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VOORWOORD
Het voorliggende boek is het resultaat van onze gezamenlijke
arbeid. Voor Jo, student sociologie te Nijmegen, geschiedde dit
in het kader van zijn doktoraalstage. Dick, sociologiestudent
- inmiddels afgestudeerd - aan de Landbouwhogeschool te Wageningen, zag het verslag gehonoreerd als doktoraalskriptie.
Wij beiden hebben onderwijssociologie als specialisatie gekozen
en waren geïnteresseerd in een aspekt dat in onze studie nagenoeg
geen aandacht had gekregen; namelijk de geschiedenis van het
Nederlandse volksonderwijs.
Omdat we niet wilden en konden terugvallen op louter sekuiidair
materiaal, hebben we een zoektocht ondernomen door bijna twee
eeuwen oude, dik bestofte boekwerken. In deze boeken werd propa
ganda bedreven voor (toentertijd) nieuwe koncepties van maatschap
pij, staat, gezin,

kerk en onderwijs, waarvan een aantal tot

op heden hun aktualiteitswaarde behouden hebben. Wij willen hier
mee bijdragen tot de kennis van achtergronden van een aantal peda
gogische en didaktische principes die in de afgelopen tijd weer
in diskussie gekomen zijn.
Jan Lenders, verbonden aan de Rijksuniversiteit van Leiden, heeft
onze zoektocht begeleid. Hij verricht een promotieonderzoek naar
de geschiedenis van het volksonderwijs. Onze vraagstelling is dan
ook ten nauwste geliëerd aan dit onderzoek. Voor een verdere,
diepergaande behandeling van dit onderwerp zij ook naar zijn 'op
stapel staande' publikatie verwezen.
Begeleiding vanuit Wageningen, vooral in de latere stadia van ge
reedkoming van het boek, vonden wij in de persoon van Rien Munters.
Een speciaal woord van dank komt toe aan drs. A.J.A.M. Schuurman,
voor het kritisch met ons doornemen van het manuskript, vooral wat

betreft het algemeen historisch gedeelte. Helaas hebben we niet al
zijn opmerkingen meer in de uiteindelijke tekst kunnen verwerken.
We bedanken Frans Meijers, onze proces-begeleider, voor zijn vele
opbouwende kritiek en verder Elly Meyer en Henda Martakis-Heij
voor het tikwerk.
Jo Louvenberg
Dick van der Wouw
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I.

INLEIDING

In de periode van globaal 1790 tot 1850 voltrekken zich ingrijpen
de vernieuwingen in het denken over volksonderwijs, die resulteren
in allerlei initiatieven ter verbetering van dat volksonderwijs.
Inhoud, interne struktuur en organisatie ervan ondergaan in die
periode wezenlijke veranderingen. Feitelijk staan we hier aan de
wieg van het moderne onderwijssysteem. Een onderwijssysteem dat
nog steeds de kenmerken draagt van een kindgerichte pedagogie, een
begrijpend leren en een klassikale onderwijsvorm; kenmerken die in
die samenhang en gericht op het (hele) volk rond 1800 voor het
eerst worden geformuleerd. Daarmee is een eerste ingang voor deze
studie gegeven: de beschrijving van de geformuleerde noodzaak tot
klassikaal volksonderwijs in de periode van globaal 1790 tot 1850.
Een tweede ingang voor onderzoek naar de geboorte van het klassi
kale volksonderwijs wordt gegeven vanuit de onderwijssociologie en
de (historische) pedagogie.
In de onderwijssociologie staat de vraag naar de maatschappelijke
funktionaliteit van onderwijs centraal. Daarbij wordt het perspektief van ongelijkheid vaak tot uitgangspunt genomen. Onderwijs
sociologen stellen zich dan de vraag naar de funktioneringswijze
van het onderwijs in een samenleving die gekenmerkt wordt door een
grote mate van ongelijkheid. De standpunten lopen bij de beantwoor
ding van die vraag uiteen: van een voornamelijk emancipatorisch,
ongelijkheidsreducerend funktioneren, naar een voornamelijk onder
drukkend, ongelijkheidsreproducerend funktioneren.
De eerste benadering ziet ongelijkheid als een verdelingsprobleem
en legt de nadruk op de in de loop der jaren gedaalde verschillen
in kennis, inkomen en macht. Voor een deel is dit de verdienste
van onderwijs. Verbetering van onderwijs in de richting van een
grotere kansengelijkheid kan de verschillen nog verder doen afnemen.
Deze vooral in de jaren zestig gehuldigde visie leidde tot allerlei
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onderwijsverbeteringsprogramma's, vooral gericht op individuen of
groepen met 'geringere onderwijskansen'. Meer recentelijk is de
stelling dominant geworden dat via het onderwijs de bestaande maatschappelijke ongelijkheid gereproduceerd wordt (zie bijv.: Wesselingh, 1979). Niet alleen de selektiemechanismen die in het onder
wijs gehanteerd worden zijn in grote mate milieuspecifiek, waar
door sprake is van een milieuspecifieke verdeling in schoolpresta
ties; nee, maatschappelijke ongelijkheid vloeit alleen al voort uit
het feit dat het onderwijs een strukturele dwang tot selektie kent.
In deze tweede benadering verdwijnt het handelingsperspektief voor
onderwijsverbetering, of wordt ten hoogste gezien als gerommel in
de marge.
Recentelijk is een soort tussenvisie, een 'kompromis'-benadering
gepropageerd door Harbers en Van Hasselt (1981). Zij schrijven het
onderwijs zowel ongelijkheidsreproducerende als ongelijkheidsreducerende werkingen toe. Het uiteindelijke oordeel öf het onderwijs
op een bepaald ogenblik de ongelijkheid reproduceert danwel redu
ceert hangt af van de op dat moment heersende dominantie van één
der twee tegengestelde mechanismen.
Hoewel de interpretaties dus uiteen kunnen lopen, is de onderwijsen-ongelijkheidsproblematiek steeds een afmeting van de werkelijk
heid aan het ideaal van (kansen)gelijkheid. Steeds is de inzet:
het aangeven van de breedte en (on)overbrugbaarheid van die kloof.
In bepaalde, vrij gangbare (historisch) pedagogische diskussies
speelt een vergelijkbare evaluatieprocedure. Op het niveau van de
leersituatie gaat het om de tegenstelling tussen het ideaal van
kindgerichtheid en de werkelijkheid van (de noodzaak tot) selektie,
om ontplooiing, emancipatie versus disciplinering, onderdrukking.
De ontwikkeling op het gebied van onderwijs vanaf 1800 verschijnt
dan als een steeds meer naar het ideaal toewerkende onderneming
(bijv. Freudenthal-Lutter, 1975), of van een juist steeds betere
versluiering van het 'ware' doel. Inhoud en vorm van de' pedago
gische situatie dienen steeds beter afgestemd te zijn en worden
steeds afgestemd op de 'behoeften' van het kind. Vanaf 1800 worden
daarbij steeds verfijndere technieken ontwikkeld met betrekking
tot de leersituatie en de leerstof. De pedagogische vraag van van
daag is hoe nög beter bij de behoeften, ervaringen etc. van het
kind kan worden aangesloten, waardoor het kind zich maar zo opti

- 9 -

maal mogelijk kan ontplooien. Het klassikale onderwijssysteem, en
dat is opvallend, komt daarbij steeds meer onder druk te staan
(terwijl het in 1800 juist met het oog op de kindgerichtheid is
ingevoerd). Spijbelen, desinteresse, schooltegenkultuur en soort
gelijke manifestaties van schoolonvriendelijk gedrag alsmede het
niet naar behoren funktioneren van leerlingen in de klas, worden
vanuit pedagogisch standpunt bezien als uitingen van een (nog)
niet genoeg voldoen van de bestaande pedagogische werkelijkheid
aan het ideaal van kindgerichtheid.
In diskussies rond de middenschool zien we ook weer telkens het
tegenover elkaar plaatsen van het ideaal van ontplooiing en een
(verwerpelijke) werkelijkheid van selektie (1).
Ook wij willen met deze studie een bijdrage leveren aan de diskussie over ongelijkheid. Maar nu eens geen poging de diskrepantie te
beschrijven of te verklaren. Onze hypothese is, dat er juist een
nauwe samenhang bestaat tussen emancipatie en disciplinering. We
veronderstellen dat in ons onderzoeksmateriaal, ten tijde van de
formatieve periode van het volksonderwijs, inderdaad een dergelij
ke samenhang te vinden zal zijn. Daar wij niet kunnen steunen op
uitgewerkte theorieën heeft ons onderzoek voornamelijk een explo
rerend karakter. We gaan er daarbij van uit dat de geformuleerde
noodzaak tot volksonderwijs niet uit de lucht is komen vallen,
maar past in een omvangrijk stelsel van programma's en vertogen,
de gehele samenleving omvattend in al zijn geledingen.
Diegenen die de vertogen (2) voeren en de programma's uitwerken,
spreken van een 'welingerigte maatschappij', een sociale orde die
radikaal afwijkt van die in de 17e en 18e eeuw. Een orde, niet meer
gebaseerd op een Goddelijke wet, verwoord door de 'koning', maar
op een sociaal kontrakt. Binnen deze orde houdt men zich bezig met
de vraag naar de dienstbaarheid van het individu aan de gemeen
schap. En juist binnen deze nieuwe 'filosofie' wordt armoede als
een probleem geformuleerd en volksonderwijs als een ideaal middel
om de armoede te bestrijden. Het vertoog over de welingerigte
maatschappij, en met name dat deel wat zich bezighoudt met de
plaats van wat men noemt 'de gemene man' daarbinnen, is voor het
grootste en belangrijkste deel te vinden in de prijsverhandelingen
van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Deze prijsverhandelingen
vormen in ons onderzoek het historische bronnenmateriaal.
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Het Nut (waarin een deel van de intelligentia zich heeft verenigd)
funktioneert als spreekbuis van delen van de gegoede burgerij. Het
is duidelijk een bepaalde maatschappelijke- groep (klasse) die deze
diskussie voert, die bepaalde ideeën adapteert en inzet in een
machtsstrijd die zij voert met behoudende krachten in voornamelijk
de aristokratie. Het verloop van deze strijd is echter niet het
onderwerp van deze studie. Wel zullen we onderzoeken hoe de burge
rij - i.e. de intelligentia verenigd in het Nut - de noodzaak tot
volksonderwijs beargumenteert en daarbij de wegen aangeeft voor
interventie op praktisch niveau. Men is er op uit via het volks
onderwijs de gemene man te verheffen en daarmee de armoede uit te
bannen. Nauwkeurig worden de principes van nuttigheid en deugde
lijkheid, die verankerd zijn in wat wel genoemd wordt het Verlich
tingsdenken (een licht laten schijnen daar waar duisternis heerst)
en een protestantse ethiek (arbeid adelt) vertaald naar de inrich
ting van het gezin, van het schoolwezen, van de school, van de
klas.
Een derde invalshoek voor ons onderzoek wordt gegeven door de ver
onderstelling dat via de beschrijving van dit vertoog mogelijk een
betere ingang kan worden gevonden voor de problematiek rond de op
komst van het volksonderwijs en de invoering van een klassikaal
onderwijssysteem, dan vanuit theorieën die pogen een direkt funktioneel verband te leggen tussen onderwijs enerzijds en ekonomie,
politiek en Verlichting anderzijds. Zo is niet gemakkelijk te zien
dat de vernieuwing van het onderwijs samenhangt met ekonomische
ontwikkelingen, dat wil zeggen dat het onderwijs gaat kwalificeren
voor een nieuwe arbeidsmarkt, wanneer juist vernieuwingen op dat
terrein ontbreken. Moeilijk is ook aan te geven hoe een door de
staat georganiseerd en gefinancierd volksonderwijs past in een po
litiek van non-interventie (de nachtwakerstaat). Evenzo is een ver
klaring voor de opkomst van het volksonderwijs vanuit een zo om
vangrijke en vooral diffuse kuituurstroming als de Verlichting be
zwaarlijk. In Hoofdstuk II zal deze problematiek nog uitgebreid
aan de orde komen.
Wij zullen pogen materiaal aan te dragen voor de visie dat een
kindgerichte pedagogie, klassikaal onderwijs, het lesrooster, de
vernieuwing van het leesonderwijs, alle elementen zijn van een
strategische diskussie (er de konkrete programma's van vormen) die
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gevoerd wordt teneinde een nieuwe sociale orde geïnstalleerd te
krijgen, waarin men tracht allerlei 'duistere' zaken uit het klas
sieke tijdperk uit te bannen door licht over de gehele samenleving
te laten schijnen, waarin men zichtbaar en hanteerbaar wil maken
wat voorheen in het duister lag en ongrijpbaar bleef.
Deze studie is niet gericht op het leveren van verklaringen voor
het feit dat een nieuwe staatsvorm ontstaat, waarin de burgerij
een gereguleerd aandeel heeft in de politieke macht. We willen la
ten zien, dat in het vertoog over de welingerigte maatschappij
de koncepties van het gezin, het kind en het volksonderwijs gepro
duceerd worden. De relatie van onderwijs met ekonomie, politiek en
Verlichting is veel meer een indirekte, die verloopt via de op het
meer praktische niveau van de sociale interventies gerichte pro
gramma's en vertogen.
De konkrete uitvoering van de programma's en vertogen onderzoeken
we niet. Onze analyse beweegt zich op het zogenaamde diskursieve
niveau. Uiteraard vraagt een dergelijke benadering wel een inkade
ring in sociaal-ekonomische ontwikkelingen van die tijd en de
plaats van de burgerij daarbinnen om de aangrijpingspunten duide
lijk naar voren te kunnen halen. Deze inkadering kan echter geen
verklaringen opleveren op het niveau van de konkrete invulling van
vorm en inhoud van het volksonderwijs.
We kunnen onze vraagstelling nu als volgt formuleren:
Kunnen de vertogen en programma's zoals verwoord in de prijsverhandelingen van
de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, globaal genomen tussen 1790 en 1850,
ons inziaht versohaffen in de achtergronden van het feit, dat in Nederland in
die tijd het klassikale volksonderwijs ontstond; en leveren deze achtergronden
aanwijzingen op voor een samenhang tussen ontplooiing en disciplinering? (3)
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II.

HISTORISCHE INKADERING

In dit hoofdstuk zullen we ons theoretisch kader aangeven.
Dit doen we hoofdzakelijk aan de hand van de bespreking van enkele
gangbare benaderingen. Daarmee hebben we bovendien een stuk histo
rische achtergrondinformatie verweven, dat op sommige momenten
strikt genomen misschien wel te omvangrijk is uitgevallen, maar
waardoor toch een beter beeld van de tijd opgeroepen kan worden.
Gezien onze eigen ervaring vereist het veel studie om goed greep
te krijgen op periodes uit de geschiedenis die iets verder terugliggen. Vanuit de kritiek op aspekten van andere historische bena
deringen van het volksonderwijs, zullen we komen tot de uiteenzet
ting van onze eigen aanpak. Het volgende hoofdstuk is een weergave
van de resultaten ervan.
De onderwijsvernieuwing
Zoals gezegd wordt aan het begin van de 19e eeuw het Nederlandse
volksonderwijs ingrijpend vernieuwd. Vlak na de Bataafse Revolutie
wordt hier een Agent van Nationale Opvoeding geïnstalleerd (1798);
de eerste in heel Europa. Dit luidde een tijdperk in van intensie
ve diskussies over en strijd om het onderwijs. Aanvankelijk ging
het enkel om het lager- of volksonderwijs. Het secundair, hoger en
beroepsonderwijs komen pas enkele decennia later in de belangstel
ling. Het volksonderwijs wordt vooralsnog als een apart terrein
gezien. Het gaat immers om Nationale Opvoeding, hetgeen totaal
verschilt van hoger- en beroepsonderwijs (Algemeene Denkbeelden
over het Nationaal onderwijs, 1796, p. 2).
De eerste onderwijswetgeving dateert van 1801, al snel gevolgd
door de wetten van 1803 en 1806. Van deze drie wetten is alleen de
laatste ook feitelijk uitgevoerd. De snelle opeenvolging van deze
wetten weerspiegelt al het omstreden karakter ervan. De eerste
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twee wetten zijn op grote schaal geboykot en gesaboteerd âoor de
gewesten, waarin de reaktionaire regenten en de kerkgenootschappen
een sterke machtspositie hadden.
De wetgeving op het gebied van het lager onderwijs heeft in de
eerste plaats betrekking op het onderwijs aan de minvermogenden.
Het elementair en voortgezet onderwijs aan de hogere standen wordt
niet geregeld.
De belangrijkste punten uit de wet van 1806 zijn de volgende (zie
bijv. I van Hoorn, 1907):
a) Er wordt onderscheid gemaakt tussen 'openbare' en 'bijzondere'
scholen. De bijzondere scholen worden weer onderverdeeld in
scholen van de eerste en van de tweede klasse. De openbare
scholen vallen onder de stedelijke of gemeentelijke besturen.
De bijzondere scholen van de eerste klasse worden onderhouden
door een van de openbare kas onafhankelijk kerkgenootschap, een
maatschappij {'t Nut) of wel door één of meer bijzondere perso
nen, die zich tot het onderhoud dezer scholen onderling verbon
den hebben. Bijzondere scholen van de tweede klasse worden on
derhouden uit aan de onderwijzer betaalde schoolgelden, en bij
gevolg vooral bezocht door kinderen uit de betere standen. Dit
zijn dus een soort partikuliere ondernemingen. Deze indeling
brengt niets nieuws; het is slechts een klassifikatie van de
bestaande schoolsoorten.
b) Het algemeen beheer en toezicht wordt opgedragen aan in iedere
provincie of gewest ingestelde Commissiën van Onderwijs. Deze
zullen bestaan uit schoolopzieners, die aanvankelijk door de
regering benoemd en later door de gewesten aangevuld zullen
worden. In steden en grotere gemeenten worden daarnaast plaat
selijke schoolcommissiën benoemd, die samen met de schoolopzie
ner toezicht uitoefenen op de scholen der tweede klasse. De
bijzondere scholen der eerste klasse worden van het gewone toe
zicht uitgezonderd. Dit komt te liggen in handen van de kerke
lijke of burgerlijke instanties die dit onderwijs organiseren.
Wel wordt bepaald, dat ook deze kategorie in alle opzichten aan
de wettelijke normen moet voldoen.
c) De toelating tot het onderwijzersambt wordt aan bepalingen on
derworpen. De kandidaat moet een bewijs van goed burgerlijk
gedrag kunnen overleggen, een bewijs van algemene toelating tot
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het ambt verworven hebben (middels een examen) en dan dient
hij een speciale beroeping, aanstelling of admissie als onder
wijzer in deze of gene plaats verkregen te hebben. Er wordt
een rangenstelsel ingesteld naar bekwaamheid, in overeenstem
ming met de rangorde der onderwijzersdiploma's. Het inkomen
van de onderwijzers wordt van een vastere basis voorzien. Over
al waar zij hun inkomsten geheel of gedeeltelijk uit schoolgel
den hebben, worden de ouders verplicht tot het betalen van het
vastgestelde schoolgeld, ongeacht of zij hun kinderen (tussen
6 en 12 jaar) naar school zenden of niet.
Voor de kinderen der bedeelden wordt bovendien het schoolgaan
verplicht op straffe van inhouding van de bedeling.
d) Er wordt een algemene schoolorde vastgesteld, die bepalingen
bevat voor het funktioneren van de school en de verplichtingen
van de onderwijzer. Voor de openbare en tweede klasse scholen
behoort de vaststelling van deze schoolorde te geschieden door
het schooltoezicht, onder goedkeuring van het gemeentelijk of
departementaal bestuur. Bij de eerste klasse scholen wordt het
overgelaten aan de beherende colleges.
e) De doelstelling van het lager onderwijs wordt als volgt gefor
muleerd:
"Het Onderwijs zal zoodanig moeten worden ingerigt, dat het, onder het in
prenten van nuttige en gepaste kundigheden, strekke ter behoorlijke ontwik
keling der verstandelijke vermogens, en voornamelijk ter weerhouding en
beteugeling van alle zedelijk verkeerde en daarentegen ter uitlokking, aan
kweking en versterking van alle zedelijke goede neigingen en gezindheden in
het hart der kinderen, ten einde dezen worden opgeleid tot eene redelijke,
gewillige en blijmoedige betrachting van alle pligten, die Deugd en Gods
dienst, in allerlei betrekkingen van den mensch vorderen." (Van der Giezen
1937, p. 138).

f) Er wordt een algemene boekenlijst voorgeschreven, waarvan
slechts die bijzondere scholen mogen afwijken, die 'hoogere en
bijzondere wetenschappen' onderwijzen. Het vakkenpakket wordt
vastgesteld op lezen, schrijven en rekenen.
g) Het leerstellig onderwijs wordt uit de school geweerd. Het on
derwijs moet gegeven worden op algemeen christelijke grondslag.
De kerkgenootschappen worden uitgenodigd het leerstellig onder
wijs, buiten de normale schooltijden te verzorgen. Hiervoor
wordt de woensdag- en de zaterdagmiddag vrij gegeven.
h) Er wordt aangedrongen op de verbetering van de schoollokalen en
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er moet het hele jaar door school gehouden worden.

('s Zomers werd vaak de school gesloten, omdat dan iedereen,
kinderen en onderwijzer inkluis, op het land moest werken.)
i) De leerlingen worden verdeeld over drie klassen. De onderwijzer
dient klassikaal onderwijs te geven, dat wil zeggen, hij moet
zich tot één klas richten, terwijl de anderen in stilte hun
eigen werk verrichten.
Door deze wetgeving, maar ook door de vele initiatieven van de
Maatschappij tot Nut van het Algemeen worden de organisatie, de
interne vormgeving en de didaktische en pedagogische praktijken
van het volksonderwijs grondig gereorganiseerd.
Via de wetgeving worden pogingen gedaan om het voorheen geweste
lijk of plaatselijk georganiseerde en vaak kerkelijk gebonden
volksonderwijs landelijk te organiseren en onder gezag en kontrolè
van de staat te brengen. Om de onderwijsvernieuwing gestalte te
geven en, te handhaven wordt een schoolinspektie in het leven ge
roepen, die bemand is met schoolopzieners die overal in het land
aktief optreden voor de vernieuwing. Het zijn ook veelal school
opzieners geweest die de opleiding van nieuwe onderwijzers ter
hand namen in onderwijzersgezelschappen en sommigen hadden een
eigen school waar ze onderwijzers naar toe haalden en hun ver
trouwd maakten met de nieuwe onderwijsmethode. Zij zijn de door de
staat benoemde propagandisten van de nieuwe leerwijze die uit
hoofde van hun funktie tot in de kleinste uithoeken van het land
de vernieuwing uitdragen.
Door de wet van 1806 wordt het oude hoofdelijk onderwijs vervangen
door het klassikale. In het hoofdelijk systeem werd iedere leer
ling apart door de onderwijzer bij de lessenaar geroepen en onder
vraagd, terwijl de rest (hardop) zijn of haar eigen les leerde.
Iedere leerling had een eigen boek, dat kon verschillen van dat
van anderen, en ieder leerde daaruit in eigen tempo. Vaak werd
door de ouders bepaald of het kind naast lezen ook nog moest leren
schrijven of rekenen; hiervoor werd dan extra schoolgeld betaald.
In het klassikale systeem richt de meester zich direkt tot de hele
groep. Dit brengt met zich mee, dat iedere leerling hetzelfde boek
moet hebben en dezelfde lessen moet ondergaan. De invoering van
het klassikale systeem hangt samen met een didaktische vernieuwing?
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het begrijpend leren. Het hoofdelijk onderwijs was in de cgen der
tijdgenoten verworden tot een mechanische repetitie van de leer
stof. De vernieuwers vinden, dat de stof niet alleen gerepeteerd
moet worden, maar ook en vooral begrépen. Pas als de stof verwerkt
is, zal deze zijn heilzame invloed kunnen hebben op de levenswijze
van de aankomende burgers. Zo wordt het schoolbord, waarop de
meester de les aanschouwelijk kan uitleggen, het symbool van de
nieuwe leerwijze. Volgens het principe van het begrijpend leren
wordt ook het lees- en rekenonderwijs vernieuwd. De beroemde lees
machine van Prinsen is het bekendste attribuut van deze vernieuwing.
In het hoofdelijk onderwijs was bij het leesonderwijs gebruik ge
maakt van de spelmethode. Hierbij leerden de kinderen eerst de let
ters, om vervolgens stap voor stap woorden te leren vormen. Deze
spelmethode wordt vervangen door de klankmethode, die tot doel heeft
zo veel mogelijk kinderen in zo kort mogelijke tijd te leren lezen
door een beroep te doen op hun begripsvermogen. Eerst worden bete
kenisvolle klanken geleerd en daarna leert men op basis hiervan
lezen.
Aansluitend op de nieuwe didaktiek wordt door de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen een stroom van nieuwe boekjes uitgegeven met
een moreel-godsdienstige strekking.
Door dit alles worden er aan de didaktische en pedagogische kwali
teiten van de leerkracht veel hogere eisen gesteld. Hij moet niet
alleen meer overhoren en de orde bewaken, maar daarbij ook nog de
leerstof uitleggen. Hij krijgt een centrale rol als overbrenger
van de leerstof en vooral van morele waarheden en deugden. Hij
krijgt daarbij een pedagogische rol toebedeeld, die hij in het
hoofdelijk onderwijs niet had. Hij moet aansluiten bij de bele
vingswereld van het kind, om zo dieper door te dringen in de kin
derziel en er het zaad van de deugd in uit te strooien. De meester
moet een goede relatie met zijn leerlingen opbouwen en hen vader
lijk en liefdevol bejegenen. Een belangrijk aspekt van dit nieuwe
pedagogische optreden van de meester is de afschaffing van de lijf
straf. Hiervoor in de plaats komen de meer subtiele psychologische
sankties die meer effekt heten te sorteren, vooral wanneer de na
druk meer op beloning en stimulering, dan op straf zal komen te
liggen. ,
Deze korte aanduiding van de inhoud van de onderwijsvernieuwing
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overziend valt de aktualiteit van veel vernieuwingen op. De klas
sikale methode, het begrijpend leren, de kindgerichte pedagogie en
de centrale organisatie van schoolsysteem en -inspektie zijn tot
op de dag van vandaag gehandhaafd.
We stellen ons nu de vraag wat de achtergronden waren. Waarom komt
onderwijs in het brandpunt van de belangstelling? Studie hiernaar
kunnen we globaal indelen naar drie verklaringswijzen:
- studies die de nadruk leggen op ekonomische ontwikkelingen;
- studies die de nadruk leggen op politieke ontwikkelingen;
- studies die de nadruk leggen op ontwikkelingen in kuituurstro
mingen.
Zij zullen achtereenvolgens het voetlicht passeren.

