-'50

21

57

22

Wet. ond.

1964-'65

43

47

10

Bevolking

1962

5

40

55

Bron: Idenburg, Schets, 172; Van Kemenade, ‘Onderwijs en samenleving’, 122; Daalder, Middelbare
Meisjesscholen, 22.
In de jaren zestig en zeventig, op de top van de democratiseringsgolf dus, werd het wel haast als het
grootste probleem gezien, dat schoolkeuze en schoolloopbaan nog steeds in sterke mate bepaald
werden door het sociaal milieu. Net allen bleken, bij gelijke aanleg en prestatie, gelijke kansen te
hebben op een schoolloopbaan en een daarbij behorende maatschappelijke positie. Het overheidsbeleid
werd er toen duidelijker op gericht de sociale ongelijkheid in het onderwijs op te heffen, of althans
te verminderen. Aanvankelijk lag hier meer de nadruk op het
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53 Leesplaat no. 8 bij de leesmethode ‘van kindertaal tot moedertaal’ van Evers, Kuitert en Van der Velde, door
J. Gabriëlse, ca. 1935. Collectie Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam

54 Leesplaat no. 4 ‘van kindertaal tot moedertaal’. Collectie Nationaal Schoolmuseum, Rotterdam.
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zorgen voor verruiming van de toegangsmogelijkheden, met name door het weghalen van financiële
drempels. Toen gebleken was, dat dit niet tot het gewenste resultaat leidde, ging de aandacht meer
en meer uit naar culturele belemmeringen, voortkomend uit situatie en achtergrond van de leerlingen.
Het resultaat van alle hervormingen, die met het oog hierop werden doorgevoerd, stond echter in geen
verhouding tot de inspanningen, die men er zich voor getroostte. In elk geval tot 1977 bleek slechts
een lichte verschuiving op te treden in de onderwijsdeelname tussen de verschillende sociale groepen.
In genoemd jaar ging nog steeds ruim 40% van de kinderen uit het hogere sociale milieu direkt naar
het voortgezette algemene onderwijs en slechts 5 à 10% naar het lager beroepsonderwijs. Van de
kinderen uit de lagere sociale milieus ging nog altijd 40 à 50% direkt naar het lager beroepsonderwijs
en slechts 10% naar het algemeen vormend voortgezet onderwijs. Ook het beeld in het wetenschappelijk
onderwijs veranderde niet aanmerkelijk. Terwijl in 1975 het aantal kinderen tussen 18 en 26 als volgt
over hoger, middelbaar en lager milieu verdeeld was: 10%, 32% en 57%, bedroeg de deelname aan
deze hoogste vorm van onderwijs resp. 35%, 49% en 16%.57.
Behalve de kinderen uit de lagere sociale milieus die verhoudingsgewijs weinig kans op voortgezet
onderwijs hadden, was er nog een achtergebleven groep, die niet minder zorgen baarde: die van de
meisjes, die een achterstand ten opzichte van de jongens hadden. In de 19de eeuw werd de scheve
verhouding al vastgesteld voor het lager onderwijs, na de invoering van de leerplicht, die hier de zaak
rechttrok, werd die manifest in het voortgezet onderwijs. Nu heerste ook nog lang in de 20ste eeuw
de opvatting, dat man en vrouw op grond van hun verschillend zijn elk een andere bestemming in de
maatschappij hadden en dat dus ook na het lager onderwijs anderssortig - en in sommiger ogen minder
- onderwijs voor meisjes vereist was. Tegen coëducatie bestonden eveneens bezwaren. Meisjes gingen
daarom naar eigen scholen, zoals naar diverse vormen van beroepsonderwijs en de MMS en, als ze
naar gemengd middelbare scholen gingen werd het lesprogramma voor hen enigszins aangepast.
Dat meisjes minder behoefte aan onderwijs hadden dan jongens, werd overigens allengs minder
veelvuldig verkondigd. Nadat steeds meer vrouwen succesvol de HBS, het gymnasium en zelfs de
universiteit doorliepen, werd ook de stelling, dat ze in het algemeen over minder intellectuele
vermogens beschikten, niet meer geponeerd. Dat onderwijs voor meisjes het bevorderen waard was,
werd erkend. Aan het voortgezet algemeen onderwijs werd mede daardoor steeds meer door meisjes
deelgenomen; 40% van alle leerlingen waren in 1955 meisjes,58. een percentage, waarvan men in de
19de eeuw niet had kunnen dromen.
Na 1960 kwam door een nieuwe emancipatiebeweging de neiging op om ook speciaal onderwijs
voor meisjes af te schaffen. Het sekse-gescheiden onderwijs werd daarna steeds minder kenmerk van
het onderwijssysteem, de coëducatie nam steeds meer toe: op vrijwel alle schooltypen volgden
leerlingen van beiderlei kunne hetzelfde programma. Dat alles verhinderde niet, dat er toch een
ongelijkheid bleef in de deelname aan de diverse typen en dat zeker in de voorbereidende
wetenschappelijke en universitaire opleidingen de meisjes ondervertegenwoordigd bleven.
Het opheffen van materiële barrières zorgde er weliswaar voor, dat kinderen uit steeds meer milieus,
en ook steeds meer meisjes, aan hogere vormen van onderwijs konden deelnemen, maar het bleef
onvoldoende om allen, die wel de aanleg en de capaciteiten er voor hadden, aan dat onderwijs te laten
deelnemen. Geconstateerd werd toen, dat het onderwijssysteem zelf er toe bijdroeg, dat de sociale
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ongelijkheid in stand bleef. Het onderwijs recruteerde en selecteerde namelijk de kinderen uit de
diverse milieus en reproduceerde de sociale ongelijkheid daarmee. De in het onderwijssysteem
onderscheiden schooltypen met hun nauwkeurig omschreven programma's en eindtermen waren
volgens deze visie uitdrukking van afzonderlijke cultuurtypen of vormingsidealen. Dit leidde als
vanzelf tot vroegtijdige sortering der leerlingen; ze werden afzonderlijke opleidingswegen opgestuurd,
waardoor de sociale ongelijkheid bestendigd en de samenleving bestaande uit sociale categorieën
gestandaardiseerd werd. Doorbreking van de scheidslijnen tussen de verschillende onderwijstypen
werd daarom met verhevigde nadruk bepleit, niet alleen om toegangsmogelijkheden voor meer kinderen
te creëren, maar ook om een snelle opdeling der kinderen naar de mate waarin ze aan het onderwijs
deelnamen, te verhinderen. Aan het vanouds bestaande categorale onderwijssysteem moest mede
daarom een einde gemaakt worden. Het sterkst kwam deze opzet tot uitdrukking in de Wet op het
voortgezet onderwijs uit 1968.

2. Typen van algemeen vormend onderwijs
De grondtrekken in het onderwijssysteem waren waar het ging om het algemeen vormend voortgezet
onderwijs in de tweede helft van de 19de eeuw vastgelegd. Het middelbaar onderwijs had tot doel
algemene vorming, niet een specifieke voorbereiding op een toekomstig beroep en niet de voorbereiding
op de universitaire studie. Slechts een deel van de schooltypen, die Thorbecke in 1863 schiep zou in
de eerste helft van de 20ste eeuw tot volle wasdom komen.
Het zou niet juist zijn de bespreking van de scholen te beperken tot de type, die in de M.O.-wet
werden genoemd. Tot het voortgezet onderwijs moet eveneens gerekend worden het gymnasium,
hoewel dat wettelijk tot het hoger onderwijs behoorde en het uitgebreid lager onderwijs (ULO), hoewel
dat - in 1920 - bij de wet op het lager onderwijs werd geregeld. En een vorm van onderwijs, die in
het geheel geen wettelijke status kreeg, maar tot grote bloei kwam zal eveneens de aandacht vragen:
het lyceum, de school waarin HBS, gymnasium en MMS samenkwamen.
Zolang het lager onderwijs in politieke kringen de grootste aandacht bleef opeisen, stond het
voortgezet onderwijs zeker niet bovenaan op de prioriteitenlijst. De ontplooiing ervan werd sterk
gehinderd door ideologische stellingnames. Dat betekende, dat het voortgezet onderwijs zich niet kon
ontwikkelen conform de behoeften van de samenleving, maar dat de ontwikkeling ten nauwste verband
hield met de situatie, waarin de schoolstrijd zich bevond. Voor het lager onderwijs werd de schoolstrijd
beslecht in 1920 met de financiële gelijkstelling van openbaar en bijzonder onderwijs, maar wat het
voortgezet onderwijs betreft kwam er pas na de Tweede Wereldoorlog een einde aan. Deze
omstandigheid heeft ongetwijfeld de samenleving als geheel geen goed gedaan en remmend op de
vooruitgang gewerkt, maar heeft in het bijzonder de emancipatie van de rooms-katholieken en (een
deel van) de protestanten, tenslotte een niet te verwaarlozen deel van de bevolking, op
sociaal-economisch en cultureel gebied vertraagd. Alleen langs katholiek en protestants gewaarmerkte
kanalen kon immers de ontplooiing van het voortgezet onderwijs geëffectueerd worden, maar de
overheid was aanvankelijk niet en later slechts geleidelijkaan bereid en in staat de extra kosten van
de verzuiling van dit onderwijs te dragen.
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SCHEMA VAN HET ONDERWIJSSTELSEL TOT 1968
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Uitgebreid lager onderwijs (ULO)
De school voor uitgebreid lager onderwijs (ULO) had in 1857 een voorgangster in de MULO-school
gehad. Deze was in de lager-onderwijswet van 1878 geschrapt, althans in naam, want het onderwijs,
dat ze verzorgde, bleef in de kopklassen van de lagere school doorgaan. Aanvankelijk gebeurde dat
weinig, later, tegen 1900, werd weer meer gebruik gemaakt van de wettelijke mogelijkheid om naast
de vakken van het lager onderwijs extra lessen te gaan geven, vooral toen daar enige subsidie voor
vrij kwam. De overheidssubsidies bleken zelfs zo aantrekkelijk, dat menig onderwijzer, ook ten
plattelande, zich haastte om zijn school een zo uitgebreid mogelijk leerplan te bezorgen.59. De naam
‘MULO’ keerde terug. Duidelijkheid werd weer geschapen in de lager onderwijswet van 1920. Die
schiep de drie- of vierjarige ULO-school als afzonderlijk schooltype. De Scheiding van de lagere
school werd de facto doorgevoerd, wel mochten hoofden van lagere scholen ook hoofd van een in
hetzelfde gebouw gevestigde ULO-school zijn. De indruk van voortzetting van de oude situatie - een
lagere school met enige extra klassen die de naam MULO voerde - werd daarmee gevestigd. De wet
zorgde zodoende voor het voortbestaan van de nodige verwarring met betrekking tot de positie van
de (M)ULO-school.60.
Verwarrend was tevens, dat het ULO wettelijk tot het lager onderwijs gerekend werd, terwijl het
in feite voortgezet onderwijs was. Tegelijk leverde het dit echter het grote voordeel, dat het kon
profiteren van de regeling der financiële gelijkstelling. Voorstanders van het bijzonder onderwijs,
met betrekking tot het middelbaar onderwijs kampend met geldgebrek en geconfronteerd met een
niet al te tegemoetkomende overheid, kregen hier dus een gemakkelijke kans. Tegenover 266 openbare
ULO-scholen in 1930 stonden 480 scholen van confessionele signatuur, in 1940 was de verhouding
244 tegenover 521.61. Met enige tevredenheid zag men in confessionele kring deze grote opbloei, maar
ze betekende tegelijk een geringere geneigdheid tot het scheppen van een klimaat voor onderwijs op
hoger intellectueel niveau.
De bloei van het ULO dient overigens niet alleen toegeschreven te worden aan zijn goed geregelde
wettelijke status en de extra financiële zorg, die het van overheidswege kreeg, maar ook aan de
leerkrachten bij het lager onderwijs, in deze gestimuleerd door machtige beroepsorganisaties, die
meer dan louter vakverenigingen waren. Het onderwijzend personeel van de lagere school had alle
belang bij een zo groot mogelijke uitbouw van het ULO, dat hen de springplank naar hogerop bood
en hun status en inkomen verhoogde.62. Tegelijk betekende het ook, dat de stimulans om kinderen
naar hogere vormen van voortgezet onderwijs te sturen er niet groter door werd. De afstand van de
meeste lagere scholen tot HBS, MMS en gymnasium was groot, het daar gegeven onderwijs had een
geheel andere vorm, tussen onderwijzers en leraren was weinig onderling contact en begrip. Mede
dank zij deze onderwijzerslobby en de gunstige financiële regelingen voor het ULO heeft de 3-jarige
burgerschool van Thorbecke geen ‘revival’ beleefd in de tijd dat Nederland eigenlijk rijp was voor
deze vorm van voortgezet onderwijs. In haar plaats trad het ULO, dat zoveel gemakkelijker en
voordeliger in combinatie met het lager onderwijs en het daar werkzame personeel te organiseren
was. In het bijzonder op het platteland maakte het ULO furore, het werd beschouwd als het hoogst
bereikbare (en als zodanig ook gepresenteerd), terwijl andere vormen van voortgezet onderwijs,
verweg in de stad, niet als haalbare mogelijkheden werden gezien. Zowel in kringen van de voorstanders
van het bijzonder onderwijs als op het platteland moet wel een zeer sterke (M)ULO-mentaliteit
ontwikkeld

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

266

zijn; die was zelfs na de Tweede Wereldoorlog nog merkbaar.
Met dat al werd het ULO wel het onderwijs voor kinderen van de grote massa der bevolking, voor
het kroost van arbeiders en (kleine) middenstanders in het bijzonder. Hier was een school, die het
intellectuele peil van een groot aantal kinderen, die voorheen met lager onderwijs alleen genoegen
moesten nemen, verhoogde en ze een stap verder op de sociale ladder bracht. Het onderwijs, dat ze
er ontvingen, behalve in de vakken van het gewoon lager onderwijs, in de moderne talen, wiskunde,
handelskennis en in een hele reeks van keuzevakken - de vrijheid van inrichting van het onderwijs
was nagenoeg onbegrensd - bood hen de mogelijkheid in de administratie van overheid en bedrijfsleven
een eervolle plaats te verwerven, of verder te studeren aan een beroepsopleiding, bijvoorbeeld aan
kweekscholen. Met name door het ULO onderging de kwalitatieve samenstelling van de bevolking
dus een sterke wijziging.
De meest verbreide schoolsoort in het voortgezet onderwijs leidde na 1920 decennialang het
tussenkader op voor industrie en administratie, waaraan bij de groeiende economische en
niet-economische diensten een sterke behoefte bleek te bestaan. Tot vanaf de jaren zeventig de
werkgelegenheid niet meer in overeenstemming was met het bereikte kwaliteitsniveau. In 1973 was
er een overschot aan werk op ULO-niveau van 90.000 manjaren.65.
Een aantal gegevens zijn voorhanden, die alle de enorme explosie van het ULO duidelijk maken.
We verwijzen daarvoor in de eerste plaats naar tabel 26. Van de mannelijke schoolverlaters ging in
1936 al 19% naar het ULO, aan het einde van de jaren zestig was het bijna 50%.63. In 1930 waren er
786 ULO-scholen met 61.184 leerlingen, in 1965 waren er 1281 scholen met 274.800 scholieren.64.