Volksonderwijs en kapitalisme
De eerste theoretische optiek die wij bekijken, gaat uit van een
vrij stringente koppeling tussen onderwijs en ekonomie. Onderwijs
wordt daarbij steeds geacht in funktie te staan van de ekonomische
orde. Veranderingen in de ekonomie zullen dus onvermijdelijk ver
anderingen in het onderwijssysteem impliceren.
Binnen deze traditie hebben Bowles en Gintis voor Amerika onder
zocht, welke samenhang er bestaat tussen de kapitalistische ekono
mie en de organisatie van het onderwijssysteem. Zij signaleren een
parallellie tussen de hiërarchisering van de arbeidsmarkt en die
van het onderwijssysteem en formuleren op basis daarvan een korrespondentieprincipe:
"The educational system helps integrate youth into the economic system
through a structural correspondence between its social relations and those of
production." (Bowles & Gintis 1976, p. 131).

De kern is, dat het onderwijssysteem zodanig funktioneert, dat het
de ekonomische ongelijkheid rechtvaardigt èn arbeidskrachten pro
duceert wiens kapaciteiten en bewustzijn in grote mate zijn bepaald
door de behoefte aan een in de kapitalistische ekonomie winstgeven
de inzetbaarheid.
"Talloze veranderingen in de structuur van het onderwijsbestel en in het onder
wijsleerproces, zoals de verandering in schooltype, de ontwikkeling van offi
ciële toetsmethodes, de curriculumontwikkeling, de centralisatie en professio
nalisering van het onderwijs, etc. brengen ze in verband met de veranderingen
in de produktieverhoudingen." (Van Kemenade 1981, p. 103).
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Voor ons het belangrijkst is de konklusie die Bowles en Gintis
trekken voor de opkomst van het volksonderwijs, hetgeen zij onder
zoeken middels een case-study van één Amerikaanse stad en analyse
van statistisch materiaal:
"educational reform and expansion in the nineteenth century was associated
with the growing ascendancy of the capitalist mode of production" (Bowles &
Gintis 1976, p. 178).

De opkomst van een omvangrijk stelsel van volksonderwijs wordt dus
verklaard vanuit de opkomst van een moderne kapitalistische ekonomie, of anders gezegd, het kapitalisme had geschoolde arbeids
krachten nodig en genereerde daarmee het volksonderwijs. De vorm
en inhoud van dat onderwijs zullen in deze visie voornamelijk be
paald worden door de produktieverhoudingen en de vaardigheidseisen
die de arbeid(smarkt) stelt aan de arbeidskrachten.
Om een goede beoordeling van deze these voor Nederland mogelijk te
maken, zullen we eerst een schets geven van de ekonomische situa
tie ten tijde van de opkomst van het volksonderwijs alhier.
Sociaal-ekonomische ontwikkelingen rond 1880

In de tweede helft van de 18e eeuw zet vooral in Engeland en Bel
gië een ontwikkeling in die in korte tijd (ongeveer een eeuw) in
vrijwel de gehele wereld het handelskapitalisme aflost door het
industrieel kapitalisme. In dit proces verdwijnt Nederland als
wereldmacht ten gunste van Engeland. De zichtbare bezegeling daar
van vindt plaats tijdens de zeeoorlog tussen Nederland en Engeland
van 1780-1784, waarbij blijkt dat de Zeven Provinciën niet meer in
staat zijn een gezamenlijke vuist te maken. Ze krijgen geen fat
soenlijke vloot meer op de been, en de oorlog eindigt in een sma
delijke nederlaag voor de laaglandbewoners. Voor een goed begrip
zullen we eerst schetsmatig de pijlers aanduiden waarop de Neder
landse wereldhegemonie gebaseerd was in de 16e en 17e eeuw. Van
daaruit wordt het verval van de natie in de 18e eeuw inzichtelij
ker.
1. Nederland_als_wereldmacht
In de late middeleeuwen vinden in Nederland op het gebied van de
landbouw en visserij een aantal technische ontwikkelingen plaats,
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die ons land een voorsprong geven op de rest van de Westerse lan
den (o.a. inpolderingen, wisselbouw, haringbuis). Hierdoor worden
Nederlandse produkten konkurrerend op buitenlandse markten. Dit op
zijn beurt geeft weer extra stimulansen aan andere ekonomische tak
ken als de scheepsbouw en de nijverheid. Ook op deze gebieden weet
Nederland een enorme technologische voorsprong op andere landen te
behalen. Dit verschaft haar toegang tot alle buitenlandse markten.
De agro-industriële efficiency vormt de basis voor Nederlands lei
dende positie wat betreft de handel in de 17e eeuw. Het land ver
werft zich een dominerende positie in het goederenvervoer op vrij
wel alle belangrijke handelsroutes. Zowel op de Oostzeevaart, de
Westvaart (Frankrijk, Spanje, Portugal), de Straatvaart (landen
rond de Middellandse Zee), de Engelandvaart, de Noordvaart als op
de kolonievaart is het aandeel Nederlandse schepen enorm.
De Nederlandse hegemonie op agrarisch-industrieel terrein wordt
omgezet in een handelsefficiency die tot uitdrukking komt in lage
re vrachtprijzen, lagere verzekeringskosten en overall-voordelen.
De ligging van de Lage Landen, min of meer op het kruispunt van de
Noord-Zuid en Oost-West handelsroute brengt tevens met zich mee,
dat Amsterdam kan uitgroeien tot een 'natuurlijk' tussenstation,
een stapelmarkt. Wanneer de Nederlanders na de vàl van Antwerpen
de Schelde sluiten, is Amsterdam bovendien verzekerd van een overslagfunktie voor de binnenlandvaart.
Het stapelen van goederen is in het handelskapitalisme een belang
rijke schakel tussen vraag en aanbod, want de zichtbare aanwezig
heid van de te verhandelen goederen was vereist. P.W. Klein spreekt
van:
"een natuurlijke tendentie tot vorming van concrete markten omdat het personen-,
goederen- en berichtenverkeer langzaam, gevaarlijk en kostbaar was. Persoonlijk
contact tussen de marktpartijen was derhalve noodzakelijk, waarbij zich in eer
ste instantie vraag en aanbod concentreerden op regionale markten. De hierop
ontstane overschotten vloeiden naar een markt van hogere rangorde en op deze
wijze voortgaande ontstond uiteindelijk een algemeen reservoir, de concrete
wereldmarkt." (Klein 1970, p. 22-23).

Een stapelmarkt vormt aldus een buffer tussen enerzijds de onover
zichtelijke en onvoorspelbare vraag naar goederen en anderzijds het
door technische mogelijkheden, seizoen of organisatie zo wisselend
aanbod. De stapel werkt bij een groot en gevarieerd aanbod als prijs-

stabiliserend en transaktiekostenverlagend. Het stapelrecht is dan
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ook een door veel steden begeerd recht. Hierdoor konden zij de lo
kale en regionale handel naar zich toetrekken.
De haven van Amsterdam met zijn op de internationale handel georienteerde stapelmarkt vervult naast de bufferfunktie nog een twee
tal andere funkties:
1. Het fungeert als tussenhaven voor de (vrij kleine) schepen, die
niet in één keer op hun plaats van bestemming kunnen komen.
2. De binnenkomende goederen worden er behalve doorverkocht, over
geladen of bewaard, ook nog vaak verder bewerkt. Men noemt de
verwerkende industrieën trafieken. De Haarlemse linnennijver
heid is daarvan een bekend voorbeeld.
Rondom de Amsterdamse stapelmarkt ontstaat een omvangrijke organi
satie, van overwegende betekenis voor de Nederlandse ekonomie. Het
achterland gaat zich helemaal op de stapelmarkt instellen, zodat
op een gegeven moment gezegd kan worden: "de hele economische
structuur van Nederland rustte daarop" (Kossman 1976, p. 11). Aan
de ene kant betreft dit het ontstaan van een op financiële transakties gespecialiseerde organisatie. De Amsterdamse Wisselbank
(1609) en de Amsterdamse Koopmansbeurs (1611) zijn hierbij belang
rijke schakels. Aan de andere kant ontstaat een de scheepvaart en
handel ondersteunend achterland. Daarbij komt nog dat heel wat am
bachtelijk kleinbedrijf zich via de stapelmarkt op de internatio
nale markt gaat oriënteren. Ook een deel van de landbouw produceert
niet meer voor binnenlands gebruik, maar gaat over op produktie
voor de industrie (o.a. vlas, hennep, meekrap en tabak).
Met de beheersing van alle belangrijke handelsroutes, de grootste
haven en de grootste stapelmarkt is Nederland tijdens het handels
kapitalisme wereldmacht nummer één. De dominante ekonomische poli
tiek van die dagen is het mercantilisme. Hierin wordt de welvaart
en macht van een natie afgemeten aan de goud- en zilvervoorraden
en daarmee aan een aktieve handelsbalans. Goud is het meest bege
renswaardige goed. De hoeveelheid geld die in Europa circuleert
wordt als constant verondersteld, ondanks de exploitatie van de
mijnen en ondanks het metaal dat uit Amerika kwam (Foucault 1966,
p. 199), en daardoor houdt een toename van de goudvoorraad van een
land door,een toenemend exportoverschot automatisch een beknotting
van andere handeldrijvende naties in.

-
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Het is daarom niet verwonderlijk dat de ons omringende naties met
alle middelen pogen in te breken op de monopolie-achtige positie
van Nederland. In deze politiek past een bescherming en stimule
ring van de eigen exportindustrie, hoge tolmuren tegen import van
eindprodukten en vrije import van grondstoffen. Als hegemoniale
macht en een in toenemende mate in commissie handelende natie
heeft Nederland een dergelijke politiek niet nodig, als doorvoernatie is ze zelfs aangewezen op een zo vrij mogelijke handel. De
kern van de Nederlandse ekonomie is immers de stapelmarkt.
En bij deze regionaal georganiseerde ekonomie past zeer wel een
gedecentraliseerde politieke struktuur. Sterker nog: volgens I.
Wallerstein (1980, p. 36-71) zorgde juist de gedecentraliseerde
staatsstruktuur van de Zeven Provinciën en het ontbreken van een
dominante dynastie (de Oranjes vormden geen tegenwicht voor de
Hollandse plutocratie) ervoor dat ook uitsluitend de belangen van
de stapelmarkt worden behartigd.
2. Verstarrinq_en_verval
De vrijhandelspolitiek van de Republiek kan niet verhinderen dat
steeds meer afzetgebieden voor de Nederlandse handelswaren verlo
ren gaan door de buitenlandse protektiemaatregelen, die
"het karakter...(beginnen)...aan te nemen van een kruistocht tegen de export
industrieën van de jonge Republiek
De Nederlandse industrie kreeg te maken
met een steeds intensiever wordende competitie op de haar resterende buiten
landse markten en soms zelfs op eigen bodem." (Griffiths 1981, p. 227).

Terwijl in Nederland relatief hoge lonen worden betaald, neemt de
technische voorsprong meer en meer af, en slaat zelfs om in een
achterstand wanneer landen als Engeland en België en iets later
Frankrijk (± 1820) overgaan op technieken van massaproduktie. Iets
wat in ons land juist niet gebeurt. Daar zien we juist een verstar
ring in de produktiewijze optreden. Om nog konkurrerend te kunnen
blijven wordt in de nijverheid de nadruk gelegd op kwaliteitswerk
(bijv. het Delfts blauw). De wet van de remmende voorsprong doet
hier opgeld.
"Het gebrek aan ijzererts en steenkoolreserves in de Republiek verhinderde
daadwerkelijk de ontwikkeling van metaal- en machinebedrijven..., dit beteken
de niet alleen het verlies van een industriesector, maar zelfs van een wezen
lijk onderdeel van de infrastructuur van een moderne industriële economie."
(Griffiths 1981, p. 227-228).
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We kunnen daarbij denken aan bijv. de omschakeling van houten zeil
schepen naar ijzeren stoomboten. De overheid neemt in tegenstelling
tot de andere landen geen protektionistische maatregelen, "aange
zien vrijheid van in- en uitvoer de basis van het ekonomische den
ken in de Republiek was; zij wachtte een politiek van passieve ont
houding volgend, liever het tijdstip van een herleving der oude
2

glorie af" (Van den Eerenbeemt 1977 , p. 158).
Ten opzichte van Engeland en Frankrijk heeft Nederland het nadeel
een veel kleinere binnenlandse markt te bezitten voor massaprodukten. Een markt, die overigens door het bestaan van allerlei tariefbarrières ook nog is verdeeld: "De generaliteitslanden werden prak
tisch behandeld als buitenlands gebied
en waterwegen

talloze tollen op land

het bestaan van het gildesysteem." (4).

Een additionele faktor bij de ekonomische neergang in de achttien
de eeuw, is het relatief hoge loonniveau in ons land. Dit doet de
winstmarges dalen en daarmee ook de middelen om nieuwe projekten
te financieren. Overigens wordt de arbeider gekonfronteerd met een
steeds dalende koopkracht, omdat bij stijgende prijzen, de lonen
op het oude peil gehandhaafd blijven. We zien dat Nederland niet
aansluit bij internationale ekonomische ontwikkelingen zoals die
in Engeland en België plaatsvinden. De industriële revolutie komt
in ons land pas een eeuw later op gang. Dit is een belangrijke konklusie in verband met ontwikkelingen op het gebied van onderwijs,
waar Nederland juist wèl innoveert en zelfs vöörloopt op ontwikke
lingen in andere landen.
Hier zullen we kort aanstippen wat de gevolgen zijn op sociaal-ekonomisch gebied, wanneer die overgang van handelskapitalisme naar
industrieel kapitalisme plaatsvindt en Nederland in deze ontwikke
ling niet meegaat. Engeland wordt nu de opvolger van Nederland als
hegemoniale macht. Zeker na de zeeoorlog van 1780-1784 wordt daar
aan door niemand meer getwijfeld. Het is echter alleen de bezege
ling van een reeds op andere fronten besliste strijd.

De technische vooruitgang in de scheepsbouw (o.a. grotere schepen),
een meer van de goederenhandel onafhankelijk wordende geldhandel
en betere kommunikatiemogelijkheden maken het stapelen allengs min
der noodzakelijk. De prijsvorming kan nu op een veel direktere
wijze tussen producent en verbruiker plaatsvinden.
Het inmiddels door monopolisering duur geworden Amsterdam wordt
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steeds meer gemeden. We zien dit in een toenemende 'voorbijlandvaart'- Voor de Amsterdamse stapelmarkt en het daarmee verbonden
achterland betekent dit een regelrechte katastrofe. De verwerkende
nijverheid wordt hierbij het zwaarst getroffen.
Wel wordt steeds meer profijt getrokken uit de financiële speciali
satie. Amsterdam wordt de belangrijkste geldmarkt van Europa. Het
kleine groepje daarvan profiterende kapitaalkrachtige regenten
steekt het geld echter niet in de noodlijdende Nederlandse indus
trie, maar zoekt veilige beleggingsmogelijkheden in het buitenland,
waar het dubbel zoveel opbrengt (De Wit 1965, p. 22).
Nederland gaat over van grote handelsmogendheid naar renteniersstaat. Industriële vernieuwingen vinden niet plaats. De arbeid
blijft georganiseerd in ambachtelijke sfeer. Hiermee wordt duide
lijk hetgeen Van den Eerenbeemt als een paradoxale situatie aan
duidt, waarbij een zeer hoog en stijgend nationaal inkomen (in de
18e eeuw is meer verdiend dan in de Gouden Eeuw) gepaard gaat met

2

een onstuitbaar toenemende werkeloosheid (Van den Eerenbeemt 1977 ,
p. 158).
De ekonomie wordt eenzijdiger. Een gevolg daarvan is dat de midden
klassen (kleine kooplieden, ambachtslieden, kleine neringdoenden
enz.) steeds meer moeite krijgen het hoofd boven water te houden.
Volgens tijdgenoten schijnt dit dusdanige vormen te hebben aangeno
men dat er nauwelijks meer sprake is van zoiets als een middenstand.
Een groeiende ontevredenheid met de gang van zaken uit zich in de
opkomst van het zogenaamde ekonomisch-patriottisme. Middels talloze
geschriften die de ekonomische en sociale misstanden aan een kri
tische analyse onderwerpen, middels de oprichting van genootschap
pen die vooral door het uitschrijven van prijsvragen, het toekennen
van premies en het beproeven van experimenten opereren, hoopt men
wegen te vinden om de bestaande euvelen op maatschappelijk terrein
op te lossen (Van den Eerenbeemt 19772, p. 161). Deze uit de gegoe
de burgerij stammende beweging, waarvan ook veel dissenters (5) en
katholieken deel uitmaken (die door het bestaan van een Staatskerk
mindere burgers zijn), staat een zogenaamde welvaartspolitiek voor.
Dit is een politiek die de eenzijdige ekonomische struktuur zal
doorbreken, door ook andere sektoren dan de handel, met name de in
dustrie en de landbouw, te stimuleren. Kenmerkend is echter, dat
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vernieuwingen niet plaatsvinden. Veel Nederlands geld wordt vooral
in het buitenland geïnvesteerd en niet of nauwelijks in eigen land.
We zien ook dat de ekonomische recessie, en met name de in de gro
tere steden in het Westen des lands voorkomende omvangrijke strukturele werkloosheid, o.a. tegemoet wordt getreden door de oprich
ting van werkhuizen voor de armen. Deze werkhuizen produceren ech
ter traditioneel, waardoor ze ondanks goedkopere arbeidskracht
niet konkurrerend zijn. Het ekonomisch-patriottisme is daarom ook
wel een zonderlinge vermenging van filantropie en ekonomie genoemd
(Van Dillen 1949, p. 17).
'Nieuw' is de opvatting dat iedereen, dus ook de armen, moet bij
dragen aan de nationale welvaart. In deze visie is het passief
rentenieren even verwerpelijk als teren op het geld van de bede
ling. In dit verband is de opmerking van I.J.A. Gogel, ëën van de
patriottische voormannen, sprekend:
"Dat de voorspoed en magt van alle Staten bestaat in de gantsche massa van het
welzijn, de nijverheid, de talenten en de werkzaamheid van derzelver gezamen
lijke inwoners." (Van den Eerenbeemt 1977^, p. 173).

Vooral in de arbeidsintensievere textielindustrie denkt men de ar
men in te kunnen zetten (Van den Eerenbeemt'19771, p. 60). Men
pleit voor het leren spinnen op armenscholen, waardoor de industrie
op den duur over geoefende arbeidskrachten zou kunnen beschikken.
3. Armoede
Wat betreft de ekonomische situatie in Nederland rond 1800 kunnen
we konstateren, dat oude bronnen van bestaan opdrogen, terwijl in
dit tijdperk er geen echt nieuwe voor in de plaats komen. Deze eko
nomische recessie, de afkalving van vertrouwde bestaansmogelijkhe
den, met daarbij nog de afbraak van feodale strukturen als het gildesysteem, hebben een sociale ontworteling van grote groepen van
mensen tot gevolg, alsmede een verscherping van de tegenstellingen
tussen rijk en arm. De bestaande armenkassen krijgen vooral na 1775
steeds meer te kampen met geldgebrek. Armoede wordt een belangrijk
thema van die tijd. Ter verklaring van de omvangrijke armoede (ter
wijl men toch ook een groot aantal buitenlandse arbeiders in ons
land signaleert), worden wel de zogenaamde luiheidsthese en vakbe
kwaamheidsthese aangehaald (6). Vaak wordt tevens de loonthese toe
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gevoegd (De Meere 1981, p. 386, 387). Deze drie theses duiken in
de geschriften van de gegoede burgerij regelmatig op en illustreren
hoe in deze kringen tegen het bestaan van een grote schare paupers
wordt aangekeken. De visies verwijzen tegelijkertijd naar de te
kiezen oplossingsstrategieën.
De loonthese stelt dat veel arbeidskrachten uit het buitenland wor- •
den gehaald, omdat deze genoegen zouden nemen met minder loon dan
de relatief veeleisende Nederlander. De buitenlanders komen hier
werken omdat de lonen in eigen land lager liggen. In zijn algemeen
heid stelt de arbeider gewoon te hoge looneisen, waardoor hij zich- zelf uit de markt prijst.
De luiheidsthese stelt dat de paupers door een vaak generatieslange
afhankelijkheid.van de bedeling zwak zijn geworden, en niet meer
tot werk te bewegen zijn. Zij houden liever hun hand op bij de
plaatselijke armbesturen.
Bij de vakbekwaamheidsthese wordt verwezen naar het feit dat bij
afgravingen en het turfsteken veel Duitsers ingezet worden, omdat
deze klaarblijkelijk de vakbekwaamheid hebben, die het inheemse ar
beidspotentieel ontbreekt. Ook verwijst men naar de scheepsbouw
waarin veel buitenlandse timmerlieden werk vinden. In het algemeen
vindt men de Nederlandse werknemer slecht geschoold en niet bere
kend voor zijn taak.
Kenmerkend voor de benadering van het armoedeprobleem is, dat de
oorzaken gelegd worden bij de arbeiders, paupers en niet zozeer in
het ekonomische systeem.
Overigens verschillen historici nogal van mening over ware aard
en omvang van de armoede. Van den Eerenbeemt is de mening toege
daan, dat "de volksarmoede vooral na 1770 zich tot een nijpend pro
bleem ontwikkelde" (Van den Eerenbeemt 19771, p. 10). Deze histori
cus baseert zich vooral op geschriften uit die tijd. Daarin wordt
inderdaad de armoede steeds naar voren geschoven als een geweldig
probleem. Echter de omvang van de armoede wordt in die literatuur
overschat, vooral door de nadruk te leggen op de situatie in de
grote steden in het westen van het land, zo is de mening van Noordegraaf (7). Dat men desondanks dit tijdperk bestempelt als het
'Zeitalter des Pauperismus' verklaart Noordegraaf uit een drietal
faktoren:
1. De te grote nadruk die gelegd is op de stijgende graanprijzen
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met veronachtzaming van de mogelijkheid brood door de goedkope
re aardappel te substitueren.
2. Voor wat betreft de aantallen bedeelden heeft men zich voorna
melijk gebaseerd op incidentele gigantische gegevens (8).
3. Men heeft te grote nadruk gelegd op de toenemende financiële
lasten van de armbesturen, zonder daarbij de prijsstijgingen te
betrekken, maar zonder meer daaruit de konklusie trekkend, dat
er dus een reusachtige groei van het aantal armen is geweest.
Hieruit trekt Noordrgraaf (1981, p. 376) de konklusie: "de aan
dacht voor het pauperisme werd evenzeer verscherpt door Verlich
tingsidealen als door de ekonomische stagnatie".
In een volgende paragraaf zullen we daar nader op ingaan; hier die
nen we vast te houden, dat de armoede, in de vorm van een toenemen
de druk op de armenkassen en de angst voor sociale onrust, werd tot
een onderkend probleemveld. Zo konstateert de magistraat van
Staats-Brabant

in 1783, dat "de bedelaars van dag tot dag vermenig

vuldigen tot groote last der ingezeetenen" (Van den Eerenbeemt
1963, p. 37). Deze uitspraak verwijst naar de situatie dat vele
paupers uit de steden uitzwermden over het platteland. Daar waren
de kosten van levensonderhoud niet zo hoog, daar was nog wel kans
op werk, èn daar was door een minder straf politioneel optreden
het bedelen gemakkelijker, ook al omdat de boeren eerder bereid
waren een aalmoes te geven, uit angst voor schade aan eigendommen.
Soms mondde dit uit in banditisme, waarbij werkeloze landarbeiders,
afgedankte soldaten, maar ook door slechte ekonomische toestanden
getroffen ambachtslieden en kleine handelaren zich aaneensloten
tot bendes.
Hoe het in werkelijkheid ook geweest mag zijn, het staat als een
paal boven water, en dàt is belangrijk voor ons, dat het pauperis
me in deze tijd een belangrijk probleem gevonden wordt, waar met
alle macht oplossingen voor gezocht moeten worden. En het is voor
namelijk een bepaalde bevolkingsgroep die zich hiermee intensief
bezighoudt, namelijk de patriotten.
4. Konklusie
Uit het voorgaande kunnen we konkluderen dat in ieder geval voor
Nederland geen direkte relatie te leggen is tussen de opkomst van
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het volksonderwijs en de opkomst van een moderne kapitalistische
ekonomie. Ekonomisch gezien innoveert ons land niet, terwijl onder
wijsvernieuwingen wèl doorzetten, De analyse die Bowles en Gintis
voor Amerika maken blijkt hier dus niet van toepassing. Ernst Mul
der (1982) heeft voor een aantal Westeuropese landen bekeken, hoe
in de 19e eeuw alfabetisering en industrialisering met elkaar sa
menhangen. Alfabetisering gebruikend als indikator voor onderwijsuitbreiding (onderwijsvernieuwing) levert de analyse van Mulder
het beeld op, dat.juist in die landen waar industrialisering op
zich laat wachten (o.a. Schotland, Pruisen en de Noordelijke Neder—
landen) al vroeg een hoog alfabetiseringsniveau bereikt wordt, ter
wijl vroeg industrialiserende landen (Engeland en de Zuidelijke
Nederlanden) in dezelfde periode een beduidend lager alfabetise
ringsniveau te zien geven. Alfabetisering (lees: onderwijs) is
blijkbaar geen noodzakelijke voorwaarde voor industrialisering en
ook leidt industrialisering niet noodzakelijk tot een verhoging van
het alfabetiseringsniveau. Nadere beschouwing van het secundair-,
hoger-, technisch en beroepsonderwijs levert dezelfde konklusie op.
Uit het vergelijkend literatuuronderzoek van Mulder blijkt zelfs
een negatieve relatie tussen industrialisering en onderwijs. Een
van de mogelijke verklaringen hiervoor, aldus Mulder, is de ar
beidsdeling die het meeste werk heeft opgedeeld in nauwelijks ge
schoolde deeltaken die in betrekkelijk korte tijd geleerd kunnen
worden. Industrialisering leidt dan dus eerder tot ontscholing dan
tot scholing.
Mulder wijt de uitbreiding van het onderwijs daarom eerder aan de
statusverhogende en vooral aan de socialiserende werking ervan.
"Het onderwijs zou een belangrijke rol moeten spelen bij de disciplinering van
de bevolking en de vorming van gehoorzame onderdanen en rustige, vlijtige werk
lieden. Deze visie bestond al in oude tijden en aan het eind van de achttiende
eeuw kwam daar slechts een argument bij: de werklieden moesten gebracht worden
tot berusting in het verlies van zelfstandigheid en aanvaarding van de gebrui
ken en gewoonten van het moderne, grote, industriële bedrijf: efficiency en
onderdanigheid." (Mulder 1982, p. 353).