Hogere Burger School (HBS)
Niet alleen Thorbeckes burgerdagschool heeft het tegen het ULO afgelegd, ook de 3-jarige HBS redde
het tegen de concurrentie niet. Dat betekent, dat van de creaties van de M.O.-wet van 1863 maar één
schooltype, dat daarin ook goede vorm gekregen had, een verdere toekomst beschoren was, de 5-jarige
HBS. Voor deze school werd, na de jarenlang wisselende situatie met veel onzekerheid, in 1916 een
normaal-programma ingevoerd, eerst voor de rijks-HBS-en, in 1920 ook wettelijk verplicht voor de
bijzondere scholen.66. Het Frans werd tegelijk afgeschaft als toelatingseis, waarmee de deur van de
HBS openstond voor alle kinderen van lagere scholen. De al lang lopende discussie over de aansluiting
van lager op middelbaar onderwijs zou er overigens niet door verstommen.
Vervolgens werd een einde gemaakt aan een ander heet hangijzer, dat de studierechten aan het
HBS-diploma verbonden betrof: de vijfjarige HBS-er kreeg definitief studierechten voor de universitaire
opleidingen in de geneeskunde en de wis- en natuurkunde, waarmee, tegen de oorspronkelijke bedoeling
in, de HBS ook officieel een tweesporige opleiding ging bieden. De dubbele rol van de HBS was nu
officieel erkend. Tenslotte kwam er een voorlopig einde aan discussie over het eindexamen, dat volgens de wet van 1920 - deels als schoolexamen afgenomen zou worden. Onderwijsminister De
Visser zorgde er vervolgens ook voor, toen zijn MO-wetsontwerp het niet haalde dat althans één van
zijn denkbeelden nog gerealiseerd werd: de splitsing van de HBS in twee afdelingen, de
literair-economische HBS-A, waar de talen en de maatschappelijk-economische vakken centraal
stonden - om de luide roep om degelijk handelsonderwijs te honoreren - en de HBS-B met een sterke
wis- en natuurkundige component. Aan de HBS-A werden later ook studierechten voor een aantal
universitaire richtingen gegeven -
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in 1937 definitief economie, indologie en geografie, in 1949 psychologie.
Tot aan haar einde in 1968 toe bleef de HBS haar dualistisch karakter behouden van enerzijds
algemene voortgezette voorbereiding voor een positie in de maatschappij, anderzijds van voorbereidend
wetenschappelijk onderwijs. In de jaren 1957-1959 gingen van de B-afdeling 56% van de mannelijke
en 34% van de vrouwelijke abituriënten naar het hoger onderwijs, bij de A-afdeling lagen die
percentages lager, resp. 24 en 8.67.
In confessionele kring begonnen de bezwaren tegen een geest van materialisme en Darwinisme
binnen de HBS rond 1920 op de achtergrond te raken. Bij de rooms-katholieken bleef overigens begrijpelijk gezien hun achtergrond en het gebruik van het Latijn in de mis - de klassieke gymnasiale
opleiding de voorkeur verdienen. R.-k. middelbare scholen bleven nog lang meer alpha-gericht dan
niet r.-k. scholen.68. Maar het grootste obstakel om bijzondere middelbare scholen te stichten vormden
de financiën. Nadat in 1909 de eerste rijkssubsidie was losgekomen, leverde de beslechting van de
schoolstrijd de HBS ook voordelen: eerst werd een derde van de kosten voor rijksrekening genomen,
spoedig daarna ging nagenoeg de hele Kamer - op twee communisten na - accoord met een verdubbeling
van de vergoeding.69. Kort daarop volgde een nieuwe verhoging70.: met het uitzicht op gemiddeld 80%
vergoeding van de kosten was de basis voor de uitbouw van bijzonder HBS-onderwijs gelegd.
Het was een schone belofte, echter met een groot voorbehoud: vanwege de precaire financiële
situatie van het rijk werden nog op te richten HBS-en voorlopig van het recht op subsidie uitgesloten.
Alleen scholen, die vóór 6 oktober 1921 geopend waren, konden op subsidie blijven rekenen. Daarmee
waren de ontplooiingskansen voor het bijzonder onderwijs voorlopig nagenoeg verkeken en dat werd
voor lange tijd zo, toen bij de zogenaamde ‘stopwet’ van 1924 het tijdelijke karakter van de maatregel
werd omgezet in subsidieopschorting voor onbepaalde tijd. Slechts bij hoge uitzondering kwam daarna
een beetje overheidsgeld beschikbaar voor nieuwe bijzondere middelbare scholen. De jaren twintig
en dertig die gekenmerkt werden door aanhoudende bezuinigingen op de onderwijsuitgaven heeft
trouwens het middelbaar onderwijs in het algemeen in zijn ontwikkeling gestoord. De vraag was
groot, zelfs zo groot, dat maatregelen aan de orde kwamen om die in te perken.
Na 1945 pas begon men langzaamaan het ‘stopwetje’ te vergeten en kon de bijzondere HBS aan
zijn opmars beginnen, vooral toen in 1956 het ‘wetje’ eindelijk werd ingetrokken en gelijke subsidiëring
afkwam. Met het stijgen van het aantal bijzondere scholen kwam er tegelijk druk op de openbare.
Vooral gemeentelijke scholen werden kleiner in aantal, maar de HBS heeft het, dank zij haar
geschiedenis, nooit zoals andere schoolvormen tot een verhouding 30% openbaar/70% bijzonder
onderwijs gebracht. De indrukwekkende groei na 1945 maakte wel des te duidelijker, hoezeer het
uitblijven van subsidie vóór die tijd de intellectuele ontplooiing in confessionele kring heeft
tegengewerkt71. en in wat voor sterke mate het eerder gesubsidieerde bijzondere ULO daarvan de
vruchten plukte. De cijfers in tabel 25 spreken voor zich.
De 3-jarige HBS overleefde zoals gezegd de concurrentie van het ULO niet, maar kreeg het
bovendien ook moeilijk doordat het na 1920 voor iemand die naar de HBS ging steeds meer
vanzelfsprekend werd dat hij of zij verder ging leren. De praktijk wees uit, dat steeds meer leerlingen
van de 3-jarige HBS uiteindelijk besloten door te gaan naar de 5-jarige, die hen meer perspectieven
bood. 1920 werd het topjaar voor de 3-jarige HBS: 24 scholen met 4391 leerlingen. In 1930
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Tabel 25. Scholen en leerlingen HBS met 5-6 jarige cursus, 1920-1960
Jaar

Leerlingen

(o.w. meisjes)
Totaal

Scholen
Openb.

r.-k.

prot.-chr.

1920

17.667

(4093)

102

75

11

14

1930

20.249

(4836)

116

83

18

15

1938

30.643

(6271)

131

96

19

16

1950

33.696

(9535)

142

90

33

19

1960

47.492

(12542)

147

71

48

28

Bron: Bartels, Eeuw Middelbaar onderwijs, Bijlage I.
waren die aantallen al gezakt tot 11 resp. 1844. Na de Tweede Wereldoorlog waren er nog maar vijf
scholen over, en in 1967, het jaar vóór de invoering van de Wet op het voortgezet onderwijs nog maar
twee.72.

Handelsschool
De HBS had oorspronkelijk tot doel een algemene voorbereiding te bieden op werkzaamheden in
handel en nijverheid. Zij zou de (enkele) bestaande en in de toekomst te verwachten handelsscholen
overbodig maken. In het programma van de 3-jarige HBS was onderwijs in de beginselen van het
boekhouden opgenomen. Aan de 5-jarige HBS zouden de beginselen van de handelswetenschappen,
inclusief warenkennis en boekhouden onderwezen worden.73.
Toch was de HBS al in de 19de eeuw niet als school voor de handel gelukt en ging Thorbeckes
verwachting - zoals bij zoveel andere onderdelen van zijn M.O.-wet - niet in vervulling. Al spoedig
werd duidelijk, dat slechts een gering percentage van de afgestudeerde HBS-ers in de handel
terechtkwam, en dat na verloop van tijd de meesten liever gingen doorstuderen aan universiteit en
hogeschool.74. Er ontstonden daarom tegen de bedoeling van de wetgever in toch speciale
handelsscholen - in Amsterdam, Rotterdam, Groningen, Dordrecht en Maastricht bijvoorbeeld.
Sommige HBS-en richtten om aan de vraag te voldoen wel speciale handelsklassen op, maar die
fungeerden meer als bijwagen en waren, naar het zich liet aanzien, vooral aantrekkelijk voor hen, die
niet verder wilden of konden studeren.75. In de tijd, waarin de industriële ontwikkeling hier te lande
doorbrak, moest dus wel de discussie ontstaan over de vraag of de bestaande scholen het bedrijfsleven
wel voldoende goed toegeruste mensen konden leveren, mensen met de nodige kennis van boekhouden,
handelsrekenen, het geldwezen en al die andere zaken, die voor de toenemende nationale en
internationale handel van belang waren.
De Nationale Vereniging voor Handelsonderwijs, opgericht op 19 maart 1899 beantwoordde de
vraag ontkennend en begon vervolgens de oprichting van aparte handelsscholen te stimuleren. Zij
stond aan de wieg van de Nederlandse Handelshogeschool in Rotterdam (1913); op haar initiatief, in
deze krachtig gesteund door de in de volksvertegenwoordiging veel te vertellen hebbende D. Bos (hij
heeft ook voor het overige veel betekend voor het onderwijs rond de eeuwwisseling), werden in korte
tijd op diverse plaatsen handelsscholen opgericht. Een ontwikkeling, die er zelfs toe leidde, dat in
1907 een aparte inspectie voor het gehele handelsonderwijs werd ingesteld.76.
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Onomstreden was het onderwijs aan de handelsscholen niet. De vraag was van het begin af aan, of
het hier ging om beroeps- dan wel om algemeen vormend onderwijs. Toen in 1915 werd voorgesteld
het handelsonderwijs wettelijk bij het beroepsonderwijs onder te brengen, kwam er uit de kringen
van de handel en het handelsonderwijs echter zoveel verzet, dat, toen er een nieuw voorstel kwam
om het beroepsonderwijs te regelen, uitmondend in de wet op het nijverheidsonderwijs van 1919, het
handelsonderwijs buiten die wet bleef.77. Het handelsonderwijs behoorde daarmee, hoe verschillend
er ook over dat ‘algemeen vormende’ onderwijs gedacht werd, tot een onderwijstype, dat tot het
algemeen voortgezet onderwijs gerekend diende te worden. Pas in 1937 werd het handelsonderwijs
officieel opgenomen in de wet op het middelbare onderwijs.
Juist in 1920 bereikten de handelsdagscholen hun hoogtepunt: er waren er 55, deels omzettingen
van bestaande MULO-scholen. Daartegenover stonden toen 132 handelsavondscholen, in den beginne
dikwijls herhalingsscholen, die de gemeenten na het van kracht worden van de leerplichtwet verplicht
waren op te richten. En te subsidiëren, waardoor ze een goede startpositie kregen. Op de avondscholen
zaten toen viermaal zoveel leerlingen als op de dagscholen. De avondscholen bleven ook in de volgende
decennia in een grote behoefte voorzien, juist in die van de lagere standen in de samenleving. Kinderen
uit die milieus konden zich nu, zij het met nogal wat moeite, een aantrekkelijke positie op de
arbeidsmarkt verwerven. Na een vrij constante, overigens weinig opzienbare groei, keurig volgens
de lijnen der verzuiling - 1/3 openbaar en 2/3 bijzonder -, beleefden ze zelfs nog enige opleving in
de jaren vijftig en zestig (1967: 154 scholen met bijna 20.000 leerlingen).78..
Na 1920 kreeg de dagschool met de 3- à 4-jarige opleiding te maken met het concurrerende ULO,
dat ze niet overleefde en spoedig daarna doemde voor de 4- à 5-jarige dagschool de HBS-A op, die
nogal wat economische vakken in haar pakket had. Omzettingen tot HBS dan wel onderbrenging in
een al bestaande HBS waren de consequenties toen bleek, dat er meer behoefte was aan duidelijk
algemeen vormend onderwijs dan aan vroegtijdige specialisatie, zoals voor kantoor en handel. Wie
die kant toch op wilde kon altijd nog naar de handelsavondscholen, en had wat dat betreft keus te
over.79. Toen de HBS-A aan het einde van de jaren dertig bovendien studierechten voor universiteit
en hogeschool verwierf had de doodsklok voor een verdere uitbouw van een volwaardige
handelsdagschool geluid. De subsidieregelingen, die voor de HBS altijd al veel gunstiger geweest
waren dan voor de handelsdagschool, deden de rest. Tussen 1935 en 1940 zakte het aantal scholen
van 41 naar 17, het aantal leerlingen van 3100 naar 2400. In 1967 waren er nog maar 10
handelsdagscholen over.80.
Bovenstaand verhaal over de uiteindelijke teloorgang van het op de handel gerichte dagonderwijs
neemt echter niet weg, dat, als men let op het aantal leerlingen, het handelsavondonderwijs naast de
HBS en het ULO tot aan de Tweede Wereldoorlog een belangrijke vorm van algemeen vormend
onderwijs is geweest. Van de naoorlogse explosie van het voortgezet onderwijs heeft het echter niet
geprofiteerd. Zij, die zich vroeger de luxe van dagonderwijs niet konden permitteren en zich daarom
met het avondonderwijs tevreden moesten stellen, waren nu in de gelegenheid dagonderwijs te gaan
volgen.
Misschien moet men het handelsonderwijs, en speciaal daarvan de avondscholen, wel aanmerken
als een van de weinige succesvolle resultaten op langere termijn van de idee uit 1863 om kinderen
uit wat toen heette de lagere burgerstanden een voortgezette algemene opleiding te geven.
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Middelbare school voor meisjes (MMS)
Voortbouwend op wat eens de zogenaamde Franse meisjesscholen waren, had de
middelbaar-onderwijswet van 1863 het bestaan van middelbare meisjesscholen erkend, formeel, want
een nadere vorm werd er bij die gelegenheid niet aan gegeven. Particulier initiatief had, met financiële
steun van gemeente en rijk, vervolgens voor de eerste scholen gezorgd, maar in 1885 was de
subsidiëring van het rijk stopgezet. Een sterke bloei kon men dus niet verwachten. Enerzijds bleken
de ‘oude’ Franse meisjesscholen nog een lang leven te hebben, aan de andere kant kregen meisjes in
het laatste kwart van de 19de eeuw bovendien toegang tot HBS en gymnasium; er kwamen zelfs
aparte meisjes-HBS-en. Er ontstonden zodoende nogal wat verschillende mogelijkheden voor de
dochters uit de betere milieus om voortgezet onderwijs te volgen.
In 1920 was het geen probleem meer, dat meisjes voortgezette scholing moesten kunnen krijgen.
Of die anders moest zijn dan die voor jongens, daarover werd, zoals we eerder al opmerkten,
verschillend gedacht. Ook toen in alle andere vormen van voortgezet onderwijs steeds meer jongens
en meisjes probleemloos gezamenlijk de lessen volgden, bleef een deel van de bevolking vasthouden
aan de gedachte, dat er voor apart meisjesonderwijs plaats bleef bestaan en dat tenminste aan het
vrouwelijke element in het onderwijs recht moest worden gedaan, bijvoorbeeld via keuzevakken, het
zogenaamde meisjespakket. Meisjes, die een algemene voortgezette opleiding verlangden gingen
weliswaar in grotere aantallen naar HBS en gymnasium, anderzijds bleven zij de MMS trouw, zozeer
zelfs, dat deze haar positie in het veld van het voortgezet onderwijs aanzienlijk verstevigde.
Geen rijkssubsidie betekende, dat MMS-en niet overal, waar er behoefte aan was, gesticht werden,
anderzijds kregen ze ook niet te maken met betutteling van hogerhand. Ze konden - de openbare
werden door de gemeenten gesubsidieerd en die gemeenten ontleenden daaraan het recht enige regels
te stellen - vrijwel hun eigen gang gaan en ontwikkelden zich dus op zeer uiteenlopende manieren.
Op basis van vrijwilligheid stelden in 1923-1924 de scholen een algemeen leerplan op en een
eindexamenreglement vast. Maar bij de eerste gelegenheid namen niet alle scholen volgens dit
reglement examen af.81. Pas in het midden van de jaren dertig bemoeide de minister zich met het
leerplan, stelde dat vast en beschikte welke rechten van verder studeren aan het einddiploma verbonden
waren.82.
Als de HBS-en hebben de MMS-en de nadelen ondervonden van het ‘stopwetje’ van 1924. Die
belemmerde ook hier vooralsnog de uitgroei van het bijzonder onderwijs. Bij 13 MMS-en in 1920
waren er nog minder dan de helft bijzonder: 5. Het jaar 1925 werd een voorlopig topjaar: 19, waarvan
6 bijzonder. Al namen in de twintig jaren die volgden de scholen nauwelijks in aantal toe, er trad wel
een aanzienlijke verschuiving tussen openbare en bijzondere scholen op (verhouding in 1930: 10:11
en in 1938 10:12), maar in de aantallen scholieren was deze trend niet merkbaar: de verhouding was
71% naar het openbare en 29% naar het bijzondere onderwijs.
Behalve dat de ontwikkeling van de MMS-en om financiële redenen bemoeilijkt werd, werd de
groei van de zelfstandige meisjesscholen nog door iets anders tegengehouden. Dat hing samen met
de komst van de hierna te bespreken lycea, die in een aantal gevallen binnen de school een
MMS-afdeling hadden. In 1946 zaten er tegenover 4106 leerlingen op de zelfstandige MMS-en 895
op de MMS-afdelingen van de lycea. Ook aan HBS-en en zelfs aan een aantal r.-k.-gymnasia werden
wel MMS-afdelingen verbonden, wat er toe geleid heeft, dat toen het voortgezet onderwijs in de jaren
na de Tweede Wereldoorlog zijn grote uitbreiding
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onderging, de MMS-en minder in aantal stegen, dan men zou kunnen verwachten, terwijl het aantal
afdelingen aan andere scholen verbonden met sprongen vooruitging. In 1952 waren van de 93 MMS-en
32 zelfstandig, in 1962 waren het er 41 van de 177.
Behalve deze uitbouw van het voortgezet meisjesonderwijs van zelfstandige school tot in kwantiteit
althans veel meer onzelfstandige scholen, deden zich nog enkele verschuivingen voor. Ten eerste
verdwenen steeds meer zelfstandige gemééntelijke MMS-en; ze werden aan de HBS verbonden.83. In
het begin van de jaren vijftig waren er nog maar twee over. Het aantal bijzondere zelfstandige MMS-en
daarentegen steeg, met name bij de rooms-katholieken, waar niet zelden kloosterzusters-leraressen
daartoe mogelijkheden boden. Van de 32 zelfstandige MMS-en waren er in 1952 20 rooms-katholiek.
Voorzover in het bijzonder onderwijs MMS-en aan een ander schooltype gekoppeld werden gebeurde
dat meestal aan een lyceum en niet aan de in confessionele kring nog altijd enigszins achtergestelde
HBS.
De tweede verschuiving is hiermee al aangeduid: er kwamen steeds meer bijzondere MMS-en. In
1962 stonden tegenover 24% openbaar, 76% bijzonder.84.
De MMS, bedoeld voor kinderen uit de hoogste kringen, bleef ook in de eerste helft van deze eeuw
toch min of meer de eliteschool, die ze altijd geweest was. 80% van de leerlingen kwam uit de hogere
en middelste sociale milieus. Verschuivingen traden wel enigszins op: het aantal meisjes uit de hogere
kringen daalde langzamerhand en dat uit de middelste sociale milieus nam toe. Dit minder aantrekkelijk
zijn van de MMS voor de hoogste milieus moet wel hieruit verklaard worden, dat juist meisjes uit
die kringen naar een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs gestuurd werden, om
eventueel later te gaan studeren. De MMS leidde tot veel vervolgopleidingen, tot zeer uiteenlopende
maatschappelijke betrekkingen, maar de universiteit werd er nooit door bereikbaar.85.
De wet op het voortgezet onderwijs van 1963 zou ook met zich meebrengen, dat alle aparte
meisjesscholen kwamen te vervallen. De schoolbevolking, die vroeger de MMS aantrok, ging daardoor
grotendeels naar schooltypen, die wel tot een universitaire opleiding leidden. Waar, zoals we eerder
zagen, het ULO remmend werkte op een hoger opleidings- en beschavingsniveau voor velen,
verhinderde de MMS dat vrouwen in grote aantallen de hoogste vorm van opleiding bereikten. Toen
het als een probleem gezien werd, dat jongens beter van hun kansen gebruik maakten dan meisjes,
moest, bij de pogingen aan die ongelijkheid een einde te maken, de MMS als algemeen vormende
school voor meisjes wel verdwijnen.

Gymnasium
Toen de HBS definitief rechten gekregen had tot de universitaire studie in de geneeskunde en de wisen natuurkunde, dreigde er voor het gymnasium het gevaar, dat ze als vooropleiding voor deze
studierichtingen veren zou moeten laten en dus werd tegelijk het wis- en natuurkundig element in de
gymnasiumopleiding versterkt. Maar haar exclusiviteit als vooropleiding voor de universiteit was het
gymnasium definitief kwijt. Echter, niet haar status. Ondanks het feit dat de HBS aan betekenis als
universitaire vooropleiding won, wist het gymnasium haar specifieke belang op diverse manieren
toch te verdedigen en zich als school voor de ware eruditie en als opleiding voor de toekomstige
intellectuele elite overeind te houden. Nog steeds toch moesten alle meesters in de rechten, die al
meer dan een eeuw bestuurlijk de dienst uitmaakten en de predikanten, die, zo was in de 19de eeuw
duidelijk gebleken, zo sterk de cultuur in Nederland bepaalden, langs het gymna-
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sium. Gezien deze positie bleef er voorlopig een sterke selectieve werking van het gymnasium uitgaan.
Het zwaardere programma, dat de leerlingen gedurende zes jaren te verwerken kregen, was een
volgend mechanisme in de selectie. Met dat al stond het gymnasium binnen het voortgezet onderwijs
bekend als de moeilijkste school en, wat zijn opleiding en sfeer betreft, als de school met het meest
behoudende karakter.86. Zelfs de allerzwaarste bedreiging voor haar bestaan, de invoering van de
nieuwe wet op het voortgezet onderwijs van 1963, overleefden ze, zij het niet helemaal zonder
kleerscheuren. Zij verloor haar positie, eindelijk, als onderdeel van het hoger onderwijs.
De gymnasia bleven een zeer geleidelijke groei na 1920 vertonen (1925: 6670 leerlingen; 1935:
9643; 1945: 11.349; 1955: 13.682), en kregen, net als de andere scholen voor voortgezet onderwijs
aan het eind van de jaren vijftig een extra vraag te verwerken. Van de wens en noodzaak tot hogere
opleiding, van de naoorlogse geboortegolf, die zich toen manifesteerde en van de gewijzigde
financiering terzake van het bijzonder onderwijs profiteerde ze nu: 20.400 leerlingen in 1965.
Uitsluitend voorbereidend wetenschappelijk onderwijs bleek het gymnasium in de praktijk toch
niet helemaal meer te bieden. In de jaren vijftig ging van gymnasium alpha (waar de klassieken en
geschiedenis de hoofdrollen speelden, de ‘traditionele’ opleiding dus) maar 69% van de jongens en
66% van de meisjes verder studeren. Bij het gymnasium bêta waren deze percentages resp. 85 en
76.87.
Avondonderwijs was vanouds een aangelegenheid voor kinderen uit de lagere milieus. In vele
vormen had het in de 19de eeuw gebloeid en in de daarop volgende eeuw was het aantrekkelijk
gebleven voor kinderen uit de lagere milieus. In hogere kringen paste avondonderwijs niet. Toen in
de jaren twintig en vooral dertig het voortgezet onderwijs algemener ingang begon te vinden en niet
meer voor enkelen weggelegd was, kwam ook daar voorzichtig het avondonderwijs op. In 1929 werd
het eerste avondgymnasium geopend, met, naar spoedig bleek, succes, maar erg veel navolging vond
dit niet direkt. In 1937 hadden alleen Amsterdam, Utrecht en 's-Gravenhagen een avondgymnasium.88.
In vergelijking met het ook tot het algemeen voortgezet behorende handelsonderwijs bleef de groei
van de avondgymnasia, evenals trouwens van avond-HBS-en en avondlycea achter.

Lyceum
Op 9 september 1909 opende ‘Het Nederlandsch Lyceum’ onder rector R. Casimir, de latere eerste
hoogleraar in de pedagogiek in ons land, zijn poorten. De oprichters stond een school voor ogen, waar
de aard en de behandelingswijze van de voor algemene vorming geschikte stof beter aangepast werd
aan de leeftijd van de kinderen. Het bijzondere voordeel van de opzet was, dat de keuze van richting
uitgesteld werd; die behoefde pas gemaakte te worden na een 1- of 2-jarige onderbouw.89.
Het was een particulier initiatief in Den Haag, maar wel een initiatief, dat lag in de lijn van wat de
zogenaamde Inschakelingscommissie, waarover later meer, een jaar later zou voorstellen in haar
rapport over de herziening van het onderwijsstelsel. Hoewel de voorstellen van deze commissie
overigens weinig effect zouden sorteren, zou de door haar gepropageerde lyceum-gedachte ingang
vinden, niet in de onderwijswetgeving, niet door rijkserkenning, maar in grote vrijheid. Juist die
vrijheid maakte het lyceum bij uitstek geschikt voor het inslaan van nieuwe wegen, in methodiek en
didaktiek en het leverde daarmee een belangrijke bijdrage aan de discussie over de vormende waarde
van de vakken en hun samenhang. Het is niet voor niets, dat er bijvoorbeeld een aantal Montessori-lycea
zouden ontstaan.
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Het voorstel van de ‘Inschakelingscommissie’, namelijk verhogen van de leeftijd, waarop de keuze
van richting gedaan werd door het creëren van een gemeenschappelijke onderbouw van drie jaren,
werd niet helemaal gehonoreerd. Ook het in één school met elkaar in contact brengen van drie toch
zo verschillende opleidingsvormen (gymnasium, HBS, en de facto sedert eind twintiger jaren, MMS)
werd niet steeds uit ideële motieven nagestreefd.
Wat de gemeenschappelijke onderbouw betreft, ziet men de 3-jarige nauwelijks van de grond
komen. De meeste lycea kregen een 2-jarige onderbouw, die overigens ook weer nagenoeg geheel
verdween (in 1962 nog op 16 van de 164 lycea), het draaide uiteindelijk uit op scholen met een 1-jarige
onderbouw. Door deze gang van zaken werd het lyceum minder een afzonderlijk schooltype dan een
combinatie van verschillende typen, die hetzelfde programma en dezelfde eindtermen kenden als de
zelfstandige scholen.
Veel lycea zijn voorts ontstaan uit praktische overwegingen. Eén school stichten was doelmatiger
en goedkoper dan twee of drie afzonderlijke. Dat sprak vooral kleinere gemeenten aan, en ook
voorstanders van het bijzonder onderwijs, die immers vele jaren met geldgebrek kampten als het ging
om de oprichting van eigen scholen voor voortgezet onderwijs. In 1915 kwam het tweede lyceum
van de grond, in 1920 waren er 16. Daarna verliep de groei snel: 1939: 56, 1962: 164, waarvan 57
openbare en 107 bijzondere lycea. Het overwicht van dit nieuwe schooltype, dat 54 jaren zonder
officiële status zijn eigen koers kon varen, in de richting van het bijzonder onderwijs was dus bijzonder
groot. Het heeft de komst van heel wat zelfstandige scholen van de diverse typen overbodig gemaakt.90.