Er zit een merkwaardige tegenstrijdigheid in het betoog van Mulder.
Eerst toont hij aan, dat de kwalifikatiethese niet.klopt door te
laten zien, dat een kapitalistische ontwikkeling geen uitbreiding
van het onderwijs tot gevolg heeft en dat eerder de uitbreiding
ervan geremd wordt door industrialisering. Vervolgens stelt hij
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dat dus niet de kwalifikatiebehoefte (in termen van beroepskwalifikaties), maar de socialisatiebehoefte van het kapitalisme leidt
tot de uitbreiding en vernieuwing van het volksonderwijs. Dit gaat
lijnrecht in tegen zijn stelling dat onderwijsuitbreiding niet po
sitief korreleert met een kapitalistische ontwikkeling. Mulders
koppeling van de socialisatiethese (die in zekere zin niets anders
is dan een kwalifikatiethese) aan een industriële ontwikkeling is
ons inziens onjuist. Het onderwijs zou inderdaad een "belangrijke
rol moeten spelen bij de disciplinering van de bevolking en de vor
ming van gehoorzame onderdanen en rustige, vlijtige werklieden",
maar daar kwam niet aan het eind van de achttiende eeuw het argu
ment bij, dat de werklieden gebracht moesten worden "tot berusting
in het verlies van zelfstandigheid en aanvaarding van de gebruiken
en gewoonten van het moderne, grote, industriële bedrijf...", want
er was gewoon nog geen sprake van industrialisatie. Dit motief kan
pas een rol zijn gaan spelen toen in de tweede helft van de 19e
eeuw de industrialisatie in Nederland op gang kwam.
Bij de onderwijshervorming speelde het socialisatiemotief wel een
belangrijke rol, maar het was niet gekoppeld aan industriële produktie. In de volgende hoofdstukken zal nog blijken dat men zich
bij 'gehoorzame onderdanen en rustige, vlijtige werklieden' geen
fabrieksarbeiders, maar dagloners en ambachtslieden voorstelde
werkzaam in landbouw en nijverheid. De hervorming van het volks
onderwijs was aanvankelijk zeker niet georiënteerd op de vorming
van industriearbeiders.
Nu de socialisatiethese losgekoppeld is van de industriële ontwik
keling zegt zij nog slechts iets over de intenties van de onderwijshervormers. Voor de verklaring van die intenties in termen van
behoeften voor een kapitalistische ekonomie biedt zij nu geen aan
knopingspunten meer. Dit betekent, dat we opnieuw voor de vraag
staan naar de verklaring van de uitbreiding en vernieuwing van het
volksonderwijs aan het begin van de 19e eeuw. In ieder geval is
duidelijk dat wanneer we de geschiedenis beschouwen vanuit het oog
punt van het kapitaal, Nederland als achterlijk verschijnt en lan
den als Engeland en Frankrijk belangrijk worden. Wanneer we echter
geschiedenis schrijven vanuit het oogpunt van het sociale, dan wor
den landen als Nederland, Zwitserland en Duitsland opeens de naties
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waar zich de belangrijkste ontwikkelingen voordoen. Voor zover de
verklaring hiervan gezocht wordt op het niveau van de relatie tus
sen ekonomie en onderwijs bieden de gegevens van Mulder één, zij
het negatief, aanknopingspunt. Er is een omgekeerde relatie tussen
industrialisering en volksonderwijs. Misschien heeft het uitblij
ven van industrialisering juist een positief effekt gehad op de
uitbreiding en vernieuwing van het volksonderwijs.

Volksonderwijs en.nationale staat
Benaderingen die de opkomst van het volksonderwijs verklaren van
uit politieke ontwikkelingen, gaan uit van het samengaan van de
onderwijsvernieuwing en de vorming van een nationale staat. Van
Bruggen c.s. stellen:
"De opkomst van een centraal overheidsbestel laat zich voor een niet onbelang
rijk deel aflezen uit pogingen om te komen tot een nationale wetgeving voor
het onderwijs... Anderzijds gaf de opkomst van een centrale overheid mede ge
stalte aan wat in het vervolg onder onderwijs verstaan zou worden." (Van Brug
gen e.a. 1977, p. 37).

Zij spreken van een wederzijdse bepaling.
Ook Van der Giezen (1937) bekijkt de zaak vooral vanuit het oog
punt van politieke strijd. Enerzijds de behoudende krachten, de
regenten die hun belangen het best behartigd zien in een gedecen
traliseerde natie, met grote souvereiniteit van de gewesten; an
derzijds een opkomende 'burgerij', een demokratische beweging, die
strijd tegen het bestaande patronagestelsel, en vóör een nationale
staat. Het volksonderwijs is daarbij een van de belangrijkste on
derwerpen waarover deze strijd wordt uitgevochten. De konklusie
van zowel Van Bruggen c.s. als Van der Giezen is, dat de oorspron
kelijke plannen van de onderwijshervormers in de politieke strijd
verwerden tot een kompromis dat uiteindelijk neergelegd is in de
wet van 1806. De onderwijswet van 1803 was evenals die van 1801
nooit uitgevoerd vanwege de heftige tegenstand van de departemen
ten, waar vanaf 1801 de oude regenten weer de dienst waren gaan
uitmaken. Zij bestreden iedere inbreuk van het staatsgezag op hun
regionale autonomie. Op het jfunt van het volksonderwijs traden
deze regenten bovendien op als woordvoerders van de kerkgenoot
schappen (vooral de Hervormde Kerk) die sinds jaar en dag het
volksonderwijs in handen hadden en de kontrole erover niet wilden
/
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afstaan aan de staat.
Vos (1973) bekijkt de ontwikkelingen rond het volksonderwijs in
het begin van de 19e eeuw vooral vanuit het oogpunt van externe
demokratisering. Hij stelt dat de burgerlijke-demokratische bewe
ging een horizontale onderwijsstruktuur voorstaat, met op elkaar
aansluitende schooltypen, waarbij de toegang ertoe niet meer
plaatsvindt op basis van geboorte en bezit, maar op basis van
prestatie en talent. Deze vooral door Vatebender (9) verwoorde
visie botst met de behoudende krachten, die voorstander zijn van
standsgebonden onderwijs.
De uitkomst van de strijd is negatief, want het onderwijs bleef
standsgebonden. Er zijn, aldus Vos, een aantal inzichten van de
vernieuwers in de wetgeving van 1806 overgenomen, maar wanneer we
"bekijken wélke Inzichten overgenomen zijn, dan blijken deze te liggen op het
veld van de meso/microstructuur, de scolarisering. De fundamentele kern van de
onderwijsdenkbeelden van de democratische groepering: een horizontaal gelaagde
macrostructuur als basis voor een democratisch onderwijsgeheel, waarin maso/
microstructuur lagen ingebed, is na 1801 voorlopig niet meer terug te vinden."
(Vos 1973, p. 200).

Opvallend bij al deze benaderingen is de geringe importantie die
toegekend wordt aan de inhoudelijke vernieuwingen van het onder
wijs. Alvorens hier nader op in te gaan, behandelen we eerst
schetsmatig de politieke ontwikkelingen rond 1800.
Opbouw van de burgerlijke staat
1•

Parti2en_in_het_Ancien_Re2ime

In de oude Republiek had Nederland een staatsvorm met een grote
souvereiniteit voor de provincies en steden (o.a. wetgeving, be
lastingheffing, allerlei uit de Middeleeuwen stammende leenrech
ten). De aristokratie (adel en rijke kooplieden) is in deze perio
de oppermachtig en houdt zichzelf via koöptatie in stand. Ook de
stadhouder, het enige centrale gezag, die voornamelijk het mili
taire apparaat beheerde, was ondergeschikt aan de gewesten. De
souvereiniteit werd bovendien nog aan banden gelegd door de privi
leges van de ridderschappen en de stemhebbende steden. Bepalend
voor de mate van centrale machtsuitoefening was de persoonlijkheid
van de stadhouder. Delen van de aristokratie komen vaker in bot
sing met de stadhouder - vaak zijn het de regenten van het gewest
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Holland die de stadhouder verdenken van een streven naar souvereiniteit - zodat binnen de regentenstand twee kampen te onderschei
den zijn, die de stadhouderlijken en de antistadhouderlijken ge
noemd worden.
Een derde partij in het politieke veld vormt de gezeten burgerij.
Wettelijk had deze weinig in te brengen, maar zij vormt wel een po
litieke kracht van betekenis. Tot de jaren tachtig van de 18e eeuw
bestond het politieke programma van de burgers uit:
"behoud of herstel van bepaalde organisaties, zoals gezworen gemeenten, gilden
en schutterijen, waardoor de gezeten burgerij kontrole uitoefende op het stads
bestuur, medezeggenschap had in stedelijke bestuursaangelegenheden en dikwijls
ook periodiek het stadsbestuur koos" (Hovy 1980, p. 137).

Tot ongeveer 1780, zo zien we, keken de burgers nauwelijks verder
dan de stadsmuren. Eerst in de jaren tachtig zou "de ontmoeting
van Verlichting en burgerdemocratie tot een nationaal-democratische
beweging leiden" (Hovy 1980, p. 138).
Omdat voor politieke rechten het lidmaatschap van de Staatskerk
vereist was, waren vooral de dissenters en katholieken vurige aan
hangers van de demokratische beweging (De Wit 1965, p. 18). De de
mokratische beweging staat hier voor het streven naar een machts
orde die op een bredere bevolkingslaag leunt. Middels doorbreking
van het koöptatie-systeem wilde de burgerij deel krijgen aan de
macht!
In de loop van de 18

eeuw gaan de verschillende partijen steeds

wisselende koalities met elkaar aan, en lopen ook individuen regel
matig over van het ene kamp naar het andere (afhankelijk van hun
inschatting wie de beste kansen heeft), zodat in zijn totaliteit
een heel onduidelijk beeld ontstaat, waarin
"de felle partijtegenstellingen van het Ancien Regime, de federalistische struc
tuur van de Oude Republiek, de zorgvuldige isolatie van de verschillende gods
dienstige groepen, de onafhankelijkheid van de stedelijke en landelijke gemeen
schappen... Nederland tot een diep verdeeld land maakte" (Kossman 1976, p. 49).

2. De_Bataafse_Regubliek__i22E5ll§2§l
Achteraf bekeken kunnen wij de Bataafse Republiek zien als de scha
kel tussen de feodale maatschappij en de burgerlijke staat. Delen
van de burgerij werpen zich dan op als voorvechters voor de tot
standkoming van een nationale staat. In 1787 doen de patriotten een
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eerste, dan nog tevergeefse greep naar de macht. Velen van hen
vluchten naar Frankrijk, waar zij de Franse Revolutie meemaken, en
natuurlijk ook in aanraking komen met de Verlichte idealen. In
1795 heeft in Nederland een tweede revolutie, nu gesteund door de
Fransen, wel succes.
Onder de naam patriotten gaat overigens een scala aan politieke
denkbeelden schuil. Kossman noemt de unitaristen, de moderaten en
de federalisten. Deze laatsten beschouwt hij als de konservatieve,
min of meer aristokratische vleugel van de patriotten, die ook
veel verwantschap vertonen met de (na de staatsgreep van 1795 van
het politieke leven uitgesloten) orangisten. Vertegenwoordigers
van deze groep komen voornamelijk uit de als meer achterlijk te
boek staande provincies Gelderland en Overijssel.
De moderaten leunen als middengroep tegen de federalisten aan.
Geleid door R.J. Schimmelpenninck tonen zij afkeer van revolutio
naire maatregelen, angst voor sociale onrust en geweld en een
weerzin tegen de dynamiek van het radikale nationalisme. Deze
groepering - hun leiders zijn allen Hollanders - kan beschouwd
worden als de 'representant van typisch Hollands-burgerlijke be
langen' (Kossman 1976, p. 54). Vandaar dat het streven naar een
eenheidsstaat hoog in het vaandel gedragen wordt. Het samenvoegen
van de schulden van de verschillende provincies en het creëren van
één algemeen belastingstelsel komt hen namelijk wel goed uit. De
schuld van Holland bedraagt maar liefst 455 miljoen gulden, een
gigantisch bedrag ten opzichte van de schulden van de andere pro
vincies. Bovendien is de bestaande situatie zo, dat de andere pro
vincies per hoofd van de bevolking veel minder belasting betalen
dan Holland; dit als gevolg van allerlei privileges.
De derde groepering der patriotten, "de partij der radicalen - zij
heetten soms unitaristen, soms jacobijnen (een scheldnaam), soms
democraten - was veel complexer en haar programma was veel paradoxaler dan dat van andere groepen" (Kossman 1976, p. 54). In deze
fraktie vinden we de meest progressieve ideeën verwoord. Zij keert
zich ook het meest nadrukkelijk tegen de regentenolichargie.
In de nationale vergadering nemen in 1795 de patriotten de zetels
van de vroegere regenten over. We komen daar advokaten, kooplieden,
fabrikanten, professoren, predikanten en priesters, alsook enige
leden van vroegere regentenfamilies, een paar edelen en enige
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kleinburgers tegen; voornamelijk de hogere burgerij dus, en dan
vooral de intelligentsia. De belangrijkste taak waar dit openbaar
lichaam voor staat, is de totstandbrenging van een grondwet. Die
komt er uiteindelijk in 1798. Maar niet dan nadat eerst de federa
listen in een staatsgreep in datzelfde jaar uit de nationale ver
gadering waren gezet èn enkele maanden later een tweede staats
greep de moderaten aan het bewind bracht. Historici als Colebran
der en ook Brugmans zien de grondwet feitelijk als een produkt van
Franse makelij. De Wit bestrijdt deze visie. Hij stelt dat, ondanks
het feit dat heel wat formuleringen ontleend zijn aan de Franse
grondwet, deze "in haar wezenlijke bestanddelen Nederlands" (De
Wit 1965, p. 163) was. Hij wijst daarbij op de maar gedeeltelijke
scheiding der machten, op het niet invoeren van een censuskies
recht, maar ook op de expliciete erkenning van God en de wijze
waarop het maatschappelijk verdrag bepaald wordt.
Deze grondwet wordt grondig herzien als in 1801 de Fransen het
moderate bewind opruimen. De uitvoerende macht krijgt een sterker
en onafhankelijkèr gezag, en enkele demokratische verworvenheden
uit 1798 worden weer vervangen door meer autoritaire principes.
Tot aan de Franse tijd (1806-1813) herleeft de aristokratische
samenleving, waarin de regenten vanuit de gewesten weer grote in
vloed hebben. De radikale, demokratische patriotten, die veelal
uit bestuursfunkties verdrongen zijn, blijven toch een machtsfaktor van betekenis, in het leger, in de administratie en in de
rechterlijke macht, aangezien de meeste juristen burgers zijn.
Toch wordt behoorlijk aan de 'eenheidsstaat' geknabbeld. De regen
ten willen weer het oude belastingstelsel ingevoerd hebben, in
1803 wordt de persvrijheid door politieverordeningen tenietgedaan
en de katholieken worden weer steeds meer achteruitgezet, om maar
enkele voorbeelden te geven die deze tendens weerspiegelen.
In 1806 wordt Lodewijk Napoleon als koning geïnstalleerd en krijgt
Nederland dus een monarchale staatsvorm. Het blijkt dat het fede
ralisme vanaf die tijd gebroken is. Nederland voegt zich gewillig
in de eenheidsstaat schrijft Kossman (1976, p. 59)1 Een van de
'voornaamste problemen waar Napoleon Bonaparte in Frankrijk mee
worstelde, was de instelling en handhaving van een effektieve ekonomische blokkade tegen Engeland. Hij voerde daartoe het zogenaam
de kontinentale stelsel in, dat alle handel van Europese staten op
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het kontinent met Engeland verbood. In de praktijk bleken er nogal
wat gaten in deze regeling te zitten, wat Napoleon dwong tot steeds
strakkere maatregelen. De smokkelroutes liepen voornamelijk via
Nederland, en dat was een van de belangrijkste oorzaken voor de
inlijving van Nederland bij Frankrijk in 1810, waarbij Napoleon
zelf het bewind van zijn broer Lodewijk overneemt.
Als Nederland in 1813 van het Franse juk wordt bevrijd, haalt men
Willem I uit Engeland en vestigt men een konstitutionele monarchie.
België wordt bij Nederland gevoegd tot de scheuring van 1830. In
tegenstelling tot wat de aristokratie wenst, is de politiek van
Willem I geen terugkeer naar het Ancien Regime. Kossman (1976,
p. 91) kenschetst het kortweg als humanistisch, paternalistisch en
mercantilistisch.
In deze politiek zo woelige dagen doet zich steeds sterker een
streven naar de vorming van een nationale staat gelden. De eerste
doorbraak geschiedt in de omwenteling van 1795. Onverwijld wil men
dan een begin maken met de welvaartspolitiek. Een welvaartspolitiek
die in plaats van de nadruk te leggen op de handel, àlle ekonomische sektoren in harmonie wil ontwikkelen. Ook de landbouw krijgt
daardoor meer aandacht (ongetwijfeld hebben fysiokratische (10) in
vloeden daarbij een rol gespeeld). We zien een toenemende interes
se voor het ontginnen van uitgestrekte woeste gronden. Vaak gaat
dit in de vorm van werkinrichtingen voor behoeftigen. De open
markt-politiek wordt door protektionistische maatregelen aan ban
den gelegd. De invoer van grondstoffen wordt vergemakkelijkt, de
uitvoer van binnenlandse grondstoffen daarentegen met zware rech
ten belast of verboden en de invoer van vreemde, vooral Engelse
2

fabrikaten, wordt bemoeilijkt (Van den Eerenbeemt 1977 , p. 164).
Het gildesysteem komt onder zware druk te staan. Het zou de vrije
uitvoering van beroepen beperken. Het gildesysteem blijkt echter
merkwaardig resistent, ondanks wettelijke maatregelen tot ontbin
ding. Gilden zijn niet alleen organisatievormen van arbeid, maar
van het sociale leven. Systemen waarvan mensen afhankelijk zijn en
waardoor mensen gekontroleerd worden.
\

En "hoewel de Bataven de gilden semifeodale anachronismen vonden, die door het
verwringen van de vrije mirktkrachten in feite bijdroegen tot de misère van de
werkloosheid die ze verondersteld werden te verlichten, bleken 2e tijdens hun
opheffing opmerkelijk veerkrachtig te zijn. Het is waar dat de gilden de
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arbeidsmobiliteit beperkten en 'vreemde' goederen discrimineerden, maar ze ver
richtten ook bepaalde burgerlijke funkties zoals kwaliteitskontrole, hulp bij
belastinginning, zorg voor zieken en bejaarden. Tot duidelijk was wie deze
funkties zou overnemen, bleven de gilden min of meer intact." (Griffiths 1981,
p. 230).

Pas in 1818 maakt Willem I een definitief einde aan deze gilden.
Binnen het streven naar de vorming van een nationale staat valt
ook de eenmaking van het belastingstelsel en de eenwording der
schulden van de verschillende provincies. Het is niet verwonder
lijk dat hier ook allerlei provinciale deelbelangen een vlot ver
loop in de weg stonden. In maten en gewichten, evenals in munten,
zou ook eenheid gebracht moeten worden. Het muntstelsel wordt bij
decreet van Lodewijk Napoleon in 1806 geüniformeerd door de instel
ling van de rijksdaalder. Het aantal munthuizen was al terugge
bracht van zes naar één (Utrecht). Overigens was het muntwezen
reeds tijdens de Oude Republiek onderhevig aan centrale bemoeienis.
Een grote stap naar centralisering was dit dus eigenlijk niet. De
gedachte om een centrale bank op te richten, welke het geldwezen
zou kunnen stroomlijnen door de invoering van papiergeld, blijkt
niet verwezenlijkbaar (Van den Eerenbeemt 19772, p. 188, 189). Bij
maten en gewichten ligt dat heel anders. Alhoewel de inlijving bij
Frankrijk in 1810 de invoering van het metrieke stelsel tot gevolg
had en in 1819 de tariefwet op de nieuwe (metrieke) maten en ge
wichten werd gebaseerd, blijkt men toch nog steeds de diverse oude
stelsels te gebruiken. In ieder geval acht men het in Nutskringen
nog in 1834 nodig, een prijsverhandeling uit te geven over het
voordeel en gemak van gelijke maten en gewichten.
Ook de armenzorg, die vooral in plaatselijk-kerkelijk verband is
georganiseerd, wil men in een centraal nationaal verband gaan op
zetten. In 1800 wordt een voorstel tot een armenwet gedaan, waarin
de staat toezicht krijgt op de verschillende instellingen werkzaam
op dit terrein. "De wet lokte echter zowel van kerkelijke als van
particuliere zijde veel tegenstand uit, omdat men vreesde voor een
aantasting van de aloude armenfondsen." (Van den Eerenbeemt 19772,
p. 197). Alles bleef daardoor bij het oude. Dit verklaart Van den
Eerenbeemt door "het taaie Nederlandse particularisme en de moei
lijk grijpbare kerkelijke armenzorg die zich bleef verzetten tegen
2

elke overheidsbemoeienis" (Van den Eerenbeemt 1977 , p. 197). Veel
zeggend is in ieder geval in dit verband de Nutsuitgave over de
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armenzorg in 1851 (Blaupot Ten Cate, 1851). De schrijver van dat
werk, Blaupot Ten Cate, stelt in zeer voorzichtige bewoordingen,
dat het primaat van de armenverzorging bij de staat hoort te lig
gen. De staat vertegenwoordigt immers het algemeen belang, terwijl
de kerken alleen voor hun eigen gelovigen werkzaam zijn. Hij laat
echter duidelijk het reaht onverlet dat de kerken hebben om hun
eigen gelovigen te verzorgen.
De door de Bataven zo fel voorgestane nationale eenwording van al
lerlei maatschappelijke geledingen, zo kunnen we rustig stellen,
wordt door allerlei faktoren behoorlijk ingedamd en tegengewerkt.
Des te frappanter verschijnt het proces zoals zich dat rond het
volksonderwijs afspeelt. Tegen het einde van de 18e eeuw bestaat
het volksonderwijs - de betere standen bedienden zich van huis
onderwijs - en we doelen daarbij op het lager onderwijs (voor het
gewone volk kwam voortgezet onderwijs in de vorm van Franse of
Latijnse scholen, laat staan vormen van hoger onderwijs gewoon
niet in aanmerking) voornamelijk uit dorpsscholen op het platte
land, gesubsidieerd door de gemeenten en armenscholen in de steden,
bekostigd door veelal kerkelijke overheden of ook wel de gemeente,
die onderwijs geven aan de kinderen van de bedeelden. Doordat het
volksonderwijs zo decentraal is opgezet, verschillen de regelingen
ten aanzien ervan ook van plaats tot plaats. Ook ten aanzien van
dit volksonderwijs is er een streven binnen de verlichte burgerij,
we zullen daar nog uitvoerig op terugkomen, om een eenheid in in
houd en vorm alswel in het beheer en kwalifikatie-eisen aan onder
wijsgevenden te brengen. En wat op andere terreinen niet lukt,
komt hier wel van de grond.
"Van alle ... hervormingen die van 1805 tot de inlijving bij Frankrijk in 1810
werden ontworpen, was de schoolwet van 1806 het belangrijkst, omdat zij werke
lijk werd uitgevoerd en de basis bleef voor de opbouw van de openbare lagere
school." (Kossman 1976, p. 59).