Tabel 26. Algemeen overzicht van de scholen voor voortgezet algemeen vormend onderwijs,
1920-1965
jaar

ULO
aantal
scholen

aantal
leerlingen

aantal
scholen

Handelsschool
Dag
aantal
aantal
leerlingen scholen

1920

-----

-----

55

3971

132

14.697

1930

786

61.184

45

3007

124

13.902

1950

941

127.848

16

1730

128

16.289

1960

1182

264.929

14

2156

151

20.604

1965

1281

274.800

11

2706

154

20.680

jaar

Avond
aantal
leerlingen

aant.
scholen

HBS-5 jaar
MMS
B+
onderbouw
A
aant. leerl. aant. leerl. aant.
scholen

aant. leerl. aant.
scholen

aant. leerl.

1920

102

17.667

18

2.137

51

5.178

1930

116

18.425

20

1.595

59

7.833

798

Gymnasium

1

1950

142

31.221

2.475

80

6.421

68

12.059

1960

147

43.632

3.860

159

22.340

82

19.856

1965

154

45.647

5.598

187

30.900

84

20.400

jaar

Lyceum
aant. scholen

aant. leerl.

Universiteit
aant. univ.

aant. studenten

1920

13

1.396

8

8.552

1930

37

8.481

10

12.061

1

Tot 1950 zelfstandige MMS-en, na 1950 deze en de afdelingen MMS verbonden aan Lycea, Gymnasia en HBS-en.
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1950

102

30.693

10

29.736

1960

162

77.272

112

40.727

2

64.409

1965

183

102.200

12

Bron: Bartels, Eeuw middelbaar onderwijs, Bijlage I; Dodde, Nederlandse onderwijs verandert,
68-73; Daalder, Middelbare meisjesscholen, 18; Hoksbergen, Handels(avond)onderwijs, 10.

2
2

1957 Technische Hogeschool Eindhoven; 1964 Technische Hogeschool Twenthe te Enschede.
1957 Technische Hogeschool Eindhoven; 1964 Technische Hogeschool Twenthe te Enschede.
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3. Beroepsonderwijs
Zeer lang is men hier te lande van oordeel geweest, dat het verkrijgen van bekwaamheid om een
beroep te kunnen uitoefenen niet via schoolonderwijs plaats diende te vinden. Thorbecke had bij de
verdediging van zijn M.O.-wet hevig verzet aangetekend tegen de idee, dat middelbaar onderwijs
ook vaardigheden voor een bepaald beroep moest bijbrengen. Daar waren volgens hem bedrijf en
werkplaats voor. De vakscholen, die niettemin in de 19de eeuw ontstonden, werden derhalve door
particulieren gesticht. Toen de industrialisatie doorzette, aan het eind van de 19de eeuw, maakte het
beroepsonderwijs een grote sprong voorwaarts. Het particulier initiatief had, met financiële steun van
gemeenten en sedert het laatst van de 19de eeuw ook wel van het rijk, in toenemende mate voor een
grote verscheidenheid aan opleidingen gezorgd.
Officiële erkenning van het bestaansrecht van al die vakscholen vond pas in 1919 plaats. Nadat
een aanzet tot wettelijke regeling door de Ineenschakelingscommissie gegeven was, kwam toen de
wet op het Nijverheidsonderwijs tot stand, die van kracht werd op 1 januari 1921.91. De wet had als
beginsel, dat het praktische en theoretische onderwijs aan de in de wet geregelde scholen, als
voortzetting van het algemeen vormend onderwijs, gegeven zou worden ‘in overeenstemming met
de eisen, welke in het maatschappelijk leven worden gesteld’.92. Aangezien die eisen aan een snelle
ontwikkeling blootstonden, kon de wet moeilijk stringente en allesomvattende regels opstellen. De
leerplannen werden zeer beknopt gehouden en aan de besturen van de scholen werd grote vrijheid
gegeven bij de vormgeving van het onderwijs. De ontwerper van de wet, minister De Visser, verklaarde
uitdrukkelijk dat ook na 1919 het nijverheidsonderwijs primair van particulieren moest blijven uitgaan
en dat de rijksoverheid zich tot het verstrekken van subsidie zou beperken. Ook in kringen van het
onderwijs zelf werd er zo over gedacht. Men stelde er de gegeven vrijheid zeer op prijs en was van
oordeel, dat de verzorging van het nijverheidsonderwijs ‘mede in verband met de opgedane ervaring
toevertrouwd diende te blijven aan de op dit terrein werkzame organisaties’.93.
Voor de verdere ontplooiing van het beroepsonderwijs is de wet van belang geweest vanwege de
financiële regeling. Het rijk verplichtte zich namelijk voortaan 70% van de kosten te zullen dragen.
Minder werden de kansen, zoals bij alle vormen van voortgezet onderwijs, vervolgens wel door het
‘stopwetje’ van 1924 en door de bezuinigingsmaatregelen, die het rijk verder nog in de jaren twintig
en dertig invoerde.94.
Nijverheidsonderwijs leidde op voor ambacht, industrie, scheepvaart, huishouden,
landbouwhuishouden en vrouwelijke handwerken. Dus stonden vakopleidingen voorop en werden er
niet alle beroepsopleidingen onder begrepen. Met name de opleidingen voor het onderwijzend personeel
bleven er buiten. De opleidingen voor het personeel bij het lager onderwijs waren in de
lager-onderwijswet geregeld, voor het middelbaar onderwijs gebeurde het via de MO-opleidingen en
de universiteiten, terwijl er daarnaast voor andere vormen van onderwijs diverse ongereglementeerde
opleidingen bestonden.
Maar ook niet alle vakopleidingen vielen onder de nijverheidsonderwijswet. Het handelsonderwijs
werd er buiten gehouden, omdat het, zoals we eerder zagen tot algemeen vormend en niet tot
beroepsonderwijs was verklaard. Ook het landbouwonderwijs kwam er niet in voor. Dat ressorteerde
niet onder het ministerie van onderwijs, maar onder dat van landbouw. Zo ontstond de wat
merkwaardige situatie, dat, als het ging om de beroepsopleiding voor de landbouw, de scholing voor
jongens en meisjes niet op dezelfde leest geschoeid werd, dit aanvan-
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kelijk tegen de zin van de betrokkenen bij het landbouwhuishoudonderwijs, die ook graag volledige
vrijheid behouden hadden en vreesden voor verlies van het eigen karakter van hun onderwijs.
Enige structuur in het nijverheidsonderwijs werd aangebracht, doordat het werd onderverdeeld in
lager en middelbaar onderwijs. Het lager onderwijs op zijn beurt kende weer dag- en avondonderwijs.
Voorts werd het onderwijs volgens het leerlingenstelsel in de wet vermeld. Dit laatste, stammend van
het einde van de 19de eeuw, beoogde aanvankelijk het vakonderwijs te stimuleren in die streken,
waar nijverheidsscholen ontbraken. Later, na de Tweede Wereldoorlog vooral, ging het steeds meer
optreden als vervolgonderwijs na het lager nijverheidsonderwijs. Het zou in 1963 niet meer bij het
voortgezet onderwijs gerekend worden. Het waren namelijk geen opleidingen meer ter voorbereiding
op een beroep, maar zuivere praktijkopleidingen.
Het is in het kader van dit boek niet mogelijk een uitvoerige uiteenzetting te geven van alle, zeer
verschillende vormen van beroepsonderwijs, die er na 1920 bestonden of ontstonden. De informatie
daarover is trouwens niet beschikbaar, doordat er tot op heden weinig systematisch onderzoek naar
verricht is. We volstaan daarom met een korte bespreking van de belangrijkste schoolsoorten.

Technisch onderwijs
Ondanks de gestage, geleidelijke verdere ontwikkeling van de techniek in de eerste helft van deze
eeuw bleven in het technisch onderwijs de ‘oude’ ambachtelijke vakrichtingen verre de overhand
houden. Slechts schoorvoetend volgde de ambachtsschool de overschakeling van de ambachtelijke
naar de industriële opleiding. Een oplopende spanning tussen school en bedrijfsleven, waar het aantal
machines dat bediend moest worden toenam, was het gevolg. Pas na de Tweede Wereldoorlog zou
de band tussen bedrijfsleven en school stevig aangehaald worden.95.
De cursusduur van de ambachtsschool was in de wet gesteld op drie jaren, wat nog lang betekende,
dat er maar een kleine selecte groep gebruik van maakte.96. Met het oog op verdere aanpassingen aan
de ontwikkelingen in het bedrijfsleven werd steeds meer gepleit voor een verlenging tot vier jaren,
maar in plaats dat dit gebeurde, leidden ook hier bezuinigingsmaatregelen er toe, dat de cursusduur
in 1935 tot twee jaar teruggebracht werd. Dat had voor- en nadelen. Het belangrijkste voordeel was
wel, dat mede door die verkorting van de cursusduur meer kinderen de kans geboden werd om na de
lagere school de ambachtsschool te bezoeken. Van 1935 tot 1938 steeg het aantal leerlingen met
11.000; deze vermeerdering in drie jaar tijds was gelijk aan de vermeerdering in tien jaren vóór 1935.
Nadeel was, dat het programma te kort was voor een behoorlijke opleiding in welk vak dan ook, wat
vervolgens via het leerlingenstelsel meer gecompenseerd moest worden dan de bedoeling was. Maar
de consequentie was ook, dat de algemene vorming, toch al een moeilijk punt bij het beroepsonderwijs,
onder zware druk kwam te staan. Op zijn beurt had het feit, dat het opvoedend element in het onderwijs
zo weinig aan bod kwam, tot gevolg dat het ambachtsonderwijs langer dan ander onderwijs buiten
de schoolstrijd kon blijven. Pas in de loop van de jaren dertig kwam er aandrang tot oprichting van
confessionele scholen. Een doorbraak vond in dit opzicht na de Tweede Wereldoorlog plaats: de
cursusduur werd weer drie jaren, in het onderwijs werd weer aandacht aan de vorming van de leerlingen
besteed en dus raakten confessionele voorvechters in de topjaren van de verzuiling ook in het technisch
onderwijs geïnteresseerd.
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55 Ambachtsschool te Doesburg, afdeling metaalbewerken, ca. 1930. Uit: J.W. van Petersen, De Lange Schoolweg.
Een rondgang door de onderwijsgeschiedenis van de Liemers en Doesburg. Zutphen, 1984
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De versnelde toename van het aantal leerlingen na 1935 zorgde er intussen voor, dat het bedrijfsleven
meer van de ambachtsschool kon profiteren. Ze kreeg er meer werkkrachten door met althans een
basisopleiding, waarop een voortgezette bedrijfsopleiding gemakkelijker gebouwd kon worden. Direkt
inzetbaar personeel kwam er weinig van de ambachtsschool, de ontwikkelingen op school en op de
werkvloer bleven voorlopig ver uit elkaar lopen, waardoor zelfs veel van het op de ambachtsschool
aangeleerde weer vergeten kon worden. Pas na de Tweede Wereldoorlog zou er een betere afstemming
plaatsvinden.
Nog een ander merkbaar gevolg had de grotere toeloop naar de ambachtsschool. Die kreeg steeds
meer het karakter van een massaschool, wat natuurlijk door degenen, die de verheffing van het volk
hoog in het vaandel droegen, als een positieve ontwikkeling gezien werd. Niet slechts een kleine
‘ambachtselite’ zoals voorheen kreeg nu een voortgezette opleiding, voor brede lagen van de jeugd
lagen er wat dit betreft kansen. Samen met het ULO zorgde na 1920 de ambachtsschool voor een
aanmerkelijke verhoging van het intellectuele peil van grote groepen der bevolking uit de lagere
sociale milieus. Waar het ULO echter duidelijk als een begerenswaardige opleiding met een zekere
status gezien werd, leidde de massaficatie bij het ambachtsonderwijs juist tot een verlaging van de
sociale status van de school, waarvan de weerslag op leraren en leerlingen niet kon uitblijven.
Het ‘elite-ambachtsonderwijs’ verschoof naar de middelbare technische scholen: van 19 in 1920
tot 23 in 1938, van 3200 naar 5800 leerlingen. De aansluiting tussen de lagere en middelbare school,
niet optimaal kennelijk, werd overbrugd via een voorbereidend onderwijsjaar. Hieruit zou een aparte
schoolvorm groeien, het uitgebreid technisch onderwijs (UTS), dat zich tevens ontwikkelde tot een
instelling, die het tussenkader voor het bedrijfsleven leverde. Een herwaardering van de verschillende
technische schoolvormen vond na de Tweede Wereldoorlog plaats. In 1949 werd de naam
ambachtsschool gewijzigd in lagere technische school (LTS). In 1957 evolueerde de middelbare
technische school tot hogere technische school (HTS), terwijl uitgebreid technisch onderwijs gaandeweg
veranderde in middelbaar technisch onderwijs (MTS).
De indrukwekkende ontplooiing van het technisch onderwijs laat zich nog het beste aflezen aan
de cijfers van de aantallen leerlingen, die er gebruik van maakten: 1920: 47.706; 1945: 80.116; 1950:
130.504; 1960: 225.800; 1968: 305.600.97.