De tegenstroom vanuit de kerken is in het begin niet zo sterk, en
doet zich pas goed gelden zo rond 1850. Dan brandt de welbekende
schoolstrijd los.
In de politiek zo warrige dagen, waarbij vernieuwing en restauratie
elkaar gedurig afwisselen, blijkt onderwijs het enige terrein ge
weest te zijn waarop vernieuwingen min of meer konsekwent doorgezet
konden worden. De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen is de orga-

- 37 -

tie die een groot aandeel heeft in dit proces.
3. Konklusie
Een funktionele relatie tussen volksonderwijs en kapitalisme kan
de onderwijsvernieuwing rond 1800 niet verklaren, zo zagen we, sim
pelweg vanwege het ontbreken van een kapitalistische ontwikkeling
in ons land. Ook bij de benaderingen die uitgaan van het volkson
derwijs als onderwerp van politieke strijd kunnen enkele kantteke
ningen geplaatst worden.
De benadering die stelt dat het ging om een strijd tussen het demo
kratische ideaal van een voor iedereen toegankelijk onderwijssys
teem en een door reaktionaire krachten voorgestaan standsgebonden
onderwijs, kan finalisme verweten worden. Want er wordt geredeneerd
vanuit een aktuele norm, waarbij deze norm terminaal gehanteerd
wordt.
Zeker had Vatebender één op elkaar aansluitend geheel van onder
wijsvoorzieningen op het oog. Dit neemt niet weg dat het in de diskussies steeds over volks onderwijs ging, terwijl voortgezet en hoger
onderwijs als minder belangrijk gezien werd. Wanneer al of niet
standsgebonden onderwijs inzet van politieke strijd is geweest, dan
is toch reeds lang voor de totstandkoming van de wet van 1806 het
demokratisch ideaal verlaten. (Verg.; Algemeene ^denkbeelden over
het Nationaal onderwijs, 1796.) In deze benadering wordt juist de
funktiewijziging die het volksonderwijs doormaakt, en die ons in
ziens de kern van de onderwijsvernieuwing uitmaakt, te weinig bena
drukt, te weinig verklaard. Dat geldt ook voor de benadering die
het centralisatieprobleem vooropstelt.
Inderdaad is het zo dat zich op politiek terrein een machtsstrijd
afspeelt tussen behoudende krachten die de politiek-staatkundige
orde graag decentraal georganiseerd willen houden en progressieve
krachten die streven naar centralisatie, naar een nationale staat.
Zeker heeft daarin de strijd om het volksonderwijs gefigureerd.
Veel belangrijker is het evenwel dât een nationale wetgeving als
zodanig van de grond kan komen, waardoor een werkkader geschapen
is voor de (inhoudelijke) vernieuwing. Deze vernieuwing wordt in
1806 wettelijk vastgelegd.
Het leerstellige wordt uit het lesprogramma geweerd. De kerkgenoot
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schappen, die van oudsher het meeste volksonderwijs organiseerden,
gebruikten het om hun leden aan zich te binden en hen de noodzake
lijke vaardigheden bij te brengen voor het lezen van de bijbel
(bijbellezing was en is in de protestantse kerken een belangrijke
en dagelijkse aktiviteit van de gelovigen). De onderwijshervormers
willen het onderwijs niet in dienst van een kerk, maar in dienst
van staat en maatschappij stellen. De nationale eenheid en het na
tionaal besef moeten ontwikkeld worden over religieuze tegenstel
lingen heen. De nadruk zal moeten liggen op datgene wat allen ver
bindt en niet op de dingen die verschillende bevolkingsgroepen
scheidt. De school moet daarom de algemene christelijke waarheden
leren, los van de leerstellige verschillen tussen de kerken. Het
leerstellig onderricht moet wel plaatsvinden, maar dan buiten de
school. Het onderwijs moet minder in dienst staan van de eredienst
en meer gericht worden op de eisen die het staatsburgerschap aan
de bevolking stelt.
Tenslotte wordt de 'verbeterde leerwijze' (het klassikaal onder
wijs) wettelijk vastgelegd. Aldus is niet alleen de beslissende
stap naar professionalisering van het onderwijzerschap en naar
staatskontrole over het onderwijs gezet, maar tevens is de basis
gelegd voor een pedagogische en didaktische vernieuwing die tot op
heden zijn aktualiteit niet verloren heeft.
En juist voor dit aspekt heeft de politieke benadering nauwelijks
een verklaring, waarmee 'het volk' in deze zienswijze louter als
een speelbal van politieke twisten naar voren komt.
Volksonderwijs en Verlichting
Nu we enkele onderzoeken bekeken hebben die ekonomische en politie
ke invloeden op het volksonderwijs tot onderwerp hebben, komen we
onvermijdelijk terecht op een derde, steeds aangehaalde onderzoeksvariabele: de Verlichting als opkomende kuituurstroming.
Bij het zoeken naar relaties tussen Verlichting en de vernieuwing
van het volksonderwijs zijn we gestoten op een tweetal problemen.
In de eerste plaats bestaat er tussen verschillende auteurs geen
overeenstemming over de vraag welke denkbeelden toegeschreven wor
den aan de Verlichting, en welke al van vöör de Verlichting stam
men. 'De Verlichting' blijkt heel wat diffuser, tegenstrijdiger,
en van land tot land verschillender dan vaak wordt aangenomen. In
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de tweede plaats zijn we het belang gaan betwijfelen van een ge
schiedschrijving die alle fundamentele denkbeelden van de onder
wijsvernieuwing toeschrijft aan de invloed van een kuituurstroming.
Een dergelijke analyse blijft steken in ideeëngeschiedenis. We zul
len deze problemen in het volgende proberen toe te lichten.
Dat er geen overeenstemming bestaat over de herkomst van verschil
lende elementen van het 19e eeuwse opvoedingsideaal, dat ook in de
diskussies over het volksonderwijs een rol speelt, blijkt uit een
artikel van B. Kruithof over de kontinuïteit in opvoedingsadviezen
in Protestants Nederland van de 17e eeuw tot de 19e eeuw (Kruithof
1982, p. 476). Hij stelt daarin, dat een aantal opvoedingsdenkbeel
den die doorgaans door historisch-pedagogen toegeschreven worden
aan de Verlichting, al lang voor die tijd wijd en zijd verbreid
waren in Nederland. We zullen een deel van zijn verhaal weergeven.
De lezer krijgt dan meteen een indruk van het (al dan niet verlich
te) opvoedingsideaal dat we ook in ons onderzoeksmateriaal aantrof
fen. Kruithof verwijt historisch-pedagogen een onterechte evolutio
nistische kijk op de geschiedenis. Zij situeren een breuk in het
pedagogisch denken in de 18

eeuw, gemarkeerd door de Verlichting.

Nâ deze breuk zou pas de systematische aandacht voor het kind zijn
ontstaan. Vanaf dat moment neemt het begrip voor kinderen, in emo
tionele en intellektuele zin, steeds meer toe en wordt het thema
van de opvoeding steeds sterker geproblematiseerd. Ouders moeten
dan intense emotionele kontakten met hun kinderen krijgen en er
worden diverse nieuwe opvoedingsstelsels uitgewerkt. Samen met de
aandacht voor de opvoeding groeit de aandacht voor het volksonder
wijs. Aldus de gangbare opvatting in steekwoorden. Kruithof betwij
felt of de ontdekking van het kind wel toe te schrijven is aan de
18e eeuw en bovendien vraagt hij zich af of de verlichte traditie
wel de enige is. Volgens hem is er nog een andere en die gaat,
evenals de doorgaans als verlicht bestempelde traditie verder terug
dan de 18e eeuw.
Hij onderscheidt sedert de 17

eeuw in Nederland twee opvoedings

stijlen, die van de 'preciezen' (streng Calvinisten) en die van de
1rekkelijken'

(vrijzinnigen). Alleen de laatste kategorie heeft

open gestaan voor de invloed van de Verlichting. Aan de hand van de
opvoedingshandleidingen tracht hij aan te tonen dat deze twee tra
dities van de 17e tot de 19e eeuw konstant en op fundamentele pun-
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ten onveranderlijk aanwezig zijn geweest.
Publikaties van respektievelijk Jacob Cats (1625), Martinet (1793)
en 't Nut (1795, 1815) staan model voor de traditie van de rekkelijken. In het gematigd Calvinisme van Cats zijn matigheid, liefde
en orde de grondregels. Hij beschouwde kinderen niet als kleine
volwassenen (veel historisch-pedagogen beweren dat men vóór de Ver
lichting zo tegen kinderen aankeek), maar als "een jong, een gees
tig dier, neemt alle dingen aan gelijk een wit papier" (Kruithof
1982, p. 480. Cats schreef dit al vóór Locke zijn tabula rasa theotie formuleerde. Daarnaast ging hij uit van de erfzonde. "Deze
tweeslachtige opvatting over de aard van de mens, tegelijk vorm
baar en vatbaar voor indrukken, én al gevormd door de erfzonde
leidt tot een opvoedingstactiek, die tucht met takt paart.", aldus
Kruithof (1982, p. 480). Tucht is daarom wel belangrijk, maar een
overdaad werkt alleen maar averechts. Voorwaarden voor het welsla
gen van de opvoeding zijns tijdig ermee beginnen en nauwkeurig ob
serveren teneinde achter aard, aanleg en temperament van het kind
te komen. De vorm- of kneedbaarheid staat centraal in deze tradi
tie. Dit overheerst de aangeboren verdorvenheid van de erfzonde.
Met de opvatting van de kneedbaarheid gaat samen de nadruk op een
liefdevolle opvoeding waarin het kind zich moet leren voegen door
psychologische dwang, die effektiever wordt geacht dan fysieke.
Voorwaarde voor de effektiviteit ervan is de emotionele band tussen
ouders en kinderen. Het denkbeeld van de ouderlijke liefde te ver
spelen zal het kind afhouden van elke misstap.
De orthodoxe traditie stelt niet de kneedbaarheid, maar de onveran
derlijke verdorvenheid van het door de erfzonde belaste kind cen
traal. De erfzonde rust trouwens evenzeer op de ouders en dit samen
maakt de hele opvoeding eigenlijk tot onbegonnen werk, dat alleen
ondernomen wordt omdat de bijbel het nu eenmaal voorschrijft en om
dat anders een geregelde samenleving niet mogelijk zou zijn. Bij de
preciezen is de tucht van fundamenteel belang. Daarnaast echter
moeten de ouders de kinderen ertoe brengen hun (verdorven) harten
voor hen open te leggen, zodat ze door ernstige vermaningen tot het
besef van hun zondigheid gebracht kunnen worden. De kinderen zijn
hiertoe alleen te bewegen wanneer ze beseffen dat de ouders hen op
recht liefhebben. Dus ook hier speelt de band tussen ouders en kin
deren een belangrijke rol. Alleen staat zij hier in dienst van en
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in kombinatie met de Vreeze des Heeren.
Hoewel er principieel een groot verschil is tussen preciezen en
rekkelijken, is er op praktisch niveau overeenstemming. Bij beide
worden psychologische sankties en de affektieve band tussen ouders
en kinderen gepropageerd.
Kruithofs konklusie hieruit is, dat de evolutionistische beschrij
vingen van de pedagogische geschiedenis waarschijnlijk onjuist
zijn, gezien de gekonstateerde kontinulteit in beide opvoedings
stijlen. Verder betwijfelt hij dat 'het kind' een uitvinding van
de achttiende eeuw zou zijn. In de 18e en 19e eeuw worden de op
voedingshandleidingen weliswaar uitvoeriger en specialistischer,
de inhoud blijft in grote lijnen dezelfde.
Het is goed mogelijk dat Kruithof hierin gelijk heeft. De opvoe
dingsdenkbeelden van de rekkelijke traditie zijn inderdaad terug
te vinden in de geschriften van het Nut.
Toch gaan wij uit van een breuk in de 18e eeuw, misschien niet zo
zeer op het terrein van geïsoleerde ideeën over opvoeding, maar
wel op dat van volksonderwijs. Deze breuk bestaat dan niet uit de
plotselinge opkomst van volmaakt nieuwe ideeën, maar eerder hier
in dat een aantal oude (soms zelfs zeer oude) elementen in een
nieuwe kombinatie bij elkaar gezet worden.
Maatschappelijke veranderingen en de opkomst van de burgerij, zo
als in het voorgaande schetsmatig is aangegeven? de nieuwe historisch-maatschappelijke plaats die aan 'het volk' wordt toegekend,
als een produktieve kracht in de vorming van nationale welvaart,
en een beweging die tegenover de door God gegeven macht van de
koning, het principe stelt van de volkssouvereiniteit; deze ont
wikkelingen zorgen ervoor dat op het eind van de 18e en begin 19e
eeuw voor het eerst op grote schaal geëxperimenteerd wordt met
volksopvoeding in de vorm van volksonderwijs.
In deze campagne voor volksopvoeding speelt de kindgerichte opvoedingskonseptie, die voortgekomen is uit de rekkelijke traditie en
die aangepast wordt door de Verlichting, een grote rol. In kombi
natie met de kindgerichtheid wordt een didaktiek ontwikkeld, waar
van de verschillende elementen ook niet nieuw zijn, slechts hun
kombinatie is dat misschien. De didaktiek van het begrijpend leren
maakt gebruik van de Sokratische vraag- en antwoordmethode (al
zeer oud dus) en van de klassikale onderwijsvorm (al bekend uit de
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middeleeuwen). Hoewel dit een interessante kwestie is, willen we
ons nu niet verder mengen in de diskussie over wat er nieuw of oud
is in de pedagogische geschiedenis (verg. ook: Noordam 1966,
p. 289 e.v.).
Waar het hier om gaat, en nu komen we bij ons tweede probleem met
de relatie tussen de Verlichting en de vernieuwing van het volks
onderwijs, is het volgende. Via Kruithof stuiten we op een kwestie
die inderdaad de traditionele evolutionistische pedagogische ge
schiedenis van vraagtekens voorziet.
In deze geschiedschrijving, zoals die bijvoorbeeld bij Dasberg
(1975) voorkomt, staat de ontdekking van het kind aan de oorsprong
van een aantal opvoedingspraktijken, die zich sinds het einde van
de 18e eeuw ontwikkeld hebben. Het is verleidelijk de ontdekking
van het kind te hanteren als uiteindelijke verklaring van al deze
praktijken, alsof ze, toen eenmaal het kind ontdekt was, als een
logisch vervolg daarop moesten ontstaan. Deze indruk wordt gewekt
door een aantal historisch-pedagogische publikaties, die hooguit
als een soort bezweringsformule de term 'maatschappelijke omstan
digheden' aanroepen, om aan te duiden dat er toch geen sprake is
van een autonome ontwikkeling van ideeën. De invloed van deze
maatschappelijke omstandigheden wordt dan meestal niet konkreet
aangegeven.
Het inzicht, dat de kinderziel al in de 17e eeuw bekend was, doet
de vraag ontstaan, waarom niet toen al de aandacht voor opvoeding
en onderwijs de omvang, die deze bijna twee eeuwen later zou gaan
krijgen, aannam. Het antwoord hierop moet ons inziens inderdaad
deels in de maatschappelijke omstandigheden gezocht worden.
De diskussie komt in Nederland pas goed op gang in de patriotten
tijd en de periode van de Bataafse Revolutie. Op het moment dat de
verlichte burgerij aan de macht komt wordt de eerste Agent van Na
tionale Opvoeding benoemd. Vanaf dat moment beginnen de bemoeienis
sen met het volksonderwijs grote vormen aan te nemen. De volksop
voeding heeft tot doel burgers op te kweken die passen in het ver
lichte burgerlijke maatschappij-ontwerp. In dat kader is de pauperismebestrijding van groot belang. Bepaalde pedagogische inzichten
vallen in dit streven mooi op hun plaats.
We willen hiermee niet de hele vernieuwing van het volksonderwijs
herleiden tot de taktische en strategische manoeuvres van een op
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komende klasse. We wijzen er slechts op, dat deze ook een niet on
belangrijke rol hebben gespeeld. Er was geen sprake van een idee
(Het Kind), dat plotseling geboren werd uit de schoot van de ver
lichte burgerij, dat uitgroeide tot een pedagogie en vervolgens
vanuit de hogere regionen van de burgerij emaneerde naar de lage
re klassen (11). Op deze kwestie komen we in het volgende hoofd
stuk nog terug.
Als konklusie voor deze paragraaf mag gelden, dat de plaatsing
van de vernieuwing van het volksonderwijs tegen de achtergrond
van de Verlichting heel moeilijk is, dat bovendien dit maar een
gedeeltelijk zicht kan leveren op de strategische plaats van het
volksonderwijs.

't Nut: Spreekbuis van de progressieve burgerij
In de 18e eeuw vinden we vooral in de burgerlijke kringen veel
leesgezelschappen en diskussieklubs. Dit zijn vaak broedplaatsen
van politieke ideeën en akties. In een aantal gevallen sluit men
zich aaneen op meer gewestelijk en soms zelfs landelijk niveau
tot zogenaamde genootschappen (12). Deze organisaties zijn een
essentieel element in de strijd van de burgerij tegen de regenten.
Meestentijds zijn het geen theoretische, maar zich juist op de
praktijk oriënterende verenigingen. Zij houden zich met de meest •
uiteenlopende zaken bezig, maar altijd op een 'wetenschappelijke'
wijze. Aldus worden naast de spectatoriale geschriften fora ge
schapen: vooral door het uitschrijven van prijsvragen en het in
druk verspreiden van de antwoorden.
Zo organiseert de 'Oeconomische Tak', een dochtervereniging van
de 'Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen' voor een groot
deel de diskussie rond de oorzaken van de ekonomische malaise en
de mogelijke oplossingen ervoor.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen ontstaat uit een patriot
tisch leesgezelschap in Edam. Tot de zes oprichters behoren in
ieder geval een drietal dissente predikanten. De bedoeling van
het genootschap wordt het duidelijkst uit het rondschrijven uit
1784, dat wij integraal overnemen (uit: Bigot & Van Hees 1970,
p. 155-157):
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Plan van een genoodschap van Konsten en Wetenschappen,
Onder de zinspreuk:

TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN
Opgericht in Edam in Slagtmaand 1784. .
'Elk weldenkend Nederlander, die een wezenlijk belang in den bloei en
welstand van zijn Vaderland stelt, die overweegt, wat een Mensch, een
Christen, aan zijne Natuurgenooten, aan zijn Medechristenen verschul
digd is, moet een teder medelijden over den staat des gemeenen Mans
in ons Vaderland gevoelen.
Onkunde in verscheide nuttige wetenschappen heeft onder velen onzer
hardwerkende landgenooten plaats; velen van hen zullen mogelijk niet
in staat zijn, om de eenvoudigste bewijzen voor de aanwezendheid van
God en de waarheid van den Christelijken Godsdienst voor te stellen,
noch hunnen pligt als mensch, als burger en als Christen te beseffen,
noch kennis hebben aan andere kunsten en wetenschappen, die hun tot
nuttige leden der Maatschappij, tot braave opvoeders en verzorgers
hunner kinderen en huisgenooten kunnen maken.
Het zij nochtans verre van ons, te denken, dat er onder de gemeene en
handwerkslieden onzes Vaderlands geene verstandige, braave en Gods
dienstige Burgers en deugdsaame Christenen gevonden worden; de Onder
vinding spreekt in dit geval te duidelijk, dan dat wij hieraan zouden
twijfelen, daar velen onder hen ten voorbeelde en ter beschaming van
zommige Rijken en Vermogenden verstrekken. Het is ons niet onwaar
schijnlijk voorgekomen, dat deeze onkunde en daaruit veeltijds voortvloeijende zedenloosheid onder den Gemenen Man, en dus onder zeer
nuttige leden onzer Maatschappije, dikwerf meer uit onvermogen, dan
uit kwaadwilligheid kan voortkomen.
Dit bewoog eenigen, om met ernst een middel uit te denken, door hetwelke, (gepaard met den zegen des Allerhoogsten, en de ondersteuning
onzer braave en edelmoedige landgenooten) deeze onkunde en zedenloos
heid óf ten deele zou kunnen weggenomen, i>f ten minsten verbeterd, en
kennis en deugd aangekweekt worden.
Niets kwam ons, ter bereiking van dit heilzaam oogmerk, beter voor,
dan een Genoodschap van geleerde en goedwillige Lieden van allerlei
Rang en Godsdienst op te richten, die ons door hunne Geleerdheid en
door hun geld zouden willen ondersteunen, door Jaarlijks een Ducaat,
tegen behoorlijke quitantie, aan dit Genoodschap te geven, voor welke
edelmoedige daad hen alle uitkomende stukken van 't Genoodschap, op
best papier gedrukt, gratis toegezonden worden.
In dit Genoodschap (dat reeds een begin genomen heeft, en waarin
Bestuurende en Contribuërende Leden zijn aangesteld en deel genomen
hebben, wier goedheid wij opentlijk erkennen) zullen door medewer
kende Leden verhandelingen ingeleverd worden, welke dienen zullen tot
beantwoording aan het Hoofdoogmerk van het Genoodschap, namelijk, tot
verbetering van het Burger- en Schoolwezen. Ook zullen door Dirige
rende, met kennis van de Medewerkende Leden, Prijsvragen uitgeschreevan worden, waarvan het goedgekeurde antwoord, door Dirigerende en
Medewerkende Leden beoordeeld zijnde, met een Gouden Eerpenning van
tien ducaten, of zulks verkiezende, met dezelvde waarde in Geld zal
bekroond worden.
Deeze antwoorden, en ook alle andere stukken, zullen zoo kort, klaar,
volledig en eenvouwig moeten zijn, als mogelijk is. Dit alles zal men
drukken met een Dessendiaan Letter in gemeen Octavo, terwijl de
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regels zoo lang zullen gemaakt worden, als het drukpapier toelaat.
Dusdoende zal het Genoodschap in staat zijn, om alle stukken, welke
van tijd tot tijd zullen uitkomen, voor den geringen prijs van 3, 4
à 5 stuivers voor elk verkrijgbaar te maken, ten einde, waar 't mo
gelijk, den Gemenen Man aan het lezen, en daardoor ter Verbetering
van verstand en wandel te brengen....
Het doeleinde van dit Genoodschap is tevens, om den Gemenen Man, zoo
veel mogelijk, in de Zedekunde, Huishoudkunde, Vaderlandsche Geschie
denissen, Staadsgesteldheid onzes Vaderlands, Landbouw, Levensorde,
en alles wat ter bevordering van nutte konsten en wetenschappen, zon
der onderscheid, kan dienen, te onderrichten. Om dit heilzaam doel
einde te bereiken, zal 't Genoodschap de ingeleverde Verhandelingen
voor eigene rekening laten drukken, om daardoor dezelve voor den
gemelden geringen prijs te kunnen geven, en zoo wanneer de Kas des
Genoodschaps, door de milddadigheid onzer Landgenoten, wier vader
landsliefde zoo menigmalen heeft uitgeblonken, derwijze mögt toene
men, dat de jaarlijksche inkomsten grooter waren, dan de benodigde
uitgaven, zullen deeze penningen, ten nutte van 't algemeen, besteed
worden, door de uitgegevene stukken met nodige platen te versieren,
of andere heilzame inrichtingen te maken, als in der tijd nuttig en
nodig zal geoordeeld worden.
Vooral zal 't Genoodschap zich toeleggen, om de gebreeken, die in de
schooien plaats hebben, te verbeteren, en een goede, en naar de re
gels der nederduitsche taal geschikte spelding, in te voeren, en dus
ook der nederlandsche Jeugd dienstig te wezen....
Wij eindigen met dien wensch, dat de Alzegenaar, die de oprechtheid
onzer voornemens kent tot uitbreiding van kennis en waarheid, en die
als een tederlievend Vader van het menschdom alsints genegen is om
goede pogingen te begunstigen, ook dit ons Genoodschap in stand en
bloei wil brengen, door zijnen nodigen en heilzamen invloed.
Uit naam van 't Genoodschap,
M.Nieuwenhuyzen,
's Genoodschaps-Secretaris'
Edam, 23 November