Nautisch onderwijs
Onder de gespecialiseerde scholen namen die voor de scheepvaart een zodanig eigen positie in, dat
ze in de Nijverheidsonderwijswet een aparte plaats kregen. Aan welke scholen hier gedacht moet
worden blijkt uit onderstaand overzicht van 1938:98.
11 zeevaartscholen

met 1081 leerlingen

20 scholen voor scheeps- en
vliegwerktuigkundigen

met 1558 leerlingen

10 zeevisserijscholen

met 560 leerlingen

16 binnenvaartscholen

met 1241 leerlingen

-----

-----

57 scholen

4440 leerlingen

De hoge vlucht, die bijna al het andere onderwijs na 1945 nam, was in het nautisch onderwijs
nauwelijks merkbaar. Daar verliep de (geringe) stijging regelmatig: wat het aantal leerlingen betreft
van bijna 6000 in 1950 tot ruim 7600 in 1964.99.
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56 De mast op de binnenplaats van de Rotterdamsche Zeevaartschool. ca-1930. Collectie Nationaal Schoolmuseum,
Rotterdam
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(Landbouw-) huishoudonderwijs
De regel uit de wet, dat het nijverheidsonderwijs gegeven moest worden overeenkomstig de eisen,
welke in het maatschappelijk leven gesteld werden, zorgde in de praktijk voor het voortbestaan van
een rijke gevarieerdheid aan scholen, opleidingen en cursussen op het gebied van het (landbouw-)
huishoudonderwijs. De minister zou voorschriften maken voor de inrichting van leerplannen en
lesroosters, althans voor de gesubsidieerde scholen, maar veel effect hadden die niet. Een bonte
verscheidenheid aan opleidingen, nauwelijks gehinderd door leerplannen, lesroosters of voorschriften
met betrekking tot de cursusduur, en dus elk met een eigen identiteit, bleef voortbestaan. Het
onderwijzend personeel verzette zich ook hier tegen pogingen tot uniformering van het
nijverheidsonderwijs voor meisjes. Pas in 1937 kwam er een schema, waarin een overzicht opgenomen
was van de soorten opleidingen, de duur van de cursussen etc.100. Het huishoudonderwijs van vóór de
Tweede Wereldoorlog was in hoofdzaak een aangelegenheid van de steden, het
landbouwhuishoudonderwijs ontwikkelde zich op het platteland, waarbij bijzondere aandacht aan
land- en tuinbouw en aan veeteelt besteed werd. Hoewel een duidelijk onderscheid tussen opleidingen
en cursussen in de tijd vóór 1940 nauwelijks te geven is, lijkt het erop, dat in het huishoudonderwijs
de dag- en avondopleidingen meer tot ontplooiing kwamen, terwijl in het landbouwhuishoudonderwijs
het vooral de cursussen waren, dikwijls in de wintermaanden gegeven, die grote opgang maakten. In
het huishoudonderwijs bestond een tweejarige dagopleiding, waar overwegend praktijkopleiding
plaatsvond voor huishoudelijk werk, wassen, koken, naaien en verstellen, die door een deel van de
leerlingen afgesloten werd met het behalen van een einddiploma, zodat niet iedereen de opleiding
volgde om later het huishouden beter te kunnen bestieren. De avondopleidingen boden een soortgelijk
programma, over meerdere jaren uitgestrekt, waarheen meisjes gingen, die overdag al in betrekking
waren. Cursussen op velerlei terrein werden door winkel- en fabrieksmeisjes, door dienstboden en
huisvrouwen gelopen. Aan de weinige dagopleidingen in het landbouwhuishoudonderwijs, eveneens
met een tweejarige cursusduur, werden in hoofdzaak toekomstige boerinnen opgeleid. De meisjes op
het platteland kostte het veel tijd en geld om elders een dagopleiding te volgen. Voor verreweg de
meesten waren er de (ambulante) landbouwhuishoudcursussen, die bij honderden in elke provincie
met een duur van 1 à 2 jaren vooral in de winter gegeven werden.101.
Net zoals tot 1940 steeds meer jongens van het technisch onderwijs gebruik maakten, profiteerde
ook een groeiend aantal meisjes van enigerlei vorm van (landbouw-)huishoudonderwijs. De
crisisperioden van de jaren dertig zorgden hier voor een verhoogde deelname. Het aantal leerlingen
in opleiding steeg van ruim 10.000 in 1920, via 22.000 in 1930 naar bijna 40.000 in 1940.102. Verdere
opleiding verhoogde de kansen op een maatschappelijke betrekking. Voor cursisten gold toen, dat ze
niet alleen leerden hoe ze goede huisvrouwen en boerinnen konden worden, maar ook zuinige. In de
cursusprogramma's werd een grotere plaats ingeruimd voor het aanleren van methoden om een
huishouden zo efficiënt mogelijk te besturen en van een klein budget rond te komen.103.
In het (landbouw-)huishoudonderwijs, voorzover het zich ontwikkelde als schoolopleiding, ontstond
na verloop van tijd eenzelfde driedeling als in het technisch onderwijs. In het schema van 1937 werd
aangegeven, welke opleidingen tot de drie categorieën behoorden. Allereerst was daar de tweejarige
opleiding, waarop zich allerlei vakopleidingen aansloten als die voor hulp in de huishouding, naaister
e.d. Ook hier ontstond een uitgebreide lagere opleiding, een eenjarige
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vormingsklas, vooral voor meisjes met een ULO-diploma, met een breed pakket en in hoofdzaak een
voorbereiding voor een opleiding tot huishoudkundige en kinderverzorgster. Het middelbaar
huishoudonderwijs was in feite een leraressenopleiding van twee à drie jaren, waar de zogenaamde
N.-akten gehaald konden worden.104.
Na de Tweede Wereldoorlog kwamen huishoudonderwijs en landbouwhuishoudonderwijs dichter
bij elkaar. Ontwikkelingen op het platteland waren er mede oorzaak van dat het
landbouwhuishoudonderwijs zich minder op het boerenbedrijf richtte, waarin immers de plaats van
de vrouw begon te veranderen, en meer op de algemene vorming en op het onderwijs, dat vanouds
op de huishoudschool van meer belang geweest was. De naoorlogse ontwikkeling valt uit onderstaande
tabel af te lezen.

Tabel 27. Huishoud- en landbouwhuishoudonderwijs 1948-1967
huishoudscholen
landbouwhuishoudscholen
aantal scholen en aantal leerlingen aantal scholen en aantal leerlingen
cursussen
cursussen
1948

184

77.749

118

17.596

1956

239

124.785

206

44.629

1967

307

153.146

269

66.862

Bron: Goudswaard, Agrarisch onderwijs, 276.

Land- en tuinbouwonderwijs
De erkenning van de hoogste trap van het landbouwonderwijs was al vóór 1920 een feit. In 1917 was
namelijk de Wageningse Rijkslandbouwschool verheven tot landbouwhogeschool. Voor het overige
leidde het landbouwonderwijs een ongeregeld bestaan, tot de Mammoetwet van 1963, en bleek het
officieel slechts aanwezig doordat het rijk via begrotingen liet merken, dat het er subsidies aan gaf.
De overheidsbemoeiing, die zich vooral bepaalde tot het stellen van voorwaarden aan de subsidiëring,
liep via het ministerie van landbouw, nijverheid en handel.
In een ongeordende situatie is het al helemáál moeilijk zicht te krijgen op de grote variatie aan
scholen en cursussen, die er op gericht waren jongeren in de agrarische sector praktische en theoretische
bekwaamheden bij te brengen. Tot het middelbaar landbouwonderwijs behoorden slechts enkele
scholen, die ook als zodanig aangeduid werden. In Groningen en Dordrecht waren rijksmiddelbare
landbouwscholen, Deventer kende de Middelbare Koloniale Landbouwschool, later, na 1946,
omgedoopt tot Landbouwschool voor Tropische Cultures en dan was er nog een rijkszuivelschool te
Bolsward. Het waren scholen met een driejarige cursus, waar leerlingen toegelaten werden, die
eindexamen ULO gedaan hadden of een gelijkwaardige opleiding hadden voltooid. Daarnaast konden
er een aantal vakscholen toe gerekend worden, zoals die voor de kaasbereiding, voor de aardappelteelt
en voor de vlasbewerking. Ook in de sector van de tuinbouw bestonden enkele vakscholen.
In kwantiteit waren het de land- en tuinbouwwinterscholen, die de toon aangaven in agrarisch
Nederland. Zij maakten het mogelijk praktisch werken te combineren met het volgen van onderwijs,
gedurende twee winterhalfjaren. Eind 1946
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zat meer dan de helft van alle ‘middelbare’ land- en tuinbouwscholieren op een winterschool.105.
Lagere land- en tuinbouwscholen kwamen al vóór de Tweede Wereldoorlog zeer in zwang. Tussen
1925 en 1946 steeg het aantal lagere landbouwscholen van 11 tot 27, het aantal leerlingen van 731
tot 10.589. Het tuinbouwonderwijs gaf eveneens een groei te zien. Van 3 scholen in 1925 waren het
er 18 in 1946 geworden; de 138 leerlingen van 1925 stonden in 1946 tegenover 1315. Tot aan de
jaren zestig bleef het landbouwonderwijs doorgroeien, spectaculair zelfs (1960: 226 landbouwscholen
met 15.086 leerlingen; 61 tuinbouwscholen met 5.507 leerlingen), maar daarna kwam achteruitgang,
doordat de rationalisering van de bedrijven steeds minder arbeidskrachten in de agrarische sector
nodig maakte.106.
Net als bij het landbouwhuishoudonderwijs heeft het cursuswezen zich in het land- en
tuinbouwonderwijs zeer sterk ontwikkeld. Land- en tuinbouwonderwijzers droegen op deze wijze bij
aan de vorming van vele aankomende boeren en tuinders, die daar zelf ook, blijkens de cijfers over
het bezoek aan de honderden cursussen, grote behoefte aan bleken te hebben. In het cursusjaar
1946-1947 namen meer dan 30.000 boerenzoons aan de cursussen deel. Na 1960 had ook deze vorm
van scholing zijn hoogtepunt gehad. Een verantwoorde voorbereiding op het beroep bleek ook steeds
minder langs deze weg te effectueren. Op de middelbare agrarische opleiding, waartoe ook de
landbouwwintercursussen sedert 1958 officieel bevorderd waren, was men steeds meer aangewezen.107.

4. Van categoraal naar geïntegreerd voortgezet onderwijs
In een rede bij het vijfentwintigjarig bestaan van Thorbeckes M.O. wet, in 1888, gewaagde J.W.A.
Renssen, direkteur van een rijks-HBS ten overstaan van de verzamelde HBS-leraren niet alleen van
tot vreugde stemmende ontwikkelingen in de nog korte geschiedenis van de HBS, maar wees hij ook
op een aantal schaduwzijden van de wet. Een van de belangrijkste was de onduidelijke situatie waar
het ging om de verhouding tussen de verschillende schooltypen: in Nederland is elke tak van onderwijs
op zichzelf gereglementeerd, maar samen vormden ze volstrekt geen geheel.108. De achtergrond van
zijn verhaal was niet de problematiek van de ongelijke kansen van kinderen veroorzaakt door het
categorale systeem, het ging hem om praktische problemen voortvloeiend uit de onduidelijke positie,
die de HBS temidden van andere schoolsoorten innam.
Renssen hekelde het feit, dat de lagere school onvoldoende voorbereidde op het onderwijs aan de
HBS. Hij sprak vervolgens een vernietigend oordeel uit over het MULO, dat mede bedoeld was als
voorbereiding op de HBS, maar zich in de praktijk als voortgezet eindonderwijs ontwikkeld had en
daarmee eerder belemmerend dan bevorderend op de doorstroming naar de HBS werkte. De HBS
hanteerde bovendien het Frans als toelatingseis, maar Frans werd wel zeer weinig op lagere scholen
gegeven - alleen in een aantal scholen in de steden en zeker niet op lagere scholen op het platteland
-, waardoor de HBS, als ze de eis daadwerkelijk zou gaan stellen, vele verzoeken om toelating zou
moeten afwijzen. Menige HBS was daardoor gedwongen voorbereidingsklassen in te stellen, om de
inadequate vooropleiding op te heffen.
Maar niet alleen de aansluitingsproblematiek kreeg ruime aandacht, een even groot probleem
vormde de positie van de diverse middelbare scholen in hun onderlinge verhouding. Voor de HBS
was er de ontwikkeling tot voorbereidingsschool voor de universiteit, die langzamerhand, ook door
officiële maatregelen,
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steeds meer erkenning kreeg,109. waardoor ze verder af kwam te staan van haar officiële doelstelling:
het geven van eindonderwijs. Een onduidelijke en concurrerende verhouding met het gymnasium was
er het gevolg van. De officiële eis van de klassieken als voorbereiding op de universitaire studie bleef
daarmee een slepende kwestie, waarover ook in universitaire kring een grote verdeeldheid heerste.
Ook de MMS verkeerde in een ongeregelde situatie. Het programma was aanvankelijk afgestemd op
de toekomstige positie van meisjes uit de betere standen, maar het begon enigermate te evolueren in
de richting van het HBS-programma, zij het dan dat aan het einddiploma geen studierechten ontleend
konden worden. Bovendien waren de meningen zeer verdeeld over de vraag of meisjes tot HBS en
gymnasium toegelaten konden worden en de vraag drong zich ook op, of aparte scholen voor meisjes
op den duur wel te handhaven waren; tenslotte begonnen meisjes, zij het moeizaam, toegang tot de
andere scholen te krijgen en maakten feministen er aan het eind van de 19de eeuw een strijdpunt van,
dat man en vrouw gelijke rechten dienden te hebben. Daar kwam dan nog bij, dat de positie van het
beroepsonderwijs onhelder was; er kwamen steeds meer vakopleidingen, maar geregeld was er niets.
Reden te over dus om de positie van de verschillende schoolsoorten voor voortgezet onderwijs en
hun onderlinge verhouding eens systematisch te gaan bestuderen. Met regelmaat gingen in het laatst
van de negentiende eeuw stemmen op die dit bepleitten. De diverse onderwijzers- en
lerarenverenigingen vonden, nadat al lang in verenigingsorganen onvrede over het slecht op elkaar
afgestemd zijn van de diverse onderwijsvormen geëtaleerd was, elkaar tenslotte; zij stelden een
gezamenlijke commissie in, die zich over ‘het gehele plan van opvoeding’ moest buigen.110.
Wie zich niet alleen tot klagen beperkte, maar ook met een uitgewerkt plan kwam was D. Bos,
korte tijd leraar aan een HBS, schoolopziener in het arrondissement Winschoten, later vooraanstaand
Kamerlid voor de Vrijzinnig-Democratische Bond en in 1913 voorzitter van de staatscommissie, die
de financiële gelijkstelling tussen openbaar en bijzonder (lager) onderwijs voorbereidde.111. In 1898
publiceerde hij Onze opvoeding (Groningen, 1898), waarin hij een samenhangend geheel van het
onderwijs lanceerde, een systeem, samengesteld uit met elkaar in verband staande opleidingen van
kleuterschool tot universiteit. Niet alleen bracht hij er de bestaande onderwijstypen in onder, hij stelde
ook nieuwe schoolsoorten voor, zoals een voortgezette schoolopleiding van drie jaren na de lagere
school en een voorbereidende school, die tot de universiteit toegang gaf en die hij verdeelde in een
A- en een B-opleiding.
Op het hoogste niveau werd het gebrek aan organisatie en samenhang onderkend, toen de minister
van binnenlandse zaken, de anti-revolutionaire voorman A. Kuyper (die overigens meer bekendheid
kreeg door zijn maatregelen ter bevordering van een betere positie van het bijzonder onderwijs), een
studiecommissie instelde om de mogelijkheden te bestuderen tot algehele herziening van het
onderwijssysteem en om op deze wijze te komen tot een betere integratie van de diverse onderdelen
van het systeem.112. De zogenaamde Ineenschakelingscommissie kwam in 1903 tot stand. Ze bracht
in elk geval voorlopig rust in de onderwijswereld, want zo lang de commissie aan het werk was, en
dat was zeven jaren, waarna nog alles ‘vertaald’ moest worden in de wetgeving, werd alle aandrang
om iets substantieels te wijzigen door de regering afgekapt.113.
De commissie bracht een indrukwekkend rapport uit, zowel wat inhoud als lengte betreft, twee
lijvige boekdelen in kwarto formaat, 1834 pagina's bevattend. Behalve dat zij voorstellen deed voor
het lager onderwijs (zes jaren lagere school,