Uit deze proklamatie wordt duidelijk, dat de uiteindelijke doel
groep de 'gemene man' is. Deze dient via opvoeding verlost te wor
den van 'onkunde en zedenloosheid'. Een eerste stap daartoe, meent
men, is verbetering van het onderwijs.
Het lidmaatschap van het Nut blijft door de hoge kontributie bui
ten het bereik van genoemde doelgroep. Het idee van een dergelijk
genootschap blijkt aan te slaan, binnen enkele maanden telt men al
enige honderden leden. De leden waren in het algemeen "politiek
bewuste figuren die de bestaande politieke, sociale en economische
situatie wilden verbeteren en in het 'Nut' een organisatie zagen
die indirect haar steentje daaraan kon bijdragen" (Nijenhuis 1981,
p. 14). De meeste leden waren waarschijnlijk dissenters, en men be-
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sefte wel degelijk het gevaar dat dreigde voor het voortbestaan van
de vereniging. Uitvoerig beschrijft Jorissen in het Gedenkboek 1934,
het politieke geschipper in Edam in de eerste jaren na de oprich
ting, waarin de verhouding met de staatskerk en de prinsgezinden
duidelijk wordt. Men wil in Edam om de overlevingskansen van het
genootschap te vergroten, de goedkeuring van de plaatselijke over
heid en verzoekt daarom zowel hervormde predikanten als gemeente
bestuurders tot toetreding in het bestuur van de vereniging. Ge
volg daarvan is wel, dat deze laatsten steeds meer de overhand
krijgen. De patriotse leden in den lande, het gevaar hiervan onder
kennende, stellen dan een reorganisatie van de vereniging voor. De
Maatschappij wordt gezuiverd van behoudende invloeden. De hoofd
zetel wordt naar Amsterdam verplaatst.
De struktuur van de vereniging is: een nationale koepelorganisatie
en vrij autonome plaatselijke afdelingen, departementen genaamd.
Aldus wordt, met een zwaartepunt in Noord-Holland, een netwerk van
departementen over Nederland gelegd. Binnen korte tijd heeft men
in welhaast alle iets grotere plaatsen een departement, van waaruit
de invloed van het Nut zich kan doen gelden. In feite organiseert
het Nut de diskussie rond het volksonderwijs, waarbij zij mag gel
den als de spreekbuis van de progressieve burgerij (Vos 1973, p.
197). Onder de leden telt het Nut veel predikanten, onderwijzers
en anderen uit de 'geleerde stand'.
Ons onderzoek betreft voornamelijk de prijsverhandelingen van het
Nut. Hiér bespreken we daarom kort de aktiviteiten op plââtselijk
niveau.
Als eerste dienen we dan te noemen de Nutslezingen, meestal voor
eigen leden gehouden, soms ook (alleen) voor niet-leden. Op het
gebied van onderwijs is belangrijk, dat een aantal departementen
zogenaamde modelscholen oprichten; scholen, ingericht volgens de
nieuwste pedagogische inzichten, waarvan een uitstralend effekt op
andere scholen moet uitgaan. De zorg voor de onderwijzers komt tot
uitdrukking in de oprichting van kweekscholen. Bij de Nutsleesge
zelschappen in de departementen worden ook graag onderwijzers be
trokken. Zelfs is er een prijsverhandeling uitgegeven, die als
onderwerp had, hoe (meer) onderwijzers lid te maken van het Nut.
Verder worden naast gewone lagere scholen ook industriescholen,
tekenscholen en spinscholen opgericht. De grote invloed die het
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Nut op het onderwijs uitoefent in de negentiende eeuw, blijkt te
vens uit het feit, dat veel schoolopzieners uit Nutskringen worden
gerekruteerd (Dodde 1968, p. 31).
Als eerste organisatie pakt de Maatschappij het bibliotheekwezen
aan. Vanuit de gedachte dat het volk met (stichtelijke) literatuur
in kontakt gebracht moet worden en de de wetenschap dat deze zich
geen eigen boekenbezit kan veroorloven, komt men op het idee van
een leensysteem. Vele departementen richten een bibliotheek op,
waarvan vooral in het begin het boekenbestand voornamelijk bestaat
uit eigen Nutsuitgaven (prijsverhandelingen, schoolboekjes, zang
boekjes etc.). Vaak wordt een oprichting van een bibliotheek ge
steund door het hoofdbestuur, middels het gratis ter beschikking
stellen van boeken. We zien dat het aantal bibliotheekexploiterende departementen van 30 in 1810 oploopt tot 200 in 1840. Een ande
re weg tot literatuurverspreiding door enkele Nutsdepartementen
ondernomen is de leesportefeuille.
Naast het zojuist gememoreerde sociaal-kulturele terrein, hebben
de aktiviteiten der departementen zich ook uitgestrekt tot het
sociaal-ekonomische. Daarbij dienen allereerst de spaarbanken en
voorschotbanken genoemd te worden. In verscheidene plaatsen heeft
men projekten in de sociale woningbouw opgezet en ook heeft men
zich op het gebied van het verzekeringswezen begeven (het Haagse
Nutsziekenfonds is een belangrijk voorbeeld, brandverzekering,
pensioenfonds, begrafenisfonds).
Het blijkt dat de Maatschappij tot Nut van het Algemeen op plaat
selijk niveau sociaal-ekonomische en sociaal-kulturele aktivitei
ten ontwikkelt. Dit is dan de praktische uitwerking, de konkrete
aktiviteiten die de vertogen in de prijsverhandelingen begeleiden.
Tenslotte
We hebben nu drie manieren bekeken waarop de vernieuwing van het
volksonderwijs ons inziens niet volledig begrepen kan worden. Alle
drie verduidelijken ze wel het een en ander, maar samen nog niet
voldoende. We hebben daarom geprobeerd een andere ingang te vinden.
We willen nu bezien of een analyse van de diskussies over en rond
het thema volksonderwijs die in het begin van de 19e eeuw zijn ge
voerd ons meer inzicht in de samenhangende faktoren kan geven.
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Daartoe hebben we gekozen voor een selektie uit de prijsverhande
lingen van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, aangezien het
onderzoek maar van beperkte omvang kan zijn. We zijn ervan uitge
gaan, dat in deze prijsverhandelingen de belangrijkste elementen
van de diskussie zijn vervat. We beschouwen de selektie als een
samenhangend vertoog. Niet in ons onderzoek zijn opgenomen de zo
genaamde 'Bijdragen' (13), waarin ook een deel van de pedagogische
en didaktische problematiek aan de orde wordt gesteld.
Ons doel is niet 'de' geschiedenis van het volksonderwijs te
schrijven. We beperken ons tot het verkrijgen van indikaties over
de faktoren die van invloed zijn geweest bij de formulering van de
pedagogische, didaktische en organisatorische uitgangspunten en
voorstellen die in de onderwijshervormingen een rol hebben gespeeld.
We proberen die faktoren niet te zoeken in totaliteiten als 'de
ekonomie', 'de politiek', of 'de Verlichting'. Zonder hun invloed
te ontkennen, willen we proberen in het vertoog of de diskussie
van de verlichte burgerij een aanknopingspunt te vinden. DSâr wor
den maatschappelijke praktijken namelijk in konsept geproduceerd.
In zijn algemeenheid kunnen we deze benoemen als het projekt van
'De welingerigte maatschappij'.
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III.

INHOUDSANALYSE VAN DE PRIJSVERHANDELINGEN

De welingerigte maatschappij
In het vertoog van de welingerigte maatschappij komt het machts
streven van de opkomende verlichte burgerij tot uiting. Het ver

lichte en patriottische deel van de burgerij streefde naar een her
inrichting van het hele maatschappelijk leven volgens principes
die al eerder, in de 18e eeuw ontwikkeld waren, maar die pas na de
Franse Revolutie voldoende gewicht kregen om ook doorgevoerd te
worden. Met name de Bataafse Revolutie van 1795 gaf de patriotten
een eerste kans om hun ideeën via de staat tot uitvoering te bren
gen, aanvankelijk overigens met weinig succes. Aan de orde waren
onder andere de reorganisatie en centralisatie van het staatsappa
raat en het voeren van een nieuwe ekonomische politiek. Dit ging
gepaard met strijd op het ideologische vlak: in de 19e eeuw ver
spreidt het burgerlijke denken zich over de hele maatschappij. In
het burgerlijke denken neemt het thema van de welingerigte maat
schappij in die tijd een belangrijke plaats in. Het is een visie
op hoe de toenmalige standenmaatschappij, op burgerlijke leest ge
schoeid, zou moeten funktioneren. De vernieuwing van het volkson
derwijs kan alleen begrepen worden tegen de achtergrond van deze
visie.
In de Nutsverhandelingen wemelt het van de verwijzingen naar het
thema van de welingerigte maatschappij. Binnen die welingerigte
maatschappij figureren allerlei welingerigte instituties: de wel
ingerigte school, de welingerigte gevangenis, het welingerigte
huishouden etc.. In al deze instituties is alles tot in de puntjes
geregeld. In de welingerigte'klas leren de kinderen met een goed

en vloeiend handschrift welingerigte brieven schrijven en de onder

wijzer heeft o.a. tot taak bij de kinderen een welingerigt gevoels
leven aan te kweken, hetgeen noodzakelijk is voor het funktioneren
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in de dito maatschappij. Het woord welingerigt komt niet alleen
veel voor in de Nutsverhandelingen, maar het gebruik ervan sugge
reert ook samenhang tussen de verschillende entiteiten waarbij het
als bijvoeglijk naamwoord gebruikt wordt. In een welingerigte maat
schappij is het noodzakelijk dat er dito instituties en dito men
sen zijn. Het verwijst naar een aantal principes waaraan het hele
maatschappelijk leven tot in details onderworpen moet zijn. Het is
een maatschappij-ontwerp, dat de burgerlijke antwoorden bevat op
alle grote problemen van die tijd. De uitbreiding en vernieuwing
van het volksonderwijs is één van die antwoorden. Willen we meer
weten over de plaats en de funktie van het volksonderwijs, dan moe
ten we eerst proberen een globaal overzicht te krijgen over het
vertoog van de welingerigte maatschappij.
We hebben jammer genoeg niet de tijd gehad om apart aandacht te be
steden aan verhandelingen over de welingerigte maatschappij en alle
thema's die daarbij horen, maar we hebben toch geprobeerd uit de
verwijzingen die we steeds tegenkwamen iets te rekonstrueren van
de samenhang die er bestaat in het vertoog van de welingerigte
maatschappij.
Centraal staat de notie van het 'ware volksgeluk'. Het ware volks
geluk is reden en doel van het menselijk samenleven. Het valt uit
een in drie aspekten: veiligheid, gemak en geluk. Het eerste aspekt, de veiligheid van alle burgers, vormt de voorwaarde voor de
andere twee: gemak en geluk. Met veiligheid wordt bedoeld de hand
having van de grenzen van het nationaal territorium (naar buiten
toe) en de binnenlandse rust en orde. De verantwoordelijkheid hier
voor berust bij de staat als vertegenwoordiger van alle burgers.
Zij zorgt hiervoor met haar bestuurlijke, militaire en politionele
apparaten. Wil de staat dit gezamenlijke belang van alle burgers
effektief kunnen behartigen, dan moeten de burgers gehoorzaam en
dienstbaar zijn aan de staat. Iedereen heeft de plicht (die tege
lijkertijd een eer is) om de staat en het nationale belang te die
nen, door bijvoorbeeld ter beschikking te staan in de dienstplicht.
Het algemeen belang en het nationaal besef zijn onderling nauw met
elkaar verbonden. Het nationaal besef verenigt de burgers op grond
van het besef van hun gezamenlijke belangen binnen de staatsgrenzen.
De relatie tussen volk en staat is wederkerig: in naam van het ware
volksgeluk dient de staat het volk en moeten tevens alle burgers
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dientstbaar zijn aan de staat. Elkaar dienend, dienen beide het wa
re volksgeluk. Daarnaast is het zo, dat het algemeen nut gediend
wordt wanneer zowel staat als burgers hun eigen belang dienen. Voor
het ware volksgeluk is het voortbestaan van de staat een eerste
voorwaarde, dus de staat moet haar eigen voortbestaan veiligstellen,
wil ze dit volksgeluk kunnen dienen. Het staatsbelang staat dus in
funktie van het volksbelang. Wat hier voor de staat geldt, geldt
ook voor de burgers. Ook hün eigenbelang ligt in het verlengde van
het algemeen belang, het ware volksgeluk. De burgers dienen het
volksgeluk wanneer ze proberen hun eigen ekonomische welvaart ('ge
mak') te verhogen, omdat dit het algemene welvaartspeil bevordert.
Er bestaat dus geen tegenspraak tussen het algemeen en het indivi
dueel belang. Beide liggen automatisch in eikaars verlengde. In het
ekonomisch leven komen algemeen en individueel belang samen wanneer
door de bedrijvigheid van de een, anderen geholpen worden. Dit is
bijvoorbeeld het geval in de persoon van de werkgever. "Vele werkbaazen en fabrikeurs doen hier eenen onbegrijpelijken dienst aan
den burgerstaat", aldus Wigeri (1789, p. 26).
Als dus zowel staat als burgers hun eigenbelang dienen, (de staat
haar politieke, de burgers hun ekonomische) dan is het ware volks
geluk het best gediend. Daarbij komt nog, dat de dienstbaarheid van
de individuele burger niet alleen gericht moet zijn op de staat,
maar ook en vooral op de bevordering van de welvaart van de mede
burgers.
"Indien het geheele volk gelukkig zijn zal, gelijk in het menschel!jk lighaam
eiken deel het zijne doen moet, om het geheele lighaam in stand te houden, te
dienen, en naar onzen wil te doen werken....zoo moet ook niemand onder een volk
zijn, die daar onder niet een zeker beroep of bezigheid heeft, tot nuttigheid
van andere menschen en daardoor van het geheel volk." (Wigeri 1789, p. 41).

Iedereen is dus verplicht zich in te zetten voor de algemene wel
vaart. Werkeloosheid wordt niet geduld. Aan deze algemene plicht
tot werken wordt bij Feenstra (1798) al het recht op ondersteuning
verbonden wanneer de arbeider door ziekte of ouderdom niet (meer)
tot werken in staat is. Bij hem vinden we al een formulering van
het uitgangspunt van de verzorgingsstaat. De staat heeft de plicht
ervoor te zorgen, dat er voldoende bestaansmogelijkheden (werk en
een redelijk loon) voor alle burgers zijn, en dat aan hen die niet
(meer) tot arbeid in staat zijn een redelijk bestaan gegarandeerd
wordt door de staat. Hieraan is, zoals tot op heden het geval is,
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een plicht tot arbeid verbonden. Wie kan, moet werken en wie niet
wil werken, zal niet eten. Feenstra vindt dan ook dat de maatrege
len die erop gericht zijn de armen aan te zetten of zelfs te ver
plichten tot arbeid, gepaard moeten gaan met het scheppen van
werkgelegenheid en de zorg voor een minimumloon.
Het derde aspekt, het individuele geluk, is deels afhankelijk van
veiligheid en welvaart, maar het bestaat in de eerste plaats in de
rustige zekerheid alle aardse en godsdienstige plichten vervuld te
hebben. Het voornaamste principe dat op de weg naar het geluk ge
vonden wordt is vervat in het bekende bijbelcitaat: wat gij wilt
dat u de mensen doen, doet gij hen alzoo. De weg naar het geluk
funktioneert volgens hetzelfde wederkerigheidsprincipe als die
naar veiligheid en gemak. Wanneer je anderen vriendelijk, eerlijk,
hartelijk, behulpzaam, etc. behandelt, dan zullen zij jou ook zo
benaderen. Door het anderen naar de zin te maken, raaak je het dus
uiteindelijk voor jezelf naar je zin.
Samenvattend kunnen we zeggen, dat de konceptie van de welingerig
te maatschappij steunt op de centrale idee van het ware volksgeluk
of het algemeen belang, dat drie aspekten heeft: veiligheid, gemak
en geluk. Vrij vertaald gaat het hier om de driedeling: politiek,
ekonomie en moraal. Deze drie terreinen worden geregeerd door het
wederkerigheidsprincipe: dit is het beginsel dat de menselijke ver
houdingen harmonieus maakt door ieders belangen in overeenstemming
te brengen met de belangen van de gemeenschap. Op elk der drie ter
reinen verwijst de wederkerigheid van de menselijke verhoudingen
naar het algemeen belang.
Er is niet veel fantasie voor nodig om in deze maatschappijopvat
ting elementen te herkennen van de theorieën van de socioloog
T.S. Parsons en van het harmoniemodel dat in de naoorlogse weder
opbouw de belangen van kapitaal en arbeid onder één noemer bracht.
De welingerigte maatschappij is zo harmonieus en evenwichtig opge
bouwd, dat er geen belangentegenstellingen tussen individu en
staat of tussen (groepen) individuen kunnen bestaan. Het idee van
belangentegenstellingen kan alleen postvatten waar men zijn ware
belang nog niet begrepen heeft.
De welingerigte maatschappij is weliswaar een standenmaatschappij,
maar de standen zijn niet meer de oude Middeleeuwse van adel, gees-
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telijkheid, burgers en boeren, die door geboorte bepaald werden.
In plaats daarvan komt het beeld van de sociale stratifikatie,
waarin niet de geboorte maar de prestatie iemands positie moet be
palen. Natuurlijk zijn de hogere standen beter in staat hun kinde
ren goed toe te rusten voor verantwoordelijke funkties in de maat
schappij, dan de lagere. Daarom is men ook niet erg bevreesd voor
sociale mobiliteit van de lagere standen. Er moeten nu eenmaal
handwerkers en bestuurders zijn.
De lagere standen moeten doordrongen worden van de noodzaak en het
nut van het bestaan van hogere en lagere standen, die samen de
grote keten"vormen die de maatschappij verbindt. De maatschappij
wordt vaak voorgesteld als het menselijk lichaam, waarvan alle de
len, hoofd en ledematen samen in onderlinge harmonie het geheel in
stand houden. Het hoofd (de intellektuele beroepen, de bestuurders)
denkt en stuurt de ledematen (de werkers). Beide hebben elkaar in
gelijke mate nodig. Ieder moet daarbij netjes op zijn plaats blij
ven en de ander in zijn stand respekteren.
De regeringsvorm van de welingerigte maatschappij is demokratisch,
met dien verstande, dat alleen de gegoede mannelijke burgers stem
recht hebben. Door sommige auteurs wordt gesuggereerd, dat het ge
wone volk, als het eenmaal verlicht en opgevoed is, ook deel moet
hebben aan de demokratie. Wanneer het gemeen er maar voldoende van
doordrongen is, dat God en de hogere standen de wereld regeren in
het algemeen belang, dan zal het zich niet laten opjutten door
volksmenners, die natuurlijk enkel hun eigen belang nastreven. Uit
eindelijk moet het volk zo'n duidelijk inzicht krijgen in de samen
hang van eigen en algemeen belang, dat het "Zijne leiders ziet en
kiest met eigene oogen".
Op ekonomisch niveau wordt het algemeen belang geformuleerd in de
welvaartspolitiek. De voorspoed der natie moet bevorderd worden
door allerlei maatregelen die de ekonomische bedrijvigheid stimu
leren of bestaande barrières daarvoor opheffen (bijv. het gildesysteem moet opgeheven worden). Hierboven is al aangeduid, dat het
noodzakelijk geacht wordt dat iedere burger vlijtig en werkzaam is.
In dit kader zijn maatregelen nodig die de werkzaamheid stimuleren
en de luiheid (landloperij, bedelarij en de ermee samenhangende
vormen van kriminaliteit) tegengaan. Feenstra (1798) doet hiertoe
uitgebreide voorstellen, die later nog aan de orde zullen komen.

- 54 -

De voorspoed der Natie vereist ook een gezonde, sterke en grote
bevolking. In samenhang hiermee is er interesse voor de lichame
lijke en geestelijke opvoeding van kinderen, voor de verspreiding
van hygiënische normen en de bevordering van het gezinsleven.
Op het terrein van de moraal komen de beide andere gebieden terug.
De politieke volgzaamheid, zowel als de vlijtige werkzaamheid wor
den bevorderd door de juiste morele en godsdienstige instelling,
die door Wigeri (1789) en Boing (1789) beschreven worden in hun
schetsen van 'den braven man in het gemeen burgerlijk leven'.
Feenstra (1798) behandelt, toegespitst op de werkzaamheid, de mid
delen die aangewend worden 'om den ijver en de werkzaamheid bij
den minvermogenden burger op te wekken'.
In de volgende paragrafen komen we op de hier aangeduide thema's
nog uitgebreid terug. Op dit moment is het voldoende om te wijzen
op de samenhang tussen het vertoog van de welingerigte maatschap
pij en thema's als de handhaving van de politieke macht, de ekonomische politiek, de morele politiek en de bevolkingspolitiek.
De ware volksverlichting
Het thema van 'de ware volksverlichting' hangt enerzijds samen met
het verlichte uitgangspunt dat de met rede begiftigde mens, mits
voorzien van ware kennis over zijn situatie, uit zichzelf tot het
juiste gedrag zal overgaan, en anderzijds met het projekt van de
welingerigte maatschappij waarvan de realisering gefrustreerd werd
door de massa van arme werkeloze paupers. In plaats van uit welva
rende, arbeidzame en brave burgers bestond een aanzienlijk deel
van de bevolking uit verpauperde werklozen. Via de verlichting van
de door onkunde en bijgeloof verduisterde hoofden van de volks
massa's hoopte men deze aan te zetten tot het gedrag dat in een
burgerlijke maatschappij betamelijk en noodzakelijk werd geacht:
tot arbeidzaamheid en deugd.
Van der Ploeg (1800, p. 10 e.V.) omschrijft het begrip als volgt:
"Eene, door onderwijs en eigen oefening verkregene, vatbaar- en vaardigheid
der gezamenlijke burgers van den Staat door alle classen heen, zo wel vrouwen
als mannen, waar door zij, in het algemeen, eene duidelijke, op overtuiging
gegronde kennis hebben van - en een gezond oordeel vellen over - die zaaken,
welke, ln het gemeene leeven, eenen onmiddellijken en gewigtigen invloed heb
ben op hunnen natuurlijken en zedelijken welvaart, ten opzichte van hun tijde
lijk en van hun toekomend bestaan."
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Deze omschrijving wordt nader ingevuld door de volgende opsomming:
"1. 'eene duidelijke kennis, en vaste overtuiging van het bestaan en aanwezen
der Godheid, en van die vereering, welke de mensch aan het Hoogste weezen
schuldig is1,
2. 'eene geregelde zelfkennis - zo wel wat de gesteldheid van ligchaam en
ziel, als vooral wat het Caracter van den mensch in het bijzonder
betreft',
3. 'eene juiste kennis van het bijzonder beroep, welke de mensch, in zijnen
stand, op deeze aarde bekleedt',
4. 'eene, op overtuiging gegronde, kennis van alle pligten, welke den mensch,
den Burger en den Christen betaamen1,
5. 'het doorgronden en waardeeren van de Rechten, welke den mensch en den
Burger toekomen',
6. 'het wel bevatten en gevoelen van de betrekkelijke pligten der menschen als Echtgenooten, Ouders en Huisverzorgers',
7. 'eene regelmaatige kennis der moedertaal',
8. 'eenige duidelijke begrippen van de Natuur en haare wetten, van de Natuur
lijke en Staatkundige Historie - van de Geographische en Commercieele
gesteldheid - des Vaderlands, en van die middelen, welke geschikt zijn meer tot bewaaring, dan tot herstelling der gezondheid; echter ook tot
herstelling, voor zo verre deeze middelen kunnen gezogt worden buiten het
vak der eigenlijke artsenijkunde'."

Het gaat er dus om, dat ieder zijn plichten tegenover God en mede
mens kent en de plichten die bij zijn stand en positie horen ver
vult uit innerlijke overtuiging. Het moet opgemerkt worden, dat de
volksverlichting niet enkel gericht was op overdracht van nuttige
kennis: van even groot belang was de gevoelsmatige komponent. De
kennis van plichten en deugden verbonden aan een bepaalde stands
positie, moet verbonden worden met een diep godsdienstig en zede
lijk gevoel; is men overtuigd van het bestaan van God en van het
belang van de maatschappelijke orde voor het eigen geluk en dat
van anderen, dan heeft men ook de wil om God (en kerk) te gehoor
zamen en vlijtig bij te dragen aan het goede funktioneren van de
maatschappij. Om deze wil ten uitvoer te brengen is dan enkel nog
de kennis nodig over de eisen die God en maatschappij aan het in
dividu stellen. Westerbaen (1818) maakt een onderscheid tussen
verlichting en beschaving. Zijn definitie van verlichting komt
overeen met die van Van der Ploeg:
"Zal dus de mensch zelf... verlicht kunnen heeten, dan behoort zijn geest met
die kundigheden verrijkt te zijn, welke hij tot geluk behoeft, en vooral met
de bekwaamheid, om alles, wat daartoe behoort, verstandig te kunnen beoorde
len." (Westerbaen 1818, p. 6).

Beschaafdheid is "de hebbelijkheid, om de waardigheid onzer natuur
op die wijze te handhaven, welke ons voor anderen zoo bevallig en
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nuttig, als voor ons zelve gelukkig maakt" (Westerbaen 1818, p. 8).
Hier gaat het dus niet om een 'beschouwing des Verstands' maar om
een 'gevoel des harte'. Een beschaafd iemand is oprecht en getrouw
aan gedane belosten, 'minzaam, ook waar hij weigert, altoos, schoon
krachtig in de daad, echter zacht in de wijze'. Verder is hij
dienstvaardig, toegevend en vreedzaam. Uit de voorbeelden die hij
aanhaalt uit de vaderlandse geschiedenis moet blijken, dat eigen
schappen als eerlijkheid, trouw, dapperheid, opofferingsgezindheid,
standvastigheid, kundigheid etc. eigenschappen zijn van een ver
licht volk en dat zij leiden tot roem en welvaart.
Het was de volksverlichters er duidelijk niet om te doen het gewone
volk op te heffen tot hun eigen geestelijk niveau. Het ging er
slechts om iedereen in zijn eigen stand gelukkig en vooral nuttig
te maken. De inzet van de volksverlichting wordt door Westerbaen
als volgt onder woorden gebracht:
"de verlichting moge de wetenschap beminnen, de geleerdheid, als hare moeder
dankbaar liefkozen, en zich haren arbeid wijselijk ten nutte maken; zoo onbe
kend is zij niet met den aard en de heilige belangen der menschelijke maat
schappij, dat zij haar door Wijsgeeren, Dichters of Redenaars alleen bewoond
zou verlangen. Neenl de wijsheid des nuttig-werkzamen levens in het algemeen,
en niet zozeer die der beschouwing en redeneering, is haar hoofddoel." (Wester
baen 1818, p. 8).