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

283

twee jaar voortgezet onderwijs en drie jaren ULO-school) en voor het vakonderwijs, adviseerde de
commissie het middelbaar en voorbereidend hoger onderwijs geheel te hervormen. De hoofdpunten
van het voorstel114. dat hierop betrekking had, waren dat de bestaande onderwijstypen afgeschaft
zouden worden en vervangen door:
- een driejarige middelbare school voor jongens (met de vakken: drie moderne talen, geschiedenis,
staatsinrichting, wis-, natuur- en scheikunde, boekhouden, tekenen en gymnastiek);
- een middelbare school voor meisjes (MMS) met een drie- en een vijfjarige cursus;
- een lyceum (ter vervanging van de bestaande HBS en het gymnasium en volgend op de driejarige
middelbare school) met drie afdelingen, dat voorbereidde op de studie aan universiteit en
hogeschool:

A-afdeling,

waar de klassieken centraal stonden en waarna
toegang verkregen werd tot de alpha-richtingen
aan de universiteit;

B-afdeling,

waar, naast het Latijn, de wis- en natuurkunde
hoofdzaak waren, en die toegang gaf tot de
bêta-studierichtingen;

C-afdeling,

met het programma van de bestaande HBS, dus
zonder klassieke talen, die toegang verleende tot
de ingenieursopleiding aan de Technische
Hogeschool.

Wettelijk kreeg het rapport geen gevolgen. Kuypers opvolger, Heemskerk, zorgde weliswaar voor
een aantal wetsontwerpen, die er op gebaseerd waren, maar hij trad af, voordat ze in het parlement
in behandeling kwamen. Heemskerks opvolger, Cort van der Linden, legde ze voorlopig terzijde,
omdat alle aandacht besteed moest worden aan de beslechting van de schoolstrijd. Toen met de
financiële gelijkstelling in 1920 aan de schoolstrijd een einde was gekomen, werd de kwestie weliswaar
opnieuw aanhangig gemaakt, nu door de eerste minister van onderwijs De Visser (wiens wetsontwerp
voor het middelbaar onderwijs overigens niet gelijk was aan dat van Heemskerk), maar bij De Vissers
aftreden was de discussie erover nog niet afgerond. Ook enige pogingen van later aangetreden ministers
liepen vast.115.
In de onderwijswereld werd trouwens het rapport van de Ineenschakelingscommissie niet overal
met gejuich begroet. De kritiek was ook niet verwonderlijk: de commissie had een geheel nieuwe
constructie voor het middelbaar onderwijs bedacht, die wel heel weinig rekening hield met de historisch
gegroeide situatie. Zij, die hoopten op een eindelijk erkennen van de HBS als volwaardige universitaire
vooropleiding waren teleurgesteld, omdat de klassieken uiteindelijk als zodanig bevoordeeld bleven.116.
Er doemden bovendien een aantal praktische problemen op, problemen van financiële, technische en
administratieve aard.117. Verdeeldheid over de te volgen koers, zowel binnen als buiten het parlement,
verhinderden dat de achtereenvolgende ministers, die telkens een poging tot wetgeving deden, slaagden.
Onderwijspressiegroepen, opererend in bonte verscheidenheid, trachtten steeds meer het beleid te
beïnvloeden en in het parlement waren hun pleitbezorgers steeds nadrukkelijker aanwezig. Op het
onderwijsbeleid werd door velen invloed uitgeoefend, ook door steeds beter georganiseerden zowel
binnen als buiten het onderwijs.
Van de wetsontwerpen, die door de achtereenvolgende ministers ijverig werden opgesteld - zeven
in totaal - is een van de bekendste dat van G. Bolkestein uit 1939, dat wegens de
oorlogsomstandigheden niet in bespreking kwam; als vervolg erop stelde Bolkestein na de oorlog, in
1946, nog een bekend geworden ‘schema van de
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57 J.M.L.Th. Cals (19..-19..). Minister van Onderwijs onder wiens leiding de ‘mammoetwet’ werd ingevoerd.
Schilderij van Karel van Veen. Uit: Lager Onderwijs in de spiegel der geschiedenis. Samengesteld door J.H.
Meijsen, Den Haag, 1976
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organisatie van het onderwijs’ op. Bekend zijn ook de wetsontwerpen-Rutten, die reeds de contouren
aangaven van de structuur, die uiteindelijk aanvaard zou worden.118.
Het wetsontwerp- en vervolgens het zogenaamde schema-Bolkestein kende twee schooltypen: het
voorbereidend hoger onderwijs, geconcretiseerd in het lyceum, onderverdeeld in drie soorten, die elk
leidden tot de verschillende studies in het hoger onderwijs én het algemeen vormend middelbaar
onderwijs, te verdelen in een 4-jarige algemene middelbare school (AMS) en een 5-jarige MMS.
Voor beide typen scholen zou een gemeenschappelijke brugklas komen. Na de brugklas kon gekozen
worden voor een van beide schooltypen. Bolkesteins weg voor een nieuwe onderwijsstructuur was
interessant, maar kreeg geen direkt gevolg.
In 1951 publiceerde onderwijsminister F.J.Th. Rutten zijn ‘Nota betreffende onderwijsvoorzieningen’
- het zogenaamde Onderwijsplan-Rutten - en vervolgens, toen de behandeling in het parlement hem
te lang duurde, ook alvast twee wetsontwerpen, één over het voorbereidend hoger onderwijs en één
over het algemeen middelbaar onderwijs. Hierin werd het schema-Bolkestein deels gevolgd, al was
hierbij sprake van meer respect voor de bestaande schooltypen. Het voorbereidend hoger onderwijs
bestond uit gymnasium, HBS (in het wetsontwerp atheneum genoemd) en lyceum, elk met een 6-jarige
cursus met een onderbouw van 1, eventueel 2 jaren, waarin ook Latijn gegeven zou worden. Het
middelbaar algemeen vormend onderwijs kende ook hier een algemeen middelbare school en een
MMS, die een 4- à 5-jarige cursus toebedeeld kregen. De brugklas-gedachte keerde terug en om te
laten zien, dat deze minister bij zijn hervorming meer dan zijn voorgangers de onderwijskundige
aspecten in de gaten hield kan gewezen worden op zijn voorstel tot het toestaan van keuzevakken
naast de kernvakken bij de eindexamens: niet iedereen hoefde precies hetzelfde te weten.
J.M.L.Th. Cals, opvolger van Rutten als minister van onderwijs, zette het door deze begonnen
karwei voort, nam veel over, maar bracht ook nogal wat wijzigingen aan en rondde de discussie af
met de Wet tot regeling van het voortgezet onderwijs, die op 26 februari 1963 in het Staatsblad
gepubliceerd werd, op een maand na 60 jaar na de installatie van de Ineenschakelingscommissie, de
eerste staatscommissie die zich over de samenhang in het onderwijs gebogen had. In de wandeling
heette de wet al gauw ‘Mammoetwet’, een naam, afkomstig van het anti-revolutionaire Kamerlid
Roosjen, die op Cals' aankondiging om het gehele voortgezet onderwijs in één wet te regelen,
gereageerd had met de woorden: ‘Laat die mammouth maar in het sprookjesleven voortbestaan’.119.
Na een overgangsregeling, waarin met de voorgestelde nieuwe onderwijsvormen geëxperimenteerd
kon worden,120. werd de wet op 1 augustus 1968 ingevoerd.
De Mammoetwet bracht veranderingen en vernieuwingen, zowel in de structuur van het voortgezette
onderwijs als in onderwijskundig opzicht.121. Er werden voortaan vier soorten onderwijs onderscheiden:
1. Voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.), bestaande uit drie typen: gymnasium,
atheneum, en een combinatie van deze twee, lyceum. De cursusduur werd bepaald op zes jaren.
2. Algemeen voortgezet onderwijs (a.v.o.), bestaande uit lager (lavo), middelbaar (mavo) en hoger
(havo) algemeen voortgezet onderwijs, met een cursusduur van resp. twee, vier en vijf jaren.
3. Beroepsonderwijs (b.o.).
Het beroepsonderwijs, dat steeds voorafgegaan diende te worden door een periode van algemene
vorming aan lavo, mavo of havo, kende ook een lager, middelbaar en hoger niveau.
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Op alle drie niveaus kon het gegeven worden aan:
- scholen voor technisch onderwijs, die leerlingen voorbereidden voor beroepen van technische
aard;
- scholen voor huishoud- en nijverheidsonderwijs, die een algemene en praktische vorming gaven
voor (landbouw-)huishouden en voor een aantal beroepen in de verzorgende sfeer;
- scholen voor land- en tuinbouwonderwijs, die zich richtten op land-, tuin- en bosbouw;
- scholen voor middenstandsonderwijs, die opleidden tot het zelfstandig uitoefenen van een
ambacht of ter voorbereiding tot de handels- en dienstensector.
Alleen een lager en middelbaar niveau kenden:
- scholen voor nautisch onderwijs voor diverse beroepen in een zee- en binnenvaart. Het lager
nautisch onderwijs kreeg overigens in de wet geen aparte vermelding, maar werd later tot het
lager technisch onderwijs gerekend.
Alleen op middelbaar en hoger niveau bestonden:
- scholen voor sociaal-pedagogisch onderwijs, die voorbereidden op beroepen op het terrein van
de jeugdvorming, volksontwikkeling, maatschappelijk opbouwwerk, personeelswerk,
gezondheidszorg en sport;
- scholen voor onderwijzend personeel. De opleiding tot kleuterleidster werd tot het middelbaar,
die tot onderwijzer(es) bij het hoger beroepsonderwijs gerekend. In 1970 leidde een
Experimentenwet Onderwijs binnen het hoger beroepsonderwijs tot de oprichting van een aantal
instituten voor de nieuwe lerarenopleiding, waaraan onderwijsbevoegdheden voor de tweede
en derde graad verkregen konden worden.
- scholen voor kunstonderwijs, die opleidden tot beroepen op diverse terreinen van de kunst,
zoals muziek, dans, toneel, vrije en toegepaste kunsten en individuele vormgeving.

4. Andere vormen van onderwijs, waaronder met name begrepen werden
vormingsinstituten voor werkende jongeren.
De Ineenschakelingscommissie was indertijd begonnen met alle onderwijs tot een samenhangend
geheel te maken, het resultaat van alle gepraat erover was uiteindelijk een regeling, die alleen het
voortgezet onderwijs, dit is alle onderwijs tussen lager onderwijs en universiteit in, betrof. De prestatie,
die minister Cals leverde, was er niet minder om.
Bij al het nieuwe in bovenstaand schema zal men overigens veel van het bestaande herkennen. Het
onderwijs leent zich slecht voor radicale hervormingen. De grondstructuur van het voortgezet onderwijs
veranderde in 1963 niet wezenlijk. Tegenover algemeen vormend onderwijs bleef het beroepsonderwijs
staan. Binnen het algemeen vormend onderwijs bleef ook de tweedeling: enerzijds de voorbereiding
op de universitaire studie, anderzijds de algemene voorbereiding op de maatschappij. In de wet behield
verder het nijverheidsonderwijs zijn oude levendigheid en plooibaarheid, alleen door de benaming
beroepsonderwijs te kiezen werd wel aangegeven, dat de nieuwe regeling verder ging dan zich
bezighouden met de onderwijsvormen van de nijverheidsonderwijswet.
De in de loop der jaren toch al zwaar gehavende M.O.-wet van Thorbecke uit 1863 haalde net de
honderd jaar. De HBS en de MMS hielden op te bestaan. In de nieuwe wet keerden zij terug onder
andere benamingen. De Havo werd de oplei-
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ding, die nog het meest herinnerde aan Thorbeckes ‘maatschappijschool’. Naast de brede algemene
opleiding kreeg dit schooltype tevens tot doel een basisopleiding te zijn voor het hoger
beroepsonderwijs. De andere, allengs verworven doelstelling, namelijk voorbereiding te zijn voor
universiteit en hogeschool, kwam bij het atheneum terecht. De MMS ging op in de Havo, zodat aan
het in toenemende mate bestreden bestaan van wettelijk geregeld apart meisjesonderwijs een einde
kwam.122.. Meisjes kregen dezelfde studierechten tot alle vormen van onderwijs die de wet schiep als
jongens.
Dat het gymnasium als aparte opleiding zou blijven bestaan was, gelet op de gevoerde discussies,
niet altijd even zeker. Zijn positie binnen het onderwijs was al sterk verzwakt; in feite kwam het
gymnasium steeds meer in de vuurlinie te liggen van hen, die vonden dat dit elitaire onderwijs niet
meer van deze tijd was. Uiteindelijk redde het gymnasium het, al moest de school weer stapjes terug
doen: voortaan hoorde ze niet meer bij het hoger onderwijs en aan haar exclusiviteit als
voorbereidingsschool voor de universitaire studies werd definitief een einde gemaakt. Echter, door
haar als aparte instelling te laten voortbestaan en niet op te laten gaan in het atheneum, bleef in elk
geval de mogelijkheid om via de ‘klassieke’ richting de universiteit binnen te gaan gehandhaafd. Ook
het lyceum kreeg nu eindelijk een wettelijke basis, als school met een gemeenschappelijke onderbouw
en een bovenbouw van een afdeling gymnasium, resp. een afdeling atheneum.
Het ULO kreeg nu de plaats, die het in het onderwijsstelsel al lang paste. Het werd uit de
lager-onderwijswet van 1920 gehaald en in de Mammoetwet als Mavo voortgezet. Zijn karakter
veranderde wel: had het ULO tot dan een school betekend, die zich meer en meer gericht had op het
direkt voorbereiden op beroepen in de economische en administratieve sfeer, nu was er in de eerste
plaats sprake van een school die voorbereidde op de middelbare beroepsopleidingen, in het bijzonder
op die in de economische en administratieve sector.123.
De rijke schakering van het in 1963 geschapen voortgezet onderwijs en de onderlinge verhouding
van de verschillende schooltypen kan verder, beter dan door een gedetailleerde beschrijving, duidelijk
gemaakt worden aan de hand van het hierna afgedrukte schetsmatig overzicht.
Met de Mammoetwet werd een tijdperk ingeluid, waarin de overheid ten aanzien van het onderwijs
een constructief beleid ging voeren. De voorganger van minister Cals had nog in 1951 dwang van
boven om op die manier onderwijsvernieuwing door te voeren uitdrukkelijk afgewezen: ‘de staat kan
niet anders doen dan belemmeringen wegnemen en de vernieuwingen, door het verlenen van subsidies,
stimuleren’.124. Minister Cals streefde echter al uitgesproken doeleinden na.
In elk geval kwam er door de Mammoetwet meer samenhang in het voortgezet onderwijs. Eén van
de belangrijkste onderwijskundige kenmerken van de wet was wel, dat ze horizontale en verticale
doorstromingsmogelijkheden tussen de verschillende schooltypen schiep. De scholieren zouden
daardoor meer kans hebben de voortgezette vorming te krijgen, die bij hun aanleg en capaciteiten
paste. Ook al bleven de meeste scholen, al dan niet onder eigen naam, voortbestaan, ze waren van
1963 af geen op zichzelf staande instituten meer, maar werden met elkaar verbonden. De wet gaf niet
alleen duidelijk aan welke de doorstromingsmogelijkheden waren naar hogere opleidingen, zij legde
tevens een horizontaal verband tussen de scholen onderling, zodat een eventuele overgang van de ene
naar de andere school soepel en zonder veel tijdverlies kon geschieden. Het schema maakt de
schakelingsmogelijkheden duidelijk.