In bloemrijke taal, maar nog steeds duidelijk: het gaat om de be
langen van de maatschappij en niet om de idealistische verspreiding
van kennis en kuituur.
In vrijwel iedere tekst waarin het thema van de volksverlichting
ter sprake komt, wordt benadrukt, dat deze niet, "de wereld louter
met geleerden willende bevolken, alle andere standen uit hunnen
kring rukt, en dus overal onheil en verwarring sticht" (Westerbaen
1818, p. 8). Heel vaak werpen schrijvers over dit thema zelf de
vraag op, of verlichting van het volk niet ertoe zal leiden dat de
lagere standen ontevreden worden met hun ondergeschikte positie, en
in rijkdom, aanzien, macht en kennis willen gaan konkurreren met de
hogere standen; of dat ze misschien zelfs revolutionaire aspiraties
zullen gaan krijgen. Het antwoord op deze vraag is steeds, dat
volksverlichting nu juist een middel is om deze gevaren te bezweren.
Het Nut heeft aan dit thema een prijsvraag gewijd, die resulteerde
in een geschrift van W. Messchert (1822): 'De drie gebroeders Belesteijn of de zucht tot standsverwisseling'. Hierin wordt aan de
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hand van het levensverhaal van deze drie broers aanschouwelijk ge
maakt, dat de zucht tot standsverwisseling niet dan tot verderf en
verloedering en ongeluk leiden kan, tot schade van individu en
maatschappij; en dat omgekeerd degene die vlijtig en eerlijk bin
nen zijn stand blijft, op zal klimmen tot welvaart en eer. Lots
verbetering door middel van stijging naar een hogere stand is ge
vaarlijk voor zeden en welvaart.
"Zoekt uw beroep liefst in den kring, waarin uwe ouders leven, en waarin gij
zijt opgevoed..." (Messchert 1822, p. 88).

De zucht tot standsverwisseling wordt niet afgekeurd omdat men
vindt dat stand bepaald moet zijn door geboorte, want één der
drie broers klimt wel degelijk op. Met de andere twee gaat het mis,
omdat ze.een beroep kiezen dat hen niet ligt. Ze zijn voor de uit
oefening daarvan niet voldoende toegerust door hun opvoeding. So
ciale stijging is (incidenteel) mogelijk, mits je je maar houdt
bij het eigen beroep. De enige broer Belesteijn die zich door hard
werken en oplettendheid goed bekwaamt in zijn beroep als timmerman,
klimt nota bene op tot een vermaard bouwmeester. Uiteindelijk be
palen dus toch bekwaamheden iemands positie. Dit bewustzijn moet
de gewone man in zijn vlijt en werkzaamheid stimuleren, om zodoen
de binnen zijn beroep op te klimmen. Anderzijds moet het hem af
houden van aspiraties die te ver gaan.
In het beroep is de ijverige plichtsbetrachting het belangrijkste
en de voornaamste bron van arbeidsvreugde. Is het beroep vervelend,
zwaar en saai (wat voor de lagere standen nogal voor de hand ligt),
dan moet men het leren beschouwen:
"als ene noodzakelijke en onmisbare schakel in de grote keten die de maat
schappij verbindt. Tracht, zoo veel mogelijk, in hetzelve en door hetzelve,
uwen medemenschen nuttig te zijn. Dit is het beste middel om u met uw beroep
te bevredigen." (Messchert 1822, p. 89).

In de prijsverhandelingen wordt herhaaldelijk gewezen op het pro
bleem van de grote afstand tussen de standen. Men vindt dat weder
zijds respekt en de onderlinge dienstbaarheid, zo noodzakelijk
voor het goede funktioneren van de maatschappij, in toenemende
mate ontbreken. Vooral het gewone volk onttrekt zich aan zijn
plichten en staat soms op een gevaarlijke manier tegenover zijn
eigen weldoeners; de hogere standen. Het gemeen neigt tot opstan
digheid en kriminaliteit, en het is niet voldoende doordrongen van
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de noodzaak door vlijtige arbeid bij te dragen aan het eigen en
algemeen geluk. Anderzijds zijn de hogere standen zich ook steeds
meer van de lagere aan het verwijderen. In de kampagnes voor volks
verlichting wordt gepoogd het isolement van de standen ten opzich
te van elkaar te doorbreken, de onderlinge kommunikatie te verbete
ren. De standen moeten in nationale eenheid verenigd worden.
De redenering van de volksverlichters is, dat alleen een verlicht
mens in staat en bereid zal zijn alle bij zijn stand en beroep ho
rende plichten te kennen en te vervullen. Niet verlichting, maar
onkunde en bijgeloof leiden tot de ondeugden van luiheid, kriminaliteit en opstandigheid. In een duistere en zedenloze (nietbeschaafde) geest zal er geen prikkel zijn tot arbeid, wanneer men '
ook in luiheid, door schaamteloos een beroep te doen op de armen
kassen, in het levensonderhoud kan voorzien. Van kriminaliteit zal
de zede- en schaamteloze alleen afgehouden worden door het vooruit
zicht van strenge straf, niet door het idee van schande of door
schaamte. Tenslotte is het onverlichte volk makkelijk op te jutten
door demagogen die het voor hun eigen karretje willen spannen.
Volksverlichting is dus zowel een voornaam middel in de bestrijding
van de meest gewraakte volksondeugden, als in het streven naar wel
vaart en voorspoed.
In de volgende paragraaf zal de burgerlijke benadering van deze
volksondeugden, samengebald in het woord pauperisme, nader worden
belicht. Het begrip volksverlichting speelde een belangrijke rol
in praktijken die gericht waren op de opheffing van het pauperisme.
Het pauperismevraagstuk
We zijn nu aangeland bij hèt grote vraagstuk dat ontstond met het
Projekt van de welingerigte maatschappij: het pauperisme. In
Hoofdstuk II hebben we een schets gegeven van de achtergronden
van het pauperisme aan het einde van de 18e en de eerste helft van
de 19

eeuw. In deze paragraaf gaat het om de wijze waarop men het

verschijnsel benadert vanuit het streven naar de welingerigte maat
schappij. Om deze benadering beter te doen uitkomen is het dienstig
eerst iets te zeggen over de wijze waarop armoede benaderd werd in
de tijd daarvöör.
In de oude, uit de Middeleeuwen stammende opvatting van armoede

- 59 -

speelden volgens Van den Eerenbeemt (1961) de volgende elementen
een rol. De oude armenzorg, de Charitas, stond in hoog aanzien van
wege zijn religieuze dimensie. Men trachtte via de verrichting van
goede werken zijn zieleheil veilig te stellen. Een gift aan de ar
men was niet alleen een daad van hulp, maar vooral een teken van
godsvrucht en deugd dat, waargenomen door de Hemelse Vader, verdiskonteerd zou worden in de portie hemels geluk dat de gulle gever
eens ten deel zou vallen. Door de verrichting van goede werken ver
zamelde men verdiensten voor het hiernamaals. Daarnaast hing de
oude Charitas samen met het feodale stelsel van rechten en plich
ten. Aan bezit werden sociale verplichtingen verbonden.
"Zo wil Thomas van Aquino, dat degene die in welstand leeft zijn overvloed,
namelijk dat wat zijn positie in de maatschappij in aanmerking genomen meer
is dan nodig om naar staat en stand te kunnen leven, afstaat aan hen die te
weinig hebben en gebrek lijden." (Van den Eerenbeemt 1961, p. 6).

Een derde element bestaat volgens Van den Eerenbeemt in de reli
gieuze verering van de totale onthechting van aardse goederen; de
vrijwillige armoede van bedelorden en kluizenaars. Absolute armoe
de werd gezien als de hoogste volmaaktheid op aarde. Daarom vereen
zelvigde Christus zich ook met de behoeftige mens die om hulp

,

vroeg, en was armoede volkomen geaksepteerd, ja zelfs noodzakelijk.
Want bij de gratie van de armen kön de rijke aan Charitas doen en
dus aan zijn christelijke en sociale verplichtingen voldoen.
In Nederland bestond in de 18e eeuw een voor die tijd uitgebreid
armwezen, dat grotendeels door de verschillende kerken beheerst
werd. De armen ontvingen hun onderstand van de plaatselijke diakonieën en werden zo gebonden aan het kerkgenootschap. Deze situatie
bleef globaal bestaan tot ongeveer 1770.
Vanaf die tijd trad er een kentering op in de wijze waarop men
zich over armoede uitliet. Deze kentering viel samen met duidelij
ke tekenen van ekonomisch verval van de Republiek (WestendorpBoerma 1927, p. 66). De armoede verloor toen zijn religieuze en
geaksepteerde karakter en werd ervaren als een ekonomisch, poli
tioneel en sociaal probleem. In de periode van na 1770 tot diep in
de 19e eeuw werd in een onafzienbare stroom van geschriften de ar
moede verheven tot een ernstig en gevaarlijk maatschappelijk pro
bleem, dat zo snel mogelijk geliquideerd moest worden.
Allereerst werd er een kritiek ontwikkeld op het bestaande systeem
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van armenzorg, dat in handen was van de kerken. De kerkelijke ar
menzorg was volgens de kritici te duur, het loste het armoedepro
bleem niet op en het zou de luiheid en schaamteloosheid van het
gemeen versterken. We zullen deze drie kritiekpunten achtereenvol
gens kort belichten.
Het probleem van de kosten van de armenzorg diende zich aan toen
de armenkassen in financiële problemen kwamen doordat ze enerzijds
minder inkomsten hadden en anderzijds het aantal bedeelden steeds
toenam. Oorzaken hiervan waren de oorlogen die in en na de Franse
tijd de werkloosheid sterk hadden toen toenemen, de tiërcering van
de staatsschuld, waarvan de armenkassen, die veel staatsobligaties
bezaten, vooral de dupe werden, en het teruglopen van de giften
van de verarmde burgerij (Westerdorp-Boerma 1927, p. 62).
Feenstra konstateert dat "de armenkassen zich in eenen deerniswek
kende toestand bevinden" (Feenstra 1798, p. 10), terwijl de armoe
de toeneemt. Hij noemt als oorzaken: de onheilen en verdrukking
van de oorlog, "de jammerlijke kwijning, in welke koophandel, fabrijken en scheepvaart zijn vervallen, de kosten en duurte, door
aanhoudenden oorlog veroorzaakt; waar wij nog bij kunnen voegen de
gebreken, die bij de bestuuring van veele armenkassen plaats vin
den ..." (Feenstra 1798, p. 13). De belangrijkste oorzaak van de
moeilijke financiële positie van de armenkassen zoekt Feenstra
echter bij de armen zelf. Veel armen zijn heel wel in staat om door
werken in hun levensonderhoud te voorzien, maar doen liever dan te
werken, een beroep op de armenkas, niet gehinderd door enige
schaamte. Door het beroep dat veel van deze schaamteloze luiaards
doen op de armenkassen wordt de welvaart van de staat geschaad en
worden de echte hulpbehoevenden te schaars bedeeld, omdat er voor
hen zodoende te weinig overblijft. Dit heeft ernstige gevolgen.
Doordat ze te weinig krijgen, zullen de echte armen, dat wil zeggen
zij die niet (meer) door arbeid in hun levensonderhoud kunnen voor
zien, gedwongen worden door schandelijke, listige of gewelddadige
middelen de stem der natuur te bevredigen.
"Maar het zijn dus luiheid en schaamteloosheid, die het nut der armen bedeeling
verijdelen. Zij zijn het die dezelfde in een broeinest van zedeloosheid, on
deugd en maatschappelijke ellende herscheppen." (Feenstra 1798, p. 20).

Ook de maatschappij heeft nadeel bij de ledigheid van zoveel han
den. Het werk blijft liggen en de arbeid moet duur betaald worden,
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want âe werklieden worden schaars en de prijzen te hoog. De lediggangers zijn bovendien niet in staat om hun kinderen zedelijk en
gezond groot te brengen, zodat uiteindelijk ook deze weer ten las
te van de bedeling zullen komen. Tenslotte heeft de toestand, al
dus Feenstra, een nadelige invloed op de geest van menslievendheid
en weldadigheid en op de onderlinge achting en eensgezindheid van
rijken en armen. De rijken zullen, ziende dat hun giften door toe
doen van luiaards niets oplossen, minder gaan schenken en de armen
gaan minachten. De armen zullen de rijken hierop gaan zien als
baatzieke gierigaards, temeer daar ze door hen smadelijk behandeld
zullen worden. Tot zover Feenstra over de gevolgen van luiheid en
schaamteloosheid.
De kritiek op de kerkelijke liefdadigheid was, dat zij dit alles
mogelijk maakte, ja zelfs de luiheid en schaamteloosheid stimuleer
de. De kerkelijke Charitas, aldus de kritici, maakte geen onder
scheid tussen armen die wâl, en armen die géén recht hadden op
onderstand. Iedereen die erom vroeg, kon steun krijgen, zonder dat
onderzocht werd of die steun noodzakelijk was, dan wel goed be
steed werd. De armen ontvingen via de bedeling met gemak een dik
ker belegde boterham dan met hard werken mogelijk was, zodat soms
'hele families generaties lang van de bedeling leefden. Het leven
in ledigheid had een desastreuze invloed op het zedelijk bestaan
van de armen. De eerste en belangrijkste burgerlijke deugd, de ar
beidzaamheid, werd door deze vorm van bedeling natuurlijk in de
kiem gesmoord, maar ook andere deugden, zoals eerlijkheid en eer
gevoel en de zucht tot zelfstandigheid werden ondermijnd doordat
men in ledigheid zijn dagen kon slijten en toch onderhouden werd.
Bovendien vonden sommigen de bedeling (maar ook het loon voor de
werkenden) te hoog,- ondeugden als slempzucht, spilziekte en losban
digheid zouden erdoor bevorderd worden. Door een te weelderig in
komen zouden de armen slordig en onverstandig met hun geld omgaan,
meer gaan uitgeven dan hun budget toeliet en dus tot nog grotere
armoede vervallen. Kortom, het bestaande systeem van armenzorg zou
de armoede niet opheffen, maar juist in stand houden en stimuleren
en bovendien zedenbederf en ondeugden in de hand werken.
Als eerste voorwaarde voor de bestrijding van armoede zag men dus
vernieuwing van de armenzorg. Voortaan moest men onderscheid maken
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tussen valide en niet-valide armen. Door onthouding van bedeling
aan de ene en werkverschaffing aan de andere kant moesten degenen
die in staat werden geacht tot arbeid nuttig gemaakt worden voor
zichzelf en de maatschappij. Via selektieve bedeling en werk
verschaffing kon men greep krijgen op het gedrag van de armen en
tegelijkertijd de kosten drukken van de bedeling. Anders gezegd:
men kon de kosten drukken en desondanks voorkomen dat dit zou re
sulteren in opstandigheid of kriminaliteit van het gemeen. Als ze
niet te eten hadden, was dit immers aan hen zelf te wijten, en wil
den ze eten, dan moesten ze zich onderwerpen aan de discipline van
de werkverschaffing en de voorwaarden van bedeling, maar hierover
later meer.
Ondanks de vele kritiek erop, is de charitatieve kerkelijke armen
zorg nog lang blijven bestaan. Lokaal experimenteerde men wel met
een selektieve bedeling, maar vaak werd dit bemoeilijkt doordat de
noodzakelijke samenwerking tussen verschillende kerkelijke en bur
gerlijke instanties niet van de grond kwam. Met name de kerk wilde
de bedeling, als middel om de gelovigen aan zich te binden, niet
graag uit handen geven aan de burgerlijke overheid.
Armoede en armoedebestrijding
De in de vorige paragraaf behandelde kritiek op de christelijke
Charitas werd algemeen gedeeld door de verlichte burgerij. Over de
oorzaken van armoede en de toename ervan werd evenwel verschillend
gedacht. Deze verschillen in benadering leidden echter, voorzover
wij dit kunnen overzien, niet tot heftige polemieken, die kwamen
later pas met de opkomst van het socialisme. Er bestonden verschil
len van inzicht over de oorzaken van armoede, maar over de wijze
waarop globaal het probleem aangepakt moest worden bestond binnen
de burgerij overeenstemming: via arbeid en edukatie.
Deze overeenstemming over de oplossing is terug te voeren op een
gezamenlijk element in de analyses van zowel ekonomische, als po
litieke als sociale problemen: het moraliseren. Ieder maatschappe
lijk probleem werd uiteindelijk geherformuleerd in morele termen,
met als gevolg, dat voor ieder probleem eenzelfde oplossing voor
de hand lag: morele heropvoeding.
In het volgende zullen we enkele van deze merkwaardige analyses
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kort behandelen (14). Tot ongeveer 1820 wordt in verhandelingen
over armoede steeds een koppeling gelegd tussen de algemene ekonomische malaise van Nederland en de groeiende volksarmoede. Veel
genoemde oorzaken van de ekonomische malaise waren oorlog, vreemde
overheersing en de eenzijdige gerichtheid op de (geld)handel. De
lakenfabrikant Van Heukelom stelt, dat alleen een bloeiende nijver
heid in staat is om een groot aantal mensen aan werk te helpen
(Van den Eerenbeemt 1975, p. 472). Het aanwezige kapitaal zou dus
niet in de (geld)handel, maar in de (gemechaniseerde) nijverheid
geïnvesteerd moeten worden. De oorzaken van het achterblijven van
de nijverheid zoekt Van Heukelom in het hoge prijs- en loonniveau
in Nederland, waardoor het goedkopere uitheemse fabrikaat de Neder
landse markt heeft veroverd. Verder zijn het verouderde produktieapparaat en de gemakzucht der ondernemers debet aan de malaise.
Deze analyse wijst op het achterblijven van de Nederlandse nijver
heid bij het buitenland, waar al op grote schaal gemechaniseerd
werd. Van Heukelom vindt mechanisering van het produktieproces dan
ook noodzakelijk en daarmee wijst hij in de richting van een kapi
talistische ontwikkeling.
De mechanisering van het produktieapparaat speelt in de ekonomische
analyses van volkswelvaart een belangrijke rol, hetzij als iets dat
noodzakelijk is voor welvaart en werkgelegenheid, hetzij als een te
vermijden kwaad, dat de middenstand doet verdwijnen en de arbeiders
werkloos maakt. Door tegenstanders van mechanisering wordt de nij
verheid allereerst gezien als een instituut tot werkverschaffing.
De voorstanders, zoals Van Heukelom, wijzen erop dat door de machi
nale produktie de konkurrentie met het buitenland aangegaan kan
worden en dat afzet en dus ook de werkgelegenheid zullen toenemen.
De tegenstanders zijn juist bang voor de negatieve effekten op de
werkgelegenheid.
Deze diskussie moeten we situeren in een pré-kapitalistisch tijd
perk: hij gaat over de wenselijkheid en de mogelijke gevolgen van
mechanisering op een tijdstip dat deze nog niet doorgevoerd is.
Armoede wordt gezien als een gevolg van de algehele ekonomische
malaise en deze wordt geweten aan het ontbreken van een bloeiende
nijverheid, gemechaniseerd of niet.
Een tweede ekonomische verklaring voor armoede, die na ± 1820 op
geld doet, heeft meer betrekking op de situatie in de kapitalis-
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tische produktiewijze. In de eerste plaats wordt gekonstateerd dat
door de sterke uitbreiding van de industriële produktie tengevolge
van mechanisatie vele ondernemingen ten onder gaan in de konkurrentie met*de fabrieksmatige produktie.
"Het invoeren van de machine was alleen mogelijk bij die ondernemers die over
een ruim kapitaal beschikten. Doordat dezen de kleine producent weg concurreer
den, kwam de grote winst weer bij het kapitaal terecht, zodat de 'colossale
ondernemingen de verdeeling van rijkdommen tegenwerken'." (Van den Eerenbeemt
1975, p. 488).

Mechanisering leidt dus tot kapitaalakkumulatie en dit leidt weer
tot het verdwijnen van de middenstand. Wat overblijft zijn de twee
groepen van rijke kapitaalbezitters en de bezitloze massa van ar
beiders. Zo wordt ongelijkheid van bezit, samen met mechanisering
de hoofdoorzaak van armoede. Deze ongelijke bezitsverdeling en de
mechanisering leiden echter in plaats van tot ekonomisch verval,
tot de akkumulatie en toename van rijkdom. Door de ongelijke verde
ling neemt volgens Thorbecke "met den rijkdom de armoede in den
staat toe" (Van den Eerenbeemt 1975, p. 495). Armoede is dus niet
meer een gevolg van ekonomische malaise, maar een bijprodukt van
de vooruitgang.
Overigens bestaan ook in deze 'kapitalistische' variant vóór- en
tegenstanders van mechanisering. Zo vindt bijv. D.F. van Alphen,
dat een te groot onderscheid in bezit ingaat "tegen het stellig
belang van den staat, die niet in rijkdom, maar in verdeling van
rijkdom zijn welvaart moet zoeken" (Van den Eerenbeemt 1975, p. 488).
Hij vindt ook dat aan gemechaniseerde fabrieksproduktie bepaalde
grenzen moeten worden gesteld. R. Scherenberg stelt zelfs voor om
van elke machine een belasting te heffen gelijk aan de loonsom van
de door die machine uitgespaarde arbeiders.
Naast de ekonomische analyses van de oorzaken van armoede bestaat
er nog een ander schema. Dit heeft volgens Van den Eerenbeemt voor
al een rol gespeeld vóór 1775. Later, in de periode na 1850, duikt
het opnieuw op. De oorzaak van de dominantie ervan vóór 1775 zoekt
Van den Eerenbeemt in het ontbreken van een gefundeerd ekonomisch
inzicht in die tijd. Waarom het na 1850 weer aan betekenis wint
onderzoekt hij niet.
"Ondanks al het idealisme dat naar voren kwam bij het entameren van allerlei
projecten ter verbreding van de volkswelvaart en ter bestrijding van de armoede,
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is toch een zeer gebrekkig punt geweest dat in die tijd een gefundeerd econo
misch inzicht ontbrak." (Van den Eerenbeemt 1975, p. 478).

De oorzaken van het verval van het ekonomisch leven werden hoofdza
kelijk in het psychologische vlak gezocht. De psychologisering van
de oorzaken van armoede duikt ook weer op in de jaren na 1801, als
de Bataafse Republiek door de reaktie is overgenomen. De behouden
de krachten krijgen dan weer meer invloed, aldus Van den Eerenbeemt.
In dit klimaat geeft het Nut de verhandeling van Boing uit over de
'invloed van het gedrag des werkmans op den bloei en de welvaart *
der fabryken, trafyken en handwerken'. De ekonomische analyse van
de oorzaken van het pauperisme is in deze verhandeling volkomen
afwezig. Boing legt weliswaar een verband tussen het verval van de
nijverheid en de toename van het pauperisme, maar de oorzaak van
dit verval legt hij bij "het berispelijk, onverantwoordelijk, straf
waardig gedrag onzer werklieden" (geciteerd in Van den Eerenbeemt
1975, p. 481). Zij zijn lui, traag, vadsig en losbandig en ze leven
op kosten van de bedeling. De auteur verklaart dit vegeteren uit
het hoge loonniveau van vroeger waardoor de werkende klasse tot
'weelde' en daardoor tot ondermijning van zijn geesteskracht was
gekomen. Door zorgeloosheid, luiheid, verkwisting en een onverstan
dige opvoeding in hun jeugd "zijn er slechts weinigen welke hunnen
bekrompen of armoedigen toestand niet aan zich zeiven te wijten
hebben" (geciteerd in Van den Eerenbeemt 1975, p. 481).
Deze kritiek op de werkers gaat vaak gepaard met een kritiek op de
rijken. Hen wordt verweten dat zij hun geld liever veilig in het
buitenland beleggen, in plaats van het hier te investeren in de nij
verheid om zo een bijdrage te leveren aan de stimulering van de na
tionale welvaart. Bovendien wordt de weelde waarmee de rijken zich
hebben omgeven gekritiseerd. Weelde ondermijnt de ondernemingslust
en verleidt de mindere standen tot te hoge aspiraties op het punt
van de materiële welvaart. Door het slechte voorbeeld van de rijken
gaan ook de armen zich omgeven met weelde en raken zo, omdat zij
dit niet kunnen bekostigen, nog dieper in de armoede. Armoede is
dus een gevolg van moreel verval, in de eerste plaats van de armen
zelf en in de tweede plaats ook van de rijken.
Een thema dat in de kritiek op de rijken en armen steeds weer naar
voren komt is de situatie op de arbeidsmarkt. Men konstateert dat
er aan de ene kant werkloosheid heerst, terwijl er tegelijkertijd
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een tekort is aan (geschoolde) arbeidskrachten. De oorzaak van dit
verschijnsel wordt enerzijds gezocht in de passiviteit van de kapi
taalbezitters, die onvoldoende investeren in de nijverheid en ander
zijds in de volstrekte lusteloosheid en luiheid van de werkende man.
De meeste verklaringskracht wordt doorgaans toegeschreven aan de
indolentie van de armen. Ten aanzien van de rijken laat men het bij
verbale kritiek, maar ten aanzien van de armen wordt er aktie onder
nomen. De logische konsekwentie uit deze verklaring van de armoede
is de opvoeding van de natie. Er moeten pedagogische middelen aange
wend worden "ten einde werkloosheid in arbeidszaamheid te doen ver
keren" (geciteerd in Van den Eerenbeemt 1975, p. 481). Op dit punt
verschilt de oplossing van Boing niet van die van auteurs die hun
oplossingen vanuit een ekonomische analyse ontwikkelden: de armen
moeten aan het werk gezet worden in Werkinstituten die tevens de
funktie hebben van "kweekscholen van deugd en goede zeden" (geci
teerd in Van den Eerenbeemt 1975, p. 481).
De overeenkomst tussen de twee ekonomische benaderingen en de mo
rele benadering van armoede is, dat er in beide.gevallen een ver
band gelegd wordt tussen moreel verval en armoede. In het ekono
mische model vloeit armoede voort uit ekonomische oorzaken (verval
of mechanisering) en armoede veroorzaakt in kombinatie met de
foute, niet-selektieve bedeling, weer moreel verval. In de morele
verklaring is het precies omgekeerd. Het morele verval is niet het
gevolg, maar de oorzaak van armoede. Welke ook de dieperliggende
oorzaak gevonden wordt, in alle gevallen is moreel verval een pro
bleem dat aangepakt moet worden, want moreel verval is op zijn
beurt weer een veroorzaker van een reeks andere problemen, zoals
kriminaliteit, opstandigheid, ekonomische stagnatie en het leegraken van de armenkassen.
De morele verloedering van het gemeen bestond öf in de afwezigheid
van iedere moraal (het beeld van het volk als redeloos vee) Öf in
de aanwezigheid van een foute moraal (15). De afwezigheid van mo
rele beginselen uit zich bijvoorbeeld in de puur op 'zinnelijkheid'
ingestelde levenswijze van de paupers: hun leven wordt bepaald
door de behoefte aan eten, drinken en ongereguleerde sex. In dit
opzicht zijn het net kinderen, want die zijn ook alleen ingesteld
op zinnelijk genot. De aanwezigheid van een foute moraal is bij
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voorbeeld af te lezen van bepaalde gebruiken zoals straatliederen
zingen en vechten. Of nu iedere moraal ontbreekt, of dat er een
foutieve moraal aanwezig is, maakt in de gevolgen niet zoveel uit.
De zinnelijke levenswijze van het gemeen leidt tot drankzucht, los
bandigheid en ellende. Het (eventueel zuur verdiende) geld wordt
meteen over de balk gesmeten, zodat de gezinnen hongerig, in lompen
gehuld, hun sombere dagen slijten. Door deze losbandige levenswijze
tot diepe armoede vervallen, schuwt het gemeen geen bedrog, dief
stal of moord om toch de stem der natuur te bevredigen. Het bedrog
dat onder het gemeen het meest voorkomt is het schaamteloos profi
teren van de bedeling door mensen die goed in staat zijn hun eigen
brood te verdienen.
De verschillende ondeugden die wortel hebben geschoten onder het
gemeen vertonen een onderlinge band. Slechts één ondeugd hoeft zich
meester te maken van iemand om hem te laten vervallen in meer en
steeds erger misdaden. Biben waarschuwt ernstig voor het afglijden
naar ernstige misdaden als gevolg van het toegeven aan één enkele
ondeugd.
"Geeft iemand aan één enkele verkeerdheid of zondige neiging ligtzinnig toe,
zoo stelt hij zijn hart voor alle andere ongerechtigheden open en hij zal tot
de verschrikkelijkste misdaden gemakkelijk komen..." (Biben 1835, p. 218).

Hieruit volgt dat de opvoeding van het volk omvattend en minutieus
moet zijn. Geen enkel detail mag aan de aandacht van de opvoeders
ontsnappen.
De hongerige volksmassa's wier hoofden verduisterd zijn door bijge
loof en vooroordelen en die geen enkel besef hebben van hun maat
schappelijke plichten, zijn gemakkelijk tot opstandigheid te bren
gen, volgens de 18e eeuwse burgerij. Zij was als de dood voor revo
lutionaire woelingen. Het voorbeeld van de rol van het gepeupel in
de Franse Revolutie nog vers in het geheugen, trachtte de burgerij
nieuwe middelen te vinden om het gemeen onder kontrole te brengen.
De noodzaak daartoe wordt door Van den Eerenbeemt als volgt onder
woorden gebracht:
"Nu het lompenproletariaat steeds omvangrijker werd en van de andere kant de
traditionele middelen om de armen rustig te houden, namelijk aalmoezen en be
deling, niet meer toereikend bleken, begon men zich zorgen te maken over de
desastreuze gevolgen die eventuele volkswoelingen zouden hebben voor de maat
schappelijke struktuur." (Van den Eerenbeemt 1975, p. 478).
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In veel verhandelingen vvordt het belang benadrukt van een moreel
gezonde populatie voor de politieke stabiliteit en de bestuurbaar
heid van het land.
De bezorgdheid voor de publieke moraal heeft dus een politieke en
een ekonomische achtergrond. Het politieke probleem waar het om
draait is de autoriteit van de staat en de volgzaamheid van de bur
gers (16). De autoriteit van de staat is gegrondvest op het morele
gevoel van de massa's en dit is sterk verbonden met de autoriteit
van de kerk. Analyses van het morele verval zijn dus eigenlijk ana
lyses van de erosie van de macht en in het bijzonder die van het
geloof als basis voor alle autoriteit. Deze analyses definiëren
dus een politiek probleem en ze dienen als uitgangspunt voor de
formulering van oplossingsstrategieën.
Zo wordt in de verhandelingen vaak gesproken over de groeiende af
stand tussen de hogere en de lagere standen. In het op pagina 60
samengevatte fragment van Feenstra wordt deze groeiende afstand
genoemd als gevolg van luiheid en schaamteloosheid. De rijken ge
ven minder uit aan armenzorg als ze moeten konstateren dat hun
giften geen effekt sorteren, en de armen reageren hierop met ver
ontwaardiging. In de 'kapitalistische' ekonomische analyses van
armoede wordt de gevaarlijke polarisatie tussen rijk en arm steeds
genoemd als het belangrijkste gevolg van de kapitaalakkumulatie.
Men poogt deze afstand bijvoorbeeld in de armenzorg te overbruggen
door het armenpatronaat. Vooral echter moet de afstand overbrugd
worden door het scheppen van een ideologische konsensus. De armen
moeten doordrongen worden van hun plichten, zodat ze vrijwillig,
uit innerlijke overtuiging hun bijdrage zullen leveren aan de
maatschappelijke welvaart, en zullen gehoorzamen aan de autoritei
ten. De centrale funktie van het geloof hierin blijkt uit het vol
gende citaat van Feenstra:
"Hij, die ooit den stand en het lot der minvermogenden, van nabij beschouwde,
moet erkennen, dat het gevoel van pligt, en de troostlijke aanspraak der gods
dienstige leeringen, wel zeer gunstig moet werken, bij zo menigen min-gegoeden,
om hem vergenoegd te doen zijn met zijn lot; en steeds even blijmoedig en ge
willig, zijne dagen aan zwaaren arbeid te besteeden.
Hoe zou de arme geduldig kunnen verdraagen, de al te groote onevenredigheid der
geluksgoederen; de moeilijkheid, kommer, en onafgebroken arbeid, aan zijnen
staat verknocht, indien niet Godsdienst, hem gelijk stelde, aan den rijken, en
grooten, door de herinnering aan God, als den algemeenen vader, die alle zijne
kinderen liefheeft, en als de heilige, rechtvaardige Opperheer, alle gelijk
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worden, wanneer hij aan ieder naar zijne waarde uitdeelen zal, door duurzame,
eeuwige zegeningen." (Feenstra 1798, p. 90-91).

Naast de godsdienstige is er nog de burgerlijke plicht, waarvan •
het volk doordrongen moet worden. "Ieder mensch ... is verpligt
het zijne bij te dragen, tot welvaart van het algemeen." (Feenstra
1798, p. 90-91).
Een andere belangrijke voorwaarde voor de bezwering van het gevaar
dat de polarisatie der standen betekent, is de verlichting van het
lot der armen, dat wil zeggen de zorg voor een redelijk loon. Dit
streven naar lotsverbetering gaat samen met het streven naar de
verhoging van de nationale welvaart via de nijverheid en de werk
verschaffing.
Zoals we gezien hebben, bestaat de ekonomische achtergrond van de
bezorgdheid om de publieke moraal in het probleem van de stimule
ring van de welvaart ten tijde van ekonomische stagnatie en het
daarmee samenhangende probleem van het leegraken van de armenkas
sen. Deels was dit natuurlijk ook een politiek probleem, want het
gevaar van opstandigheid kwam grotendeels voort uit het feit dat
er niet voldoende middelen meer waren om de armen te onderhouden.
Zowel het leegraken van de armenkassen als de achterblijvende eko
nomische groei werden in verband gebracht met de morele verloede
ring van het volk. Zo werd dus uiteindelijk een ekonomisch probleem
getransformeerd tot een morele kwestie.
Als we de belangrijkste variabelen die leidden tot de formulering
van het armenprobleem bij elkaar zetten, dan komen we tot het vol
gende. De eerste doelstelling van de strategieën tegen de armoede
was de vermindering van de kosten van de bedeling onder gelijktij
dige vermijding van de risiko's van kriminaliteit en opstandigheid.
De tweede doelstelling was de inschakeling van de armenpopulatie
in de produktie van nationale rijkdom. De paupers moesten aan het
werk gezet worden en ze moesten moreel opgevoed worden, daarover
was de burgerij het eens. Alle benaderingen die hierboven aangeduid
zijn, lopen uit op voorstellen tot werkverschaffing en edukatie
van het volk.
Volgens Westendorp-Boerma bestaan er in die tijd globaal twee stra
tegieën gericht op de bestrijding van pauperisme. Zij korresponderen met de kopjes werkverschaffing en edukatie.
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"De eene groep omvat hen, die op hun banier het woord 'welvaartspolitiek' heb
ben geschreven. Zij stellen zich tot doel, nieuwe bronnen van bestaan aan te
toren en de oude ruimer te doen vloeien. Daardoor zullen ook de maatschappelijk
misdeelden een betere kans krijgen. Dit is de indirecte methode. De directe weg
wordt betreden door hen, die zich bepaaldelijk bezig houden met 'de armen' dat
zijn allen, die zich niet door eigen kracht economisch kunnen handhaven. Hun
doel is, deze menschen te brengen tot een zelfstandig bestaan of, zoo dit niet
mogelijk is, in hun levensonderhoud te voorzien, maar dan toch zoo, dat de eco
nomische krachten, die dezen nog bezitten, zooveel mogelijk tot hun recht komen.
Dit is de eigenlijke armenzorg." (Westerdorp-Boerma 1927, p. 66-67).

Westerdorp-Boerma noemt als voorbeelden van de eerste methode de
Handelmaatschappij en het Cultuurstelsel, terwijl de Maatschappij
van Weldadigheid met zijn landbouwkoloniën de tweede, direkte
methode belichaamt.
Het onderscheid tussen deze twee methoden is in die tijd echter
niet erg scherp.
"Een kenmerk van het hier besproken tijdvak is nu juist dat deze onderscheiding
niet scherp werd gezien, zoodat er een eigenaardige vermenging ontstond van in
dustrie en armenzorg. Dit bracht het instituut der 'pauperfabrieken' voor den
dag en schiep het merkwaardige type van den fabrikant, die als zoodanig filan
troop was." (Westendorp-Boerma 1927, p. 67).

Het zijn twee strategieën die elkaar aanvullen. Een voorbeeld hier
van is ook de zorg om de volksgezondheid en de hygiëne. Een fysiek
sterk en gezond volk kan harder werken en dus meer welvaart voort
brengen dan een ongezond slap zootje. De welvaartspolitiek eiste
dus min of meer dat men zich ging bezighouden met de fysieke toe
stand van de werkende bevolking. Dit nu, gebeurde via de armenzorg.
De armen werden opgevoed in hygiëne, vooral met betrekking tot de
verzorging van kinderen. Hierop zullen we verderop in een aparte
paragraaf tergukomen.
In het hierboven weergegeven citaat van Westerdorp-Boerma worden
drie momenten aangeduid van de direkte methode. In de eerste plaats
wordt het doel aangegeven: "deze menschen te brengen tot een zelf
standig bestaan...". Dit moet bereikt worden door opvoeding. In de
tweede plaats ondersteuning of verzorging van de armen: "... in
hun levensonderhoud te voorzien...". In de derde plaats het nuttig
en ekonomisch bruikbaar maken van hun arbeidskracht: "... zoo, dat
de economische krachten, die dezen nog mochten bezitten, zooveel
mogelijk tot hun recht komen.". In een voetnoot vermeldt WestendorpBoerma Klumker, die dit onderscheid uitdrukte in de termen 'Erzie
hung', 'Versorgung' en 'Verwertung1.
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Dit onderscheid lijkt ons bruikbaar om het onderwerp waar we in de
volgende paragrafen over te spreken komen nader af te bakenen. Het
thema van de 'Verwertung' heeft betrekking op de werkverschaffing
aan paupers met het oog op hun inschakeling in de produktie van
nationale rijkdom. De 'Versorgung' vindt plaats in de bedeling en
is het middel waarmee men de doelstellingen van 'Verwertung' en
'Erziehung' dichterbij kan brengen omdat men de bedeling verbindt
aan voorwaarden. Het begrip 'Erziehung' duidt in de richting van
ons onderwerp. Er waren opvoedingspraktijken gekoppeld aan de se-*
lektieve bedeling. Deze waren gericht op de ouders. Daarnaast ken
de men een belangrijke plaats toe aan de opvoeding van hun kinde
ren. Men hoopte door onderwijs en opvoeding te voorkomen dat kinde
ren op latere leeftijd het bestaande leger van paupers zouden gaan
versterken. Ze moesten later als zelfstandige burgers hun bijdrage
aan de volkswelvaart leveren. Aanvankelijk hoopte men via de
school en via het kind ook invloed uit te kunnen oefenen op de
ouders. Daarnaast waren ook de ouders zelf doelwit van opvoedkun
dige kampagnes.
Het huisgezin in de welingerlgte maatschappij
De opvoeding van de jeugd tot gezondheid en deugd werd gezien als
een van de belangrijkste middelen tegen het pauperisme. De opvoe
ding werd in de eerste plaats gezien als de taak en verantwoorde
lijkheid van de ouders.
"De eerste en meest natuurlijke opvoeders zijn de Ouders. Eene goede huisselijke opvoeding is de beste grondslag voor alle andere." (Görlitz 1049, p. 57).

In het ideale geval moeten de huiselijke en de schoolopvoeding elk
aar aanvullen en ondersteunen, echter deels wegens hun beroepsbe
zigheden, "deels uit hoofde van de physieke, intellektuële en mo
rele ongeschiktheid van vele ouders voor dat werk" (Görlitz 1849,
p. 57), heeft de staat de taak de gebrekkige huiselijke opvoeding
aan te vullen. "Opdat de opvoeding der jeugd met het staatsdoel
overeenstemme." (Görlitz 1849, p. 57). De school moest dus de kin
deren van inkompetente ouders verlossen in belang van de staat,
terwijl voor de hardwerkende kleinburger gold, dat de ouders van
de kinderen verlost werden door de school.
Om de 'morele en intellektuele' geschiktheid van de ouders voor hun
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belangrijke taak te verhogen werden door het Nut een aantal hand
boeken voor huisgezinnen uitgegeven, waarin haarfijn uit de doeken
werd gedaan hoe de ouders hun kinderen op te voeden hadden en welke
relatie de huiselijke en de schoolopvoeding met elkaar hadden.
Deze paragraaf gaat over de middelen die men aanwendde in de pogin
gen deze intellektuele en morele geschiktheid van de ouders te ver
hogen.
Het arme gezin was schijnbaar nog lang niet een verbintenis tussen
een man en een vrouw met hun kinderen in een huis. De banden tussen
de gezinsleden waren heel los: kinderen en ouders hadden zo hun ei
gen leven en bezigheden die niet onder strenge kontrole stonden. De
omgang met niet-gezinsleden was niet gereguleerd. Er was een hoge
promiscuïteit. In de enkele beschrijvingen van paupergezinnen in de
prijsverhandelingen is de man doorgaans een dronkaard en kroegloper,
de vrouw is een slonzig wijf, dat kijvend de kinderen de straat op
jaagt. Ze aldus overleverend aan allerlei verderfelijke invloeden.
De kinderen zelf lopen er slordig en onverzorgd bij en leren op
straat allerlei ondeugden. Ze vechten, drinken al vroeg sterke
drank en zijn als gevolg van hun losbandigheid straatarm.
Een belangrijk thema uit die tijd is de verwaarlozing en uitbuiting
van kinderen.
Liefde en huiselijkheid

Uit de verhandelingen valt op te maken, dat men pogingen in het
werk stelt om het arme gezin te modelleren naar het burgerlijke
huwelijk. Het belangrijkste kenmerk hiervan is, dat het steunt op
de exklusieve, eeuwige liefde tussen man en vrouw. Het huwelijkuit-liefde is iets dat met de bourgeoisie op het toneel van de ge
schiedenis verschijnt. De liefde wordt het middel om man en vrouw
aan elkaar, en de kinderen aan de ouders te binden. De 'ware'
liefde wordt ook voor de minvermogenden tot belangrijkste grond
voor een huwelijk en tot voorwaarde voor het 'ware' geluk. De lief
de die in de verhandelingen gepropageerd wordt, is niet smachtend
romantisch, maar ingetogen, kuis en gevoelvol. Zeker voor de min
vermogenden, maar ook voor de beter gesitueerden geldt, dat de
liefde niet de enige basis voor een huwelijk kan zijn, beide part
ners moeten hun bijdrage kunnen leveren aan het materiële bestaan
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van het gezin, en bovendien moeten ze beide deugdzaam en braaf
zijn, zodat ze hun plichten jegens God en maatschappij kunnen en
willen nakomen. De deugdzaamheid is trouwens op zichzelf al een
voorwaarde voor de liefde, want deze is niet kompleet zonder ach
ting voor elkaar. Ieder huwelijk moet daarom voorafgegaan worden
door een grondig onderzoek naar de ekonomische en morele anteceden
ten van de partner én door een zelfonderzoek naar de echtheid van
de gevoelens jegens de ander.
Is het huwelijk gesloten, dan moet de liefde en de onderlinge band
tussen de echtelieden voortdurend verstevigd worden in het streven
naar eikaars geluk. De bevordering van het geluk van de ander, dat
de bevordering is van het huwelijks- en dus ook van het eigen ge
luk, is vastgelegd in de plichten, die in allerlei zedekundige ge
schriften onder de armen verspreid werden. De plichten van de
vrouw zijn in de eerste plaats liefde, achting en gehoorzaamheid
aan de man, die over haar moet heersen "als de ziel over het
lichaam, vol deelneming en teederheid" (Heppener 1821, p. 80).
Maar deze onderdanigheid had ook een keerzijde: door de man in
zijn patriarchale autoriteit te laten en hem op een voetstuk te
plaatsen was de vrouw beter in staat om hem aan zich te binden en
zijn gedrag te beïnvloeden.
"Eens en voor al - laat uw man het laatste woord: het zal hem voor u innemen,
en geen bijzonder groot verlies voor u zijn. Houd u altijd, alsof ge hem knap
per vindt dan uzelf: dat geeft hem een gevoel van eigenwaarde, en gij wordt er
niet minder om als gij erkent feilbaar te zijn." (W. Kist, geciteerd in: 'De
kunst van het moederschap', 1982, p. 41).

Uit de verhandelingen blijkt niet veel over de feitelijke situatie
in die tijd, maar we kunnen veronderstellen dat de man toen ook al
de belangrijkste bijdrage aan het gezinsinkomen leverde. Een vrouw
die haar gezin voornamelijk van dit geld moest zien te onderhouden,
handelde vanuit welbegrepen eigenbelang wanneer zij de aldus ver
worven invloed aanwendde om haar man uit de kroeg te houden. Behal
ve de man moet moeder ook de kinderen onder haar vleugels houden,
om ze te beschermen tegen verderfelijke invloeden van buiten. Van
daar dat het thema van de huiselijkheid alle verhandelingen over
het gezin doortrekt. De huiselijkheid was een middel om de leden
van het arme gezin op elkaar te betrekken. Hierin stond de vrouw
centraal: zij moet ervoor zorgen dat zowel het huis als zijzelf
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aantrekkingskracht uitoefenen op man en kinderen. Het huis moet
ordelijk, netjes en gezellig zijn en zelf moet ze er goed verzorgd
uitzien om te voorkomen dat haar man van haar walgt, want anders
wordt "zijn huis hem tot eene spelonk, welke hij ontvlugt" (Heppe
ner 1821, p. 50). Om uithuizigheid van man en kinderen te voorko
men, moet de vrouw zelf ook niet uithuizig zijn: ze moet eigenlijk
altijd thuis zijn. Heppener keert zich in dit verband tegen de ge
woonte van veel vrouwen om bij elkaar op de koffie te gaan. "Lang
zamerhand worden de kennissen vermeerderd. Er komt eene hebbelijk
heid, een zeker verlangen om uit te gaan." (Heppener 1821, p. 44).
Gevolg ervan is, dat man en kinderen de moeder niet meer altijd
thuis aantreffen en het huis zelf niet meer steeds op orde is.
Deze verzaking van huiselijke plichten drijft de man de kroeg in,
terwijl de kinderen "slordig daarhenen loopen" en opgroeien als
wilden, volledig overgeleverd aan hun zinnelijke begeerten. Armoe
de en zedenbederf maken zich dan al gauw meester van het verwaar
loosde gezin. Het verstandige huisgezin matigt zich dan ook in
zijn externe kontakten: niet te veel en niet te frekwent. Daarbij
moet men het gezelschap zorgvuldig kiezen uit eerbare mensen, ter
wijl spelen, onkuise, dubbelzinnige of kwade gesprekken vermeden
moeten worden. De omgang met anderen moet aangenaam en nuttig zijn
(Wigeri 1789, p. 34 e.V.). Het beste bepaalt men zich daarom tot
gesprekken over godsdienstige, zedekundige of opvoedkundige onder
werpen.
Het 'huisgezin', als een op elkaar betrokken eenheid van vader,
moeder en kinderen wordt bij elkaar gehouden door banden van lief
de: tussen ouders en tussen ouders en kinderen. Het thema van de
liefde zal nog aan de orde komen bij de opvoeding. Voor het moment
is het voldoende op te merken dat de vrouw en moeder een centrale
positie inneemt in de organisatie van die liefde. Zij heeft de
zorg voor de affektieve relaties in het gezin, terwijl de man als
kostwinner meer de materiële en besturende taak heeft. Toch heeft
daarnaast ook de vrouw een belangrijke materiële taak: de zorg
voor het huishouden. Het zuinig huishouden door de vrouw is het
middel bij uitstek om de ekonomische zelfstandigheid van het gezin
te handhaven. De titel van de verhandeling van Van de Ploeg over
dit thema zegt genoeg: 'Zet de tering naar de nering, het beste
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behoedmiddel tegen de armoede!' (Van de Ploeg, 1840). Huishoudkun
dige handboeken en taferelen van het gelukkige huisgezin moesten
de gemene vrouw en man de fijne kneepjes van het zuinige huishou
den bijbrengen. In het armenpatronaat, dat zich in de loop van de
19e eeuw ontwikkelde was een van de belangrijkste taken van de ge
goede burgerdames en -heren het geven van advies over de wijze
waarop men de eindjes aan elkaar kon knopen.
Het eerste beginsel dat steevast in de huishoudkundige handboeken
naar voren wordt gebracht is, dat ieder tevreden moet zijn met wat
hij heeft in de stand waarin hij leeft. Streven naar lotsverbete
ring is alleen geoorloofd binnen de grenzen van de eigen stand en
het eigen beroep.
De natuurlijke opvoeding

Naast de 'huishoudkunde' is de hygiëne een belangrijk thema in de
kampagnes die gericht zijn op het gezin. De achtergrond hiervan
wordt gevormd door ideeën over het belang van een gezonde, sterke
populatie voor de nationale welvaart en door pogingen de risiko's
van epidemieën die ook voor de gegoeden bedreigend werden in de
bevolkingscentra, te verminderen. Wij zullen het thema van de hy
giëne enkel benaderen voorzover het betrekking heeft op de opvoe
ding. De samenhang tussen de kampagne voor medisch en hygiënisch
verantwoorde opvoeding en moraliserende en normaliserende strate
gieën die aanzetten bij het gezin ligt voorzover nu te overzien
op twee punten. Het medisch vertoog bevat tevens allerlei zedelij
ke en gedragsimperatieven en de wijze waarop de hygiënische kam
pagne gevoerd werd had invloed op de interne verhoudingen in het
gezin. De arts probeerde via de vrouw hygiënische praktijken in
het gezin te brengen en daarmee verstevigde hij de positie van de
vrouw als opvoedster met een specifieke deskundigheid (Donzelot,
1979).
De geneeskunde en de hygiëne-leer trachtten epidemieën en kinder
sterfte te verminderen. In de epidemische geneeskunde worden omgevingsfaktoren als licht, lucht en vocht in verband gebracht met
allerlei ziekten. Vochtige, warme, bedorven lucht werd aangemerkt
als de oorzaak van alle besmettelijke ziekten. Naast de epide
mische geneeskunde is de leer van de natuurlijke opvoeding van be-
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lang. Men konstateerde dat de kindersterfte op het platteland
lager was dan in de steden en men weet dit verschil aan de uiteen
lopende levenswijzen. Op het platteland was de sterfte lager, om
dat "de Opvoeding onder den boerenstand dikwijls, beter en natuur
lijker is ingericht dan in de steden..." (Bakker, 1797). Het credo
van de natuurlijke opvoeding is, dat het lichaam niet in zijn na
tuurlijke ontwikkeling belemmerd mag worden en dat de groei gesti
muleerd moet worden door de juiste omgeving, het juiste gedrag en
de nodige oefening.
In de eerste plaats moeten dus al die faktoren uit de weg geruimd
worden die de natuurlijke groei belemmeren. Een aantal van deze
faktoren wordt geïdentificeerd in de epidemische geneeskunde. Men
gaat ervan uit, dat de lucht ertoe dient om het bloed te koelen en
"van deszelfs verhittende dampen te zuiveren, zo spreekt het van zelfs, dat
zij hier toe onbekwaam wordt, wanneer zij te veel verhit en met vreemde dampen
vermengd is geworden; de ademhaling en uitwaaseming alleen zijn genoeg, om de
lucht, wanneer ze niet telkens verkoeld, verwisseld en gezuiverd wordt, deeze
slechte hoedanigheden te doen verkrijgen, en dus te meêr nog wanneer ze door
andere schadelijke dampen besmet en verhit wordt... Deeze verhitting en onzui
verheid der lucht zijn de voornaamste, ja de eenigste oorzaaken der besmette
lijke ziektens, tot welker geneezing het zuiveren en koelen der lucht veel
meër afdoet, dan alle geneesmiddelen..." (Bakker, 1797).