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

288

C.-SCHEMA VAN HET ONDERWIJSSTELSEL NA 1968

P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland

289

Het meest expliciet nog kwam de verbondenheid tot uiting in het gemeenschappelijke eerste jaar, de
zogenaamde brugklas. Deze klas zou niet alleen een brug slaan tussen het lager en het voortgezet
onderwijs, maar tevens tussen de verschillende schoolsoorten in het voortgezet onderwijs. Eén brugklas,
met een programma van vakken dat voor alle scholieren gelijk zou zijn, waarna deze direkt konden
doorstromen naar een van de vele onderwijsmogelijkheden kwam er echter niet. Gymnasium en
huishoudschool hadden toch te weinig met elkaar gemeen. Er kwamen dan ook meer brugklassen,
één voor het algemeen voortgezet onderwijs en één voor het beroepsonderwijs. Zelfs binnen de
brugklas van deze stromingen ontstonden nog verschillende richtingen. Zo kwamen er in de praktijk
aparte brugklassen voor mavo (+ havo) en voor v.w.o. (+ havo) en kregen de scholieren, die al meteen
aankondigden dat ze later naar het gymnasium wilden de gelegenheid in de brugklas Latijn te volgen.
Aan de brugklas werden drie functies toegedacht: een determinerende, ter bepaling van het niveau
van begaafdheid van de leerling, een oriënterende, om de leerling de kans te bieden in de veelheid
van onderwijsvormen wegwijs te raken en een selecterende, waarbij de leerling op zijn prestaties
beoordeeld werd en de vervolgopleiding werd bepaald. In de begeleiding van de leerlingen naar en
tijdens de keuzemomenten werd voorzien: aan schooldekanen werd in deze een grote rol toegekend.
Het categorale systeem zou nog het verstgaand doorbroken worden als de afzonderlijke, op
verschillende locaties gelegen scholen, overgingen tot het stichten van een scholengemeenschap,
waarbij twee of meer schooltypen in één school verenigd werden en onder één leiding kwamen te
staan. In een dergelijke school behoefde niet van de ene naar de andere school overgestapt te worden.
Leerlingen van verschillende schooltypen bleven er zo lang mogelijk gemeenschappelijk lessen
krijgen. Minder vergaand in de pogingen om het categorale systeem te doorbreken, waren
gemeenschappen van scholen; die scholen waren zelfstandig, maar ze gingen wel een vorm van
samenwerking aan.
Er kwamen in de mammoetwet nog een aantal nieuwe elementen voor, waarvan we de belangrijkste
hieronder vermelden. Zo werd de functie van het opstellen van een leerplan, het werkprogramma dat
de school wenste te volgen, van grotere betekenis dan voorheen. Het was intussen verworden tot niet
meer ‘dan een historisch document, dat eens per jaar van onder het stof vandaan gehaald werd ter
toezending aan de inspectie en dat overigens geen functie vervulde’ en dat nauwelijks weergaf wat
er in feite aan de leerlingen werd geleerd.125. Voortaan moest telkenjare een concreet en systematisch
plan vervaardigd worden met een verantwoording van het feitelijk onderwijs. Daarin konden de
schoolbesturen dan aangeven op welke wijze zij gebruik wensten te maken van de gegeven gedeeltelijke
keuzevrijheid van vakken.
Enkele nieuwe verplichte vakken werden in de wet genoemd. Handvaardigheid werd voor alle
scholen voor voortgezet onderwijs verplicht. Voorts werd als nieuw vak maatschappijleer
geïntroduceerd, om zodoende de leerling kennis te laten maken met de belangrijkste maatschappelijke
verschijnselen. De wet brak voorts met een oude traditie: er werden gedifferentieerde eindexamens
ingesteld. Het jaarklassensysteem werd weliswaar gehandhaafd, waardoor het zittenblijven tot de
mogelijkheden bleef behoren, maar met het oog op het eindexamen van een schooltype behoefden
niet alle leerlingen dezelfde vakken meer te kiezen. Het aantal werd wel vastgesteld: voor v.w.o. 7
vakken en voor havo 6. Van deze beperking van het aantal eindexamenvakken verwachtte men, dat
de leerling zich
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meer in de stof kon verdiepen, dan mogelijk was bij het vroegere grote aantal eindexamenvakken,
waaruit bovendien geen keuze gemaakt kon worden. In dit verband is van belang te wijzen op de hier
en daar optredende vervaging van het onderscheid tussen gymnasium en atheneum. Deze scholen
voor ongedeeld v.w.o. reikten één diploma uit na een examen in 7 vakken, zoals in de afzonderlijke
schooltypen gebruikelijk.
Ook veranderde de Mammoetwet de lesbevoegdheden in het voortgezet onderwijs. Ze introduceerde
een driegraden-systeem. Een derdegraadsakte gaf lesbevoegdheid voor LBO, Lavo en Mavo of de
brugklas van v.w.o. en Havo. De tweedegraadsbevoegden zouden in de lagere, de
eerstegraadsbevoegden in de hogere klassen van v.w.o. en Havo les gaan geven. De
eerstegraadsbevoegdheid bleef als vanouds aan de universiteiten en de MO-opleidingen. Waren de
aldaar afgestudeerden tot dan de onderwijsgevenden voor gymnasium, HBS en MMS geweest, nu
kregen ze aanzienlijke concurrentie van de tweede- en derdegraders, die aan de Nieuwe
Lerarenopleidingen hun lesbevoegdheid konden verwerven. Bij deze opleidingen (Tilburg kreeg de
eerste in 1970) richtte de studie zich op twee vakken, een hoofdvak, waarin een
tweedegraadsbevoegdheid en een (verwant) bijvak, waarin een derdegraadsbevoegdheid verkregen
kon worden. Tweedegraders kregen bovendien de mogelijkheid naar het verwante vak in het
wetenschappelijk onderwijs door te stromen voor het behalen van een eerstegraadsbevoegdheid. Bij
de Nieuwe Lerarenopleiding in het bijzonder, maar ook bij de universitaire en MO-opleidingen werd
grote(re) nadruk gelegd op onderwijskundige aspecten van het leraarschap.
Een nieuwe element in de wet was tenslotte de planprocedure, volgens welke de minister, mede
aan de hand van een aantal normen, kon bepalen welke scholen konden opgericht worden, dan wel
subsidie konden krijgen, of konden worden opgeheven. Aan de minister werd hiermee een belangrijk
middel verstrekt om te zorgen voor de opbouw en instandhouding van een voortgezet scholenstelsel,
dat aangepast was aan de behoeften in de verschillende delen van het land, maar dat tegelijkertijd
particulieren en lagere overheidsinstanties op dit punt de wind goeddeels uit de zeilen nam.
De Mammoetwet bleek al spoedig verre van een eindpunt in de ontwikkeling van het onderwijs te
zijn. Integendeel, opzet en inrichting hielden niet op onderwerp te zijn van soms heftige discussies,
de ene onderwijskundige ontwikkeling na de andere diende zich aan en een overvloed van maatregelen
of voornemens tot het nemen daartoe van de kant van het ministerie van onderwijs werden over de
scholen uitgestort.
Het meest principieel werden wijzigingen, nog geen tien jaren na de invoering, voorgesteld door
minister Van Kemenade in zijn nota's ‘Contouren van een toekomstig onderwijsbestel’ (1975 en
1977), waarin, naast een basisschool voor 4 - 12-jarigen, de minister één middenschool voor alle 12
- 15-jarigen en één bovenschool met verschillende programmatypen voor alle leerlingen van 16 jaar
en ouder voor ogen stond. De creatie van een middenschool, sterk op Zweden geïnspireerd, zou de
kinderen bij elkaar houden, het categorale onderwijssysteem afschaffen, het keuzemoment aanzienlijk
verleggen en in verschillende opzichten zou zo'n school sterker emancipatorisch werken dan het
systeem van de Mammoetwet.
Sinds 1975 werden middenschoolexperimenten toegestaan, er kwamen inderdaad een aantal
middenscholen, maar onbesproken bleven ze niet. Voor- en tegenstanders voerden felle debatten. De
aanvankelijke berichten uit Zweden
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over het grote succes van de middenschool werden na verloop van tijd gevolgd door voorzichtige
aanduidingen, dat ook de middenschool niet aan de hoge verwachtingen onder andere met betrekking
tot een sterkere deelname van leerlingen uit de sociaal zwakkere milieus beantwoordde. Vrijwel
zonder ophef werd de blik van de voorstanders van verdergaande hervormingen naar de Angelsaksische
landen verlegd.
De middenschool bleef in de experimentenfase steken en wat de bovenschool betreft kwam men
niet verder dan het maken van plannen. Al in 1979 begon een nieuwe regering in te zien, dat de
verwachtingen met betrekking tot het middenschool-experiment te hoog gespannen waren en dat
middenscholen ook moeilijk over de gehele linie waren in te voeren. Ze koos voor een bescheidener
opzet voor het onderwijs aan 12 - 15-jarigen, en dat mondde na 1982 uit in een voorstel onder de
naam Voorgezet Basisonderwijs, waarbij in elk geval de rigoreuze eenheid van opleiding van 12 15-jarigen werd losgelaten.
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15 Overzicht van de onderwijssituatie rond 1975
Bijna 4 miljoen mensen, dit is nagenoeg een kwart van de bevolking, namen in 1975 aan enigerlei
vorm van onderwijs deel. Van de totale uitgaven van het rijk ging toen eveneens ongeveer een vierde
naar het onderwijs. Het onderwijs en de uitgaven ervoor waren spectaculair gegroeid, zoals uit
onderstaande tabel blijkt.