In dit kader wordt de noodzaak geformuleerd tot ventilatie en rei
niging van vertrekken. Het principe van de ventilatie is men
sindsdien overal gaan toepassen: in ziekenhuizen, gevangenissen,
schepen, scholen en ook in de kinderkamer. Het kind moet in een
goed geventileerd vertrek, buiten de schadelijke invloed van vuur
en vochtige dampen van wasgoed en koken liggen, vindt Bakker. Ande
re faktoren die de natuurlijke groei belemmeren, zijn de traditio
nele baker- en minnepraktijken. Het bakeren van kinderen is een
oud gebruik waarbij het kind in een linnen doek met daaroverheen
een wollen luier gestopt wordt om het dan met een lange zwachtel
tot onder de oksels te omwinden, zodat het zich nauwelijks nog kan
bewegen. Het doel ervan is de bescherming van de kwetsbare baby.
In de propaganda voor natuurlijke opvoeding komt het bakeren onder
kritiek te staan.
"Het menselijk ligchaam moet men beschouwen als een bundel van zachte buisjes
of pijpjes, waarin de vogten tot groeiing en voeding, geduurig moeten rondloopen; alles wat dus in staat is deze beweeging eenigermate te stremmen, moet
als verderfelijk aangemerkt worden." (Bakker, 1797).
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Men moet er dus voor waken dat de kleren van het kind altijd ruim
genoeg zijn en losjes het lichaam omhangen. Zwachtelen is natuur
lijk uit den boze. Dit betekent tegelijkertijd dat het kind zich
kan bewegen, en dat de moeder veel meer tijd en aandacht ervoor
moet hebben om te voorkomen dat het zich bezeert en om het bezig
te houden. Dit wijst al in de richting van de moederlijke taak
waar we in de volgende alinea's over zullen spreken. Behalve het
bakeren was ook het voeden van de baby door een min een rem op de ,
natuurlijke groei van het kind. Bakker zegt, dat het zogen door'
een min slecht is voor moeder en kind. Het kind krijgt niet die
voedingsstoffen die zijn natuurlijke moeder voor hem heeft en die
precies zijn afgestemd op zijn behoeften, maar het zog van een
vreemde. Voor de moeder is "het opdrogen van het zog" zonder meer
gevaarlijk, terwijl er buitendien "verscheidene ziekten zijn, ...
welken door zogen zijn genezen worden" (Bakker, 1797). Vanuit peda
gogisch oogpunt is het houden van een min ook slecht, omdat dit de
natuurlijke band tussen moeder en kind verzwakt.
Hier komen we bij een aspekt van het strategische belang van de
natuurlijke opvoeding in de konstruktie van het gezin: de baker en
de min moeten uitgebannen worden ten gunste van de dokter en de
moeder. In de plaats van huisgeneesmiddeltjes van kwakzalvers en
bakers moet de deskundigheid van de arts ingezet worden t:er be
strijding van ziekten, en in de plaats van de min moet de zogende
moeder en de echte moederliefde komen. Via de vrouw probeert de
arts volgens Donzelot (1979) greep te krijgen op de hygiënische
praktijken in het gezin, door haar in te wijden in de regels ervan.
In de Nutsverhandelingen zou dit streven af te lezen kunnen zijn
uit het volgende citaat van Bakker, waarin hij zich beklaagt over
de jammerlijke onkunde waarin maar al te veel moeders nog gedom
peld zijn als het gaat om de medisch verantwoorde opvoeding van
hun kroost.
"Ongelukkig is het, dat alles, wat door de welmeenendste en verstandigste manmen over het werk der Opvoeding is in het licht gebracht, op het moederlijk
hart, veelal, minder vermogen heeft, dan het ijdel geklap van bakers of dier
gelijke vrouwen die, wel voorziende, dat door de vermeerderde kunne der moeders
zelve, de uitoefening haarer magt en heerschzucht zeer zoude verminderen, niet
nalaaten alles in het werk te stellen, om het goede Opvoedingszaadjen te ver
trappen." (Bakker, 1797).

De gevolgen van de alliantie moeder-dokter waren volgens Donzelot
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voor beiden gunstig; de vrouw kreeg er een steviger positie door
in het gezin en de arts versterkte zijn positie tegenover de tra
ditionele geneeskunst.
Tot nu toe hebben we gesproken over de belemmeringen die de natuur
lijke groei van het kind in de weg staan, nu komen we bij de wijze
waarop het positieve deel van de natuurlijke opvoeding ingericht
zou moeten zijn. In de eerste plaats moet de natuurlijke groei ge
stimuleerd worden door lichamelijke oefeningen, "Opdat het lighaam
kracht, sterkte, buigzaamheid, vlugheid, behendigheid verkrijge..
(Görlitz 1849, p. 119). Dit is niet alleen in het belang van het
individu, maar ook in dat van de natie: de fysieke gesteldheid van
de werkende bevolking is een belangrijke faktor in de produktie
van nationale rijkdom. Kinderen moeten daarom van jongs af aan de
gelegenheid krijgen hun ledematen en zintuigen te ontwikkelen. De
moeder moet hen daarbij stimuleren door hen bezig te houden met
van alles en nog wat, wat hun aandacht trekt. Er is een opvallende
parallellie tussen de zedenleer en de gezondheidsleer. Ze leiden,
langs verschillende wegen, steeds tot dezelfde uitkomsten. Iets
wat zedelijk verkeerd is, heeft ook medisch vernietigende uitwer
kingen. Zo hebben niet alleen de fysieke omgeving en de lichaams
oefening invloed op de gezondheid, maar is ook het gedrag een fak
tor die terdege onder kontrole gehouden moet worden in het belang
van zedelijkheid en gezondheid. Allerlei seksuele praktijken, zo
als onanie, overmatig geslachtsverkeer binnen het huwelijk en na
tuurlijk vooral daarbuiten, zijn gerenommeerde veroorzakers van
ziekte en dood. Zo wordt de deugd door de medische wetenschap ver
heven tot een algemeen geldige norm. De bemoeienis van de medische
wetenschap met het leven van mensen gaat echter nog verder: behal
ve het gedrag moet ook het gevoel zorgvuldig gereguleerd worden,
wil men gezond blijven. Zo moet de moeder volgens Biben al ver
voor de geboorte ervoor waken geen slechte invloed uit te oefenen
op de vrucht, door "dwaze begeerlijkheden, of ongeregelde hartstogten, of een verkeerd bestaan" (Biben 1837, p. 7). De aanstaande
moeder moet ernaar streven "steeds een kalm, rein, en godsvruchtig
gemoedsbestaan aan te kweken" (Biben 1837, p. 7). Is een kind ge
boren, dan moeten beide ouders zich in de nabijheid ervan steeds
in acht nemen de juiste gemoedsgesteldheid te bezitten. Wanneer
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zij hun gevoelens van kwaadheid, teleurstelling etc. de vrije loop
laten, zal dat op het kind beslist een nadelige invloed hebben.
"De gramschap, ontevredenheid, vrees en schrik kunnen in het aandoenlijk
zenuwgestel van een kind verschrikkelijke wanorders doen ontstaan, somtijds
uitloopende op stuiptrekkingen, beroerte, eenen plotselingen dood of een
kwijnend leven... Niet minder gevaarlijk is het een kind door vreeselijke
verhalen of vertooningen benaauwd te maken of te doen schrikken." (Bakker,
1797).

De opvoeding als bewaakte vrijheid

Het einddoel van de opvoeding is de kinderen te vormen tot nuttige
en gehoorzame staatsburgers, ootmoedige Christenen en gelukkige
mensen. Het staatsburgerschap, de godsdienst en het geluk stellen
eisen aan het gedrag: de plichten. In de opvoeding moeten de kinde
ren de wil en het vermogen krijgen om, met het oog op het maat
schappelijk en hun eigen tijdelijk en eeuwig geluk, deze plichten
te vervullen.
Het werktuig van deze zedelijk-godsdienstige opvoeding is de 'wel
bestuurde liefde', uitgeoefend door de ouders. Het eerste beginsel
van de welbestuurde liefde is de afscherming van alle kwade invloe
den: een kind mag niet in aanraking komen met zaken die een schade
lijke invloed op het gemoed hebben. Kinderen mogen daarom niet vrij
op straat spelen, want daar staan ze bloot aan allerlei gevaren.
"Uwe kinderen op de straat of langs den weg te laten spelen, moet ik u, om het
groot gevaar voor de zedelijkheid, afraden; tracht liever uw kind goede speel
makkers te bezorgen, die aan uwe en hunne huizen zich onderling vermaken."
(Van Wijk 1833, p. 71).

Ook het verkeer tussen school en thuis moet bewaakt worden: de kin
deren moeten altijd onder begeleiding van en naar school gaan. Het
morele gevaar dreigt echter niet alleen van buiten: ook in het van
nature zinnelijk aangelegde kind loert de onzedelijkheid in gedachte
en daad. Het mag daarom nooit alleen gelaten worden. Het beste middel
om het te vrijwaren van onzedelijkheid is het voortdurend bezighou
den. Het heeft dan geen tijd om zich met ongeoorloofde zaken in te
laten. De bezigheid is tevens van groot belang voor de ontwikkeling
van de geestelijke en fysieke vermogens van het kind. Hier ligt een
nieuwe taak voor de moeder. De belangrijkste bron van kwade invloe
den op het kind is het gedrag van de ouders zélf. Door het slechte
voorbeeld van de ouders gaan de kinderen dezelfde gebreken vertonen.
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Het tweede beginsel van de welbestuurde liefde is daarom het goede
voorbeeld van de ouders. Zo worden, via de opvoeding, ook de ouders
onderworpen aan de moraliserende discipline van de vernieuwers; de
'bevrijding' van het kind veronderstelt de disciplinering van de
ouders. De afscherming van kwade en het scheppen van een 'zuivere'
omgeving met louter goede invloeden komt duidelijk naar voren in
het volgende citaat uit Warnsincks verhandeling over de opwekking
van het 'echt' godsdienstige gevoel bij de jeugd.
"Maar schenken regtgeaarde ouders aan hun kroost, met woord en daad, een goed
en stichtelijk voorbeeld, dan moet hetzelve den weldadigsten invloed op de
gezindheden en gedragingen der kinderen uitoefenen; vooral wanneer met hetzel
ve een ernstig opzigt en bestuur gepaard gaat. In de vroege kindsheid bepalen
die beide zich tot eene zorgvuldige vermijding en verwijdering van alles, wat
onrein, verkeerd en zondig is, en als zoodanig eene schadelijke uitwerking op
het gemoed van het kind zou kunnen te weeg brengen. Neemt het kind in kennis
toe, dan moeten bestuur en opzigt zich uitstrekken tot hart en wandel; tot de
werkzaamheden die het behoort te verrichten, tot het gezelschap waarmede het
verkeert, en, in één woord, tot al deszelfs doen en laten." (Warnsinck 1831,
p. 53).

De afscherming van kwade invloeden vereist dus een voortdurende
bewaking van het kind. De belangrijkste fout waaraan veel arme
ouders zich schuldig maken is de verregaande verwaarlozing van hun
kinderen; men laat ze volledig aan hun lot over en bovendien vin
den ze in hun ouders enkel het voorbeeld van drankzucht, uithuizig
heid, onenigheid, ontucht etc.

Willen de ouders hun kinderen niet

onherstelbaar bederven, dan is het niet voldoende dat zij hen niet
overgeven aan verwaarlozing. Eën moment van onoplettendheid kan al
gevolgen hebben die in geen jaren meer te herstellen zijn.
"Haar de kinderen zich ook bevinden...overal behoren zij aan hunne Ouders wier
teederminnend en waakzaam oog, als ware het, overal moet doordringen, het
strenge opzicht van den meer ernstigen Vader, de bezorgde liefde der teedere
moeder overal werkzaam zijn moet." (Van Wijk 1833, p. 58).

Het waakzame oog der ouders dient niet alleen ter bescherming en
bewaking tegen allerlei gevaren, maar het heeft ook een 'positieve'
funktie: observatie met het oog op korrektie. De ouders moeten de
foute neigingen van hun kinderen door nauwkeurige observatie leren
kennen en korrigeren middels een besturende liefde. De dosering
van de ouderlijke liefde wordt afhankelijk gemaakt van het gedrag
van het kind. Hierop is de gehoorzaamheid gebaseerd. Bij Biben
vinden we hiervan een goed voorbeeld. In het modelgezin Ter Velde
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komt het eens voor dat zoon Cornells onder invloed van een verdor
ven vriendje spijbelt. Wanneer hij van zijn spijbelarij, na een
benauwend avontuur thuiskomt, hoeven zijn ouders hem nauwelijks te
straffen omdat hij verteerd wordt door de kwellende gedachte de
ouderlijke liefde verbeurd te hebben. "Voor zulke kinderen is de
roede overbodig." (Biben 1837, p. 92).
De dosering van de ouderliefde moet leiden tot de vorming van het
geweten, de innerlijke wachter over het gedrag. Voor de vorming,
van het geweten is het nodig, dat de kinderen ervan doordrongen
zijn dat alles wat de ouders doen voor hun eigen bestwil is.
"Rigt gij het opzigt en bestuur over uwe kinderen zoodanig in, dat, bij elke
les, raadgeving, waarschuwing, verbod en bevel, het voor hen klaar en duide
lijk worde, dat gij daartoe door het besef uwer eigene verpligting wordt op
gewekt, en dat gij, bij bevelen en verbieden, opwekken en vermanen, niet an
ders spreken en handelen moogt; zoodat uw kweekeling erkennen moet: 'de leids
lieden mijner jeugd, mij van God gegeven, achten zich tot dat bestuur en op
zigt verbonden door eenen heiligen pligt en zullen hiervan eenmaal aan den
Hemelschen Vader rekenschap moeten geven." (Biben 1837, p. 53).

De figuur die Warnsinck hier naar voren brengt is die van de op
voeding in naam van God. Op dezelfde wijze zou de opvoeding gele
gitimeerd kunnen worden in naam van het geluk van kind en maat
schappij. De ouderliefde is nu geen zaak meer die speelt op het
louter persoonlijke niveau van de verhouding ouders-kinderen, maar
hij wordt gekoppeld aan een externe grootheid: de konsensus over
het doel van het menselijk samenleven. Dit is het morele element
dat de basis vormt van het geweten. Om het te kunnen ontwikkelen,
moeten de kinderen volstrekt openhartig worden tegenover hun ouders
(en later tegenover zichzelf en God). Dat de waarheidsliefde in
dit verband van het grootste belang is wordt door Biben geadstru
eerd door erop te wijzen dat de ouders niet altijd in persoon het
opzicht kunnen houden over hun kroost. Als de kinderen gedurende
die tijd verleid worden door ondeugd, dan is de waarheidsliefde
(via de bekentenis) volgens hem het beste middel om hiervan achter
af op de hoogte te raken en alsnog korrigerend op te treden.
Om uiteindelijk zelfstandig tot deugdbeoefening te komen, moet het
geweten los van het ouderlijk toezicht gaan funktioneren. Het oog
van de ouders wordt daarom vervangen door dat van God. Hij is al
ziend en blijft altijd aanwezig. "Denk altijd aan de nabijheid
Gods, en stel u gedurig voor het alziend oog des Heeren', hetwelk u
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aan alle plaatsen en bij al uwe verrichtingen gadeslaat." (Biben
1935, p. 233). De wereldlijke rechter kan alleen de openlijke mis
daden bestraffen "doch gestrenger oordeelt het Goddelijk Gericht,
dat niet blootelijk naar de uitwendige daden uitspraak doet, maar
ook derzelver bedoelingen in aanmerking neemt" (Biben 1835, p. 234).
Bij het geweten hoort het gewetensonderzoek: de dagelijkse speur
tocht in het binnenste naar verkeerde daden, neigingen of gevoe
lens. Onderstaand fragment uit een gedicht, getiteld 'zelfbeproe
ving' is daarvan een aardig voorbeeld (Biben 1837, p. 26).
ZELFBEPROEVING
De dag is weer voorbij, een dag weer van mijn leven
Hoe heb ik dien besteed? heeft hij mij winst gegeven?
Heb ik met allen ernst het goede nagestreefd?
Of naar mijn' lust alleen, niet naar mijn' pligt geleefd?
Heb ik, in 's Heeren vrees, deez' dag wel aangevangen
Met danken en gebeën, met ijverig verlangen,
Om, als tot deugd gevormd, in 's werelds rampwoestijn
Regtvaardig, matig en een vriend van God te zijn?

De zelfbeproeving is een onontbeerlijk middel om op het rechte pad
te blijven en het moet met de grootste nauwkeurigheid uitgevoerd
worden. Men mag nooit uit het oog verliezen, dat "het gansche ge
heim eener godsdienstige en zedelijke opvoeding in de naauwkeurige
behartiging van schijnbare kleinigheden voornamelijk gelegen is"
(Biben, 1837).
De minutieuze aandacht voor kleinigheden leidt echter niet tot een
strenge opvoeding. Strengheid en toegeeflijkheid zijn twee uiter
sten die vermeden moeten worden. Zo worden bijvoorbeeld de kinde
ren uit het modelgezin Goedhart opgevoed met de nodige vrijheid
met het klimmen der jaren. Aan het eind van iedere dag vraagt vader
Goedhart hen echter wel om verantwoording. "Het was zijn stelregel,
dat de kinderen van lieverlede de wereld moesten leren gebruiken;
maar daarentegen hield hij ook zoo veel te zorgvuldiger over hen
de wacht tegen elk misbruik, dat zij er soms van zouden hebben kun
nen maken." (Te Gempt 1837, p. 175). Op zekere leeftijd moet men
bevelen gaan onderscheiden van raadgevingen, zodat het oudere kind
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een zekere bewaakte keuzevrijheid, krijgt, waardoor het kan leren
"den raad van ouderen op prijs te stellen" (Van Wijk 1833, p. 38).
Waar geen strengheid is, moet men ervoor waken niet te vervallen
in toegeeflijkheid. Wanneer men (in de voorbeelden altijd de moe
der!) het jonge kind altijd alles geeft waar het om vraagt of een
aanvankelijke weigering tenietdoet door later toch toe te geven,
maakt men van het kind een dwingeland, waar de opvoeding later
geen vat op zal hebben. Verwaarlozing is eigenlijk een verregaande
vorm van toegeeflijkheid: het ouderlijk gezag wordt niet gehand
haafd. Kinderen worden er ongehoorzaam, vrijpostig, oneerbiedig
jegens ouderen, waanwijs en laatdunkend door.
"Maar nog meer: door die vroege vrijheid aan de kinderen te geven, hen zich
met alles te laten bemoeijen, beginnen zij zich zelve veel te vroeg te gevoe
len; zij kunnen geene magt boven zich dulden, en even als zij het ouderlijk
gezag reeds lang miskenden, leeren zij ook de Regering des lands berispen,
laten zich door eene volksmenner, die hunne gevoelens toestemt, hunne driften
opwekt, leiden, en veroorzaken die ijsselijke toonelen, waarvan de naburige
landen de wrange vruchten dragen ..." (Van Wijk 1833, p. 23).

Het ouderlijk gezag, niet meer gestoeld op angst voor straf, maar
op vertrouwen, moet te allen tijde gehandha'afd blijven omdat anders
de kinderen stuurloos worden.
De gedachte aan de alwetendheid en alomtegenwoordigheid van God en
de ouders schrikken weliswaar af van het kwaad, maar schenken op
zichzelf nog geen lust tot deugdbeoefening. Dit komt voort uit de
positieve wil en het vermogen ertoe. De wil is gebaseerd op het
godsdienstig en zedelijk gevoel en het vermogen op kennis van de
weg die men te bewandelen heeft om tot deugd te geraken. Het gods
dienstig gevoel is:
"die gelukkige, den redelijken mensch betamende, maar ook tevens ootmoedige en
dankbare gesteldheid des harten, waardoor hetzelve, te allen tijde, met de
hoogste ingenomenheid en de levendigste belangstelling voor allerlei deugd
vervuld is. Of met andere woorden: die vatbaarheid des gemoeds, om, door alles
wat met God en Goddelijke zaken ... in blijkbaar verband staat aangedaan en
getroffen te worden." (Warnsinck 1831, p. 36).

In de zedekundige en godsdienstige handboeken van het Nut wordt
uitvoerig uit de doeken gedaan hoe een goed Christen zich bij ver
schillende gelegenheden moet voelen: bij ziekte en genezing of
dood, bij geboorte, tegenspoed, voorspoed, huwelijk, in de kerk, op
zondag etc.

Voor ieder van deze omstandigheden geldt een speciale

gesteldheid des gemoeds, die de ouders op de kinderen moeten over
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brengen. Zij moeten dit doen door zelf in de juiste gemoedsgesteld
heid te verkeren en door hun kinderen via bijbellezing, verhalen
en zedepreken te onderrichten in het geloof. De ouders moeten ove
rigens niet alleen ter gelegenheid van omstandigheden als hierboven
vermeld op hun gevoelens letten, maar voortdurend waar de kinderen
bij zijn, altijd en overal in de juiste stemming verkeren. In het
bijzonder moet erop gelet worden dat men bij het straffen niet in
drift ontsteekt, want dit doorbreekt de idee dat de ouders handelen
in naam van de bestwil van het kind. Dit leidt tot ondermijning van
het ouderlijk gezag.
Aan de andere kant moet men er evenzeer voor waken, dat de kinderen
niet gaan twijfelen aan de volstrekte oprechtheid van de ouders,
zodat ze lucht krijgen van het welbestuurde karakter van de ouder
liefde. Het kind mag nooit merken, "dat gij er stellig op hebt toe
gelegd, om het een of ander der door mij voorgeslagene middelen
(ter opwekking van het godsdienstig gevoel, J.L./D.v.d.W.) op hem
van toepassing te maken" (Warnsinck 1831, p. 36).
Het op de juiste wijze ingerichte gevoelsleven moet gekompleteerd
worden door kennis van* de plichten van een godsvruchtig mens en
een goed staatsburger. Kennis en gevoel moeten "met elkander in
behoorlijke aanraking en verband gebragt worden" (Warnsinck 1831,
p. 4). Berust godsdienstigheid enkel op verstand (bijbelkennis),
dan is deze slechts theorie zonder praktijk; het gedrag wordt er
dan niet of onvoldoende door beïnvloed. Berust zij echter enkel op
het hart (overdreven godsdienstig gevoel), dan loopt men gevaar
overgevoelig te worden. Godsdienstigheid ontaardt dan in dweepzucht
en geestdrijverij en men vergenoegt zich dan met z'n vrome bevin
dingen, zonder in daden te komen tot echt Christendom.
De ouders zijn meestal niet in staat om de vereiste kennis van hun
plichten aan de kinderen over te brengen. Zij kunnen hoogstens op
een elementair niveau voorbereiden wat op school later gekomple
teerd gaat worden.
De verhouding huisgezin-school
"De Staat, de Kerk, het Huisgezin en de School zijn vier magtén, van welker
vereenigde harmonische werking alleen eene gezonde, krachtige verstandelijke
en zedelijke opleiding voor de maatschappij en de menschheid is te vorderen en
te verwachten. De Kerk en het Huisgezin, als het gebied van het geweten, het
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gemoed en de liefde, liggen buiten den leidenden invloed van den Staat ... De
School, dat gemeengoed van allen, moet ... een bestendig voorwerp zijn ... van
zijne zorg en bescherming ... Wordt hij daarbij door de beide eerste onder
steund, dan eerst zal men van het Onderwijs gezonde, heilzame vruchten kunnen
verwachten ..." (Görlitz 1849, p. 2255.

Kerk en huisgezin moeten dus eensgezind samenwerken met het onder
wijs. Waar het onderwijs de algemeen-christelijke basis verschaft
verzorgt de kerk het specifiek leerstellige onderwijs. De verhou
ding tussen de opvoeding thuis en op school wordt gekenmerkt door
een 'dubbel' beginsel: voor de paupers treedt de school daar op
waar de ouders falen en voor de zedelijke, goedwillende minvermo
genden of middenstanders biedt de school een aanvulling op de hui
selijke opvoeding. Görlitz verwoordt dit als volgt: "De eerste en
meest natuurlijke opvoeders zijn de Ouders. Eene goede huiselijke
opvoeding is d%, beste grondslag voor alle andere". Echter deels
wegens hun beroepsbezigheden, "deels uit hoofde van de physieke,
intellektuële en morele ongeschiktheid van vele ouders voor dat
werk" heeft de staat de taak de gebrekkige huiselijke opvoeding
via onderwijs te korrigeren, "opdat de opvoeding der jeugd met het
staatsdoel overeenstemme ..." (Görlitz 1849, p. 57).
Deze 'dubbelheid' is ook terug te vinden in de voorschriften die
Van Wijk geeft over de verhouding tussen ouders en onderwijzer:
aan de ene kant moeten volgens hem de ouders en de meester een
drachtig samenwerken onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid
van de ouders, terwijl elders in zijn verhandeling de meester de
rol heeft van de opvoedingsdeskundige die het beter weet dan de
ouders en die zij moeten volgen.
In de samenwerking gezin-school is het eerste beginsel dat de
ouders de kinderen naar school sturen en ervoor zorgen dat er niet
verzuimd wordt. Verder moeten de ouders informatie doorgeven aan
de meester over de hebbelijkheden van hun kroost, zodat hij de ge
paste middelen kan aanwenden ter korrektie. Verder moeten de ouders
de meester ondersteunen wanneer deze tot een opvoedkundige maat
regel heeft besloten: de ouders moeten afkeuren wat de meester af
keurt en goedkeuren wat hij goedkeurt. Het is essentieel dat de op
voeders één lijn