Tabel 28. Deelname aan voortgezet en hoger onderwijs en rijksuitgaven voor het onderwijs
1930-1975
Deelname (per
Rijksuitgaven (in
1000 van de
% van de totale
bevolking)
rijksuitgaven)
v.w.o./havo/mavo beroepsonderwijs hoger onderwijs 18
12 - 18-jarigen
12 - 18-jarigen
- 25-jarigen
1930

107

56

11

-----

1950

191

146

23

7,3

1975

453

372

66

24,5

Bron: Tachtig jaren statistiek, 47-48.
Op een enkele uitzondering na begonnen in 1975 kinderen met naar de kleuterschool te gaan (1975:
94%), waar ze 26 uur per week voorbereidend lager onderwijs ontvingen. Naar de lagere school moest
ieder kind van het zesde jaar af. Verreweg de meesten gingen naar het gewoon lager onderwijs, de
op enigerlei wijze gehandicapten bezochten een buitengewone lagere school. Per 1 augustus 1975
waren de kinderen tien jaren leerplichtig. Daarnaast bestond er een partiële leerplicht van één jaar,
gedurende twee dagen per week. Deze partiële leerplicht was in 1971 geïntroduceerd bij een herziening
van de Leerplichtwet. Aangezien het lager onderwijs een cursusduur van zes jaren kende, was elk
kind in 1975 verplicht enige jaren vervolgonderwijs te volgen.
Sedert de invoering in 1968 van de Wet op het voortgezet algemeen onderwijs, de zogenaamde
Mammoetwet, konden de vervolgopleidingen in twee richtingen gekozen worden: het voortgezet
algemeen onderwijs en het voortgezet beroepsonderwijs. In 1975 nam nog 86,6% van alle 16-jarige
jongens deel aan dit voortgezet onderwijs, en 80,2% van alle 16-jarige meisjes. Bij de 18-jarigen, niet
meer aan de leerplicht onderworpen, waren deze percentages vanzelfsprekend gezakt, resp. 47,9%
van de jongens en slechts 29,3% van de meisjes volgde nog onderwijs. Leer-
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lingen, die na de lagere school naar het voortgezet onderwijs doorstroomden, gingen voor 60% naar
het algemeen voortgezet onderwijs (gymnasium, atheneum, lyceum, Havo en Mavo), de meesten naar
het Mavo. Het beroepsonderwijs (waar 40% van de leerlingen na de lagere school dus heenging) werd
onderverdeeld in lager, middelbaar en hoger beroepsonderwijs (LBO, MBO en HBO) en die drie
types waren weer onderverdeeld in vele richtingen. De eerste schoolkeuze was hier voor de meeste
jongens het lager technisch onderwijs en voor de meisjes het lager huishoud- en nijverheidsonderwijs.
De deelname aan het hoger onderwijs werd vooral van de jaren zestig af veel groter; in 1975 waren
de mannen er overigens nog steeds verre in de meerderheid. Mede met het oog op die groei werden
nieuwe instellingen gesticht en werd de capaciteit van andere aanzienlijk uitgebreid. Naast al langer
bestaande universiteiten ontstond in 1973 de Rijksuniversiteit Rotterdam, deels bedoeld als vervolg
op de Economische Hogeschool, en in 1975 de Rijksuniversiteit Limburg. Naast de Technische
Hogeschool Delft kwamen er nieuwe technische hogescholen in Eindhoven en in Enschede.
In 1975 was de periode, waarin schoolsoorten niet in enig wettelijk kader geregeld waren, voorbij.
Toen golden de volgende - belangrijkste - onderwijswetten:
- Kleuteronderwijswet van 8 december 1955;
- Lager Onderwijswet van 9 oktober 1920;
- Wet op het Voortgezet Onderwijs van 14 februari 1963;
- Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs van 22 december 1960.
Het Nederlandse onderwijs bleef in de jaren zeventig en tachtig op vrijwel alle fronten in beweging.
Ook de structuur van het onderwijs stond daarbij ter discussie. Wat het kleuter- en lager onderwijs
betreft werd in 1981 overgegaan tot opheffing van de twee gescheiden schooltypen in één basisschool
voor 4 - 12-jarigen. In het voortgezet onderwijs bleef vooral de discussie over de vraag, hoe de grote
verschillen in deelname aan dat onderwijs (tussen jongens en meisjes en tussen kinderen uit
verschillende sociale milieus) opgeheven of althans verkleind kunnen worden, gaande. In het hoger
onderwijs kwamen voorstellen aan de orde om de institutionele scheiding tussen wetenschappelijk
onderwijs en hoger beroepsonderwijs ongedaan te maken, een maatregel die veel verder strekt dan
het toepassen van de sedert 1975 bestaande vormen van samenwerking, die onder meer de wederzijdse
doorstroming van studenten helpen vergemakkelijken.
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Epiloog
In de voorgaande hoofdstukken is een beschrijving gegeven van de geschiedenis van de school in
Nederland. Van een beperkt en overzichtelijk scholenbestand evolueerde het schoolwezen in de loop
der eeuwen tot een sterk gedifferentieerd en gespecialiseerd netwerk van scholen voor zeer velen.
Elk land kent een onderwijssituatie die sterk historisch bepaald is. De evolutie in het schoolwezen
is het gevolg van de politieke, economische en culturele constellatie, die een land in de loop der tijden
kent. Men kan er weliswaar van uitgaan, dat in de ons omringende landen zich rond dezelfde tijd
gelijksoortige ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs voordoen, waardoor een zekere
samenhang van veranderingen bij voorbaat gegeven is, maar dergelijke veranderingen komen
onafhankelijk van elkaar tot stand en de oplossingen, die gekozen worden hoeven niet dezelfde te
zijn. De ontwikkeling van het Nederlandse schoolwezen kent dan ook een aantal eigen kenmerken.
Nederland kan niet bogen op een planmatig nationaal onderwijsbeleid. Het politieke, sociale en
geestelijke klimaat zorgde er tot voor kort voor, dat de overheid vooral financieel ondersteunend
optrad en verder het onderwijssysteem hoogstens enigszins bijstuurde. Van een nationaal bestel kon
ten tijde van de Republiek al helemaal geen sprake zijn, doordat er toen geen bestuur op landsniveau
was, dat zich met het onderwijs bemoeide. Ook de toentertijd bevoorrechte Gereformeerde Kerk heeft
geen kans gezien het onderwijs in die mate te beheersen, dat het op eenduidige leest geschoeid werd.
Het schoolsysteem ontwikkelde zich daardoor tot op grote hoogte op grond van de behoeften van
particulieren en van groepen. Die ‘droegen’ het onderwijs, de overheid verleende slechts assistentie.
Toen ons land aan het einde van de 18de eeuw een nationale staat geworden was met een landsregering
leek het er even op, dat die regering, omdat zij ‘verlichting en beschaving’ allen deelachtig wilde
doen worden, alle zeggenschap over het onderwijs naar zich toe zou trekken, maar weldra bepaalde
ook zij zich tot een de ontwikkelingen volgend beleid, waarin de geldelijke tegemoetkomingen een
hoofdrol speelden.
Vanuit zichzelf heeft de regering niet gepoogd het onderwijs in heel zijn omvang te beheersen, er
een eenduidige richting aan te geven en radicale koerswijzigingen te bewerkstelligen. Natuurlijk, zij
gaf de nodige richtlijnen, te beginnen met die voor het lager onderwijs in het begin van de 19de eeuw
en later ook die voor andere vormen van onderwijs. Maar aan een aantal schoolsoorten gingen tot het
midden van deze eeuw alle wettelijke regels voorbij en voor andere waren ze zo globaal, dat de
ontwikkeling van die schoolsoorten in grote vrijheid niets in de weg stond. Voor het ontbreken van
een richtinggevend nationaal onderwijsbeleid en tegelijk voor de vrije ontplooiingskansen van het
schoolwezen zijn twee omstandigheden van doorslaggevend belang geweest. De eerste is de liberale
maatschappijopvatting, in de 19de eeuw lange tijd dominant, die voor de staat een beperkte taak zag
en een terughoudend beleid voerde op die terreinen, waar lagere bestuursorganen, maatschappelijke
groeperingen en particulieren actief waren. Het onderwijs verkeerde in die situatie. Op het moment,
dat de landsoverheid de neiging vertoonde zich intensiever, ook wat de doelstellingen betreft, met
het onderwijs te gaan
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bemoeien, werd zij daarin gehinderd door een richtingenstrijd in het onderwijs, die het politieke
klimaat lange tijd beheerste. Deze schoolstrijd werd beslecht met de financiële gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs in 1920. De verzuiling van het onderwijs en de officiële erkenning
van het recht op een eigen, vrije ontwikkeling van het bijzondere, confessionele onderwijs, maakte
de overheid als vanzelf tot een instantie, die zich wel tot het administratief-juridische beheer van het
onderwijs móest beperken.
Alle pogingen, om meer greep op het onderwijs te krijgen en een duidelijke samenhang aan te
brengen in het zo langzamerhand steeds onoverzichtelijker scholenbestand moesten daardoor wel
mislukken. In het bijzonder in het voortgezet onderwijs deed zich, als gevolg van een stijgende
maatschappelijke behoefte een zeer sterke opsplitsing in onderwijstypen voor, zowel in het algemeen
vormend voortgezet onderwijs als in het beroepsgerichte onderwijs; beide typen bleven zich bovendien
strikt gescheiden ontwikkelen.
De school in Nederland heeft de ontwikkeling van de maatschappij gevolgd. Daarom is haar
geschiedenis weinig spectaculair. De school is rustig haar eigen weg gegaan, de maatschappelijke
ontwikkelingen misschien moet men zeggen nogal traag volgend, maar in elk geval zonder door
ingrepen van buitenaf tot bijzondere hoogtepunten te komen of in sterk de aandacht trekkende situaties
verzeild te raken. De geschiedenis van de school vertoont al met al een grote continuïteit. De indeling
van dit boek in hoofdstukken, die tegelijkertijd een bepaalde periodisering aangeven, geven weliswaar
uiting aan in bepaalde opzichten herkenbare veranderingstendenzen, maar die dienen niet tot de
bepalende factoren in de gang van het schoolwezen bestempeld te worden. Bij alle veranderingen die
men kan waarnemen bleef de continuïteit in de ontwikkeling het doorslaggevend element. Sedert eind
jaren zestig is deze lijn in de ontwikkeling van het schoolwezen doorbroken. Voor het eerst ging de
overheid het onderwijs ook in een bepaalde richting sturen. Het onderwijs was niet langer volgzaam
waar het de maatschappelijke ontwikkelingen betrof, zij werd een instrument om een andere
maatschappij te creëren. Met het oog daarop werden duidelijke inhoudelijke en structurele maatregelen
van bovenaf aan het onderwijs opgelegd. De meest uitgesproken doelstelling werd, dat er meer gelijke
kansen voor deelname aan alle vormen van onderwijs kwamen en dat grotere groepen leerlingen
toegang kregen tot steeds hogere vormen van onderwijs. Vele extra miljarden guldens werden
uitgetrokken om de onderwijskansen van kinderen uit milieus, die niet met het doorleren vertrouwd
waren, te vergroten. De landsoverheid voerde, vooral met het aantreden van onderwijsminister Van
Kemenade, een politiek, die er van uitging, dat de school en de maatschappij ‘maakbaar’ waren. Die
politiek perkte de oude vrijheid in; de overheid ging het onderwijs in sterkere mate beheersen en
toonde een daarbij horende centralistische manier van optreden. De onderwijskunde deed als
wetenschap zijn intrede en propageerde met overheidssteun tegenover een niet altijd even gewillig
onderwijsveld steeds indringender radicale veranderingen op alle terreinen van het onderwijs. Vanuit
de maatschappij en de daar opererende groeperingen was wel steeds invloed op het onderwijs
uitgeoefend, maar die druk was nooit erg groot en van erg veel gezag was ook geen sprake. Onrust
en onzekerheid, meer dan in welke voorgaande tijd ook, waren het gevolg van het nieuwe
overheidsbeleid. In snel tempo werden de laatste decennia op alle fronten plannen gesmeed, nieuwe
organisatiemodellen aangedragen en wat al niet. Telkens was het maar de vraag, of er iets van
gerealiseerd kon worden. En als dat al het geval was, dan stond nog te bezien of het zou beklijven.
Het onderwijs verkeerde
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in een toestand, waarin zekerheden voortdurend werden ondergraven.
Radicale koerswijzigingen en een permanent ingrijpen van buitenaf horen niet tot de Nederlandse
onderwijstraditie. In het verleden bleken veranderingen, die op het bestaande voortbouwden en de
grondtrekken intact lieten resultaat op te leveren. Het onderwijs heeft enige vastigheid nodig; als
ontwikkelingen zich al te snel voltrekken, werkt dat averechts.
In recente tijden wordt ook duidelijk, dat de ingrepen in het onderwijs, die ten doel hebben de
ongelijkheid van kansen te verkleinen niet die resultaten opleveren die men ervan verwachtte, alle
propaganda ten spijt. Wel hebben meisjes en plattelandskinderen hun achterstand op onderwijsgebied
intussen grotendeels ingelopen, maar in de steden lukte het niet een substantiële wijziging aan te
brengen. Groots opgezette projecten in die steden bleken na verloop van tijd teleurstellende resultaten
op te leveren. Het nut van al die zo indringend bepleite onderwijsvernieuwingen wordt in steeds
sterkere mate betwijfeld. Natuurlijk, niet alles wat zich in de hectische onderwijswereld van vandaag
de dag afspeelt dient negatief geduid te worden, maar de vraag is wel of alle verandering wel tot
verbetering heeft geleid en de kwaliteit van het onderwijs ten goede is gekomen. Hernieuwde bezinning
op het onderwijs is thans ingetreden. Ze wordt mede ingegeven door een structureel en een
conjunctureel probleem. Structureel wordt het onderwijs geconfronteerd met een dalend aantal
leerlingen als gevolg van demografisch gedrag, waardoor het geboortecijfer in korte tijd sterk
terugloopt. Een conjunctureel probleem wordt veroorzaakt door de economische recessie, waardoor
er ook op onderwijs bespaard zal moeten worden. In een maatschappij, die economische sterk groeide
bestond er grote behoefte aan steeds beter opgeleiden. Die behoefte is verminderd, zodat thans velen
geen passende arbeid kunnen vinden en zelfs de beroepsperspectieven van academisch afgestudeerden
ernstig achteruit gaan. Dat betekent, dat de onderwijspolitiek, die zich jarenlang weinig gelegen liet
liggen aan een antwoord op de vraag, waartoe alle gemaakte kosten dienden (het ideële doel stond
voorop) meer dan ooit geconfronteerd zal worden met een kosten-baten-analyse van alle
hervormingsplannen in het onderwijs.
Een van de meest opvallende reacties op de ontwikkelingen van de laatste tijd is, dat de kwaliteit
van het onderwijs weer meer de bepalende factor wordt bij de schoolkeuze. Er is een tendens
waarneembaar in de richting van de bijzondere, confessionele en van de neutrale, bijzondere scholen,
die meer vrijheid van inrichting van het onderwijs hebben of verondersteld worden te hebben dan de
openbare scholen. De confessionele bijzondere scholen, voor welke men in tijden van verdergaande
ontkerkelijking een neergang zou verwachten, lijken steeds grotere aantrekkingskracht te gaan
uitoefenen op hen, die kwaliteitsonderwijs op prijs stellen. Ze bloeien dus - tegen de verwachting in.
Ouders nemen voor hun kroost eveneens hun toevlucht tot bijzondere neutrale scholen. Ze waren er
altijd gebleven, in een klein aantal, maar dat aantal groeit nu met de dag. Lange tijd heeft Nederland
geleefd met een schoolsysteem, waarbij de kwaliteit van het onderwijs op de verschillende niveaus
nagenoeg gelijk was. Oude tijden lijken nu te herleven, volgens andere principes en in een andere
ordening, maar toch: het bijzonder onderwijs neigt er toe elite-onderwijs te worden en het openbaar
onderwijs inferieur.
Misschien moet men de conclusie trekken, dat het op den duur meer profijt oplevert als de mammoet
van het onderwijs zichzelf voortdurend één centimeter verplaatst, met daarbij kleine bijsturingen, dan
dat hij gedwongen wordt binnen korte tijd tien meter van richting te veranderen.
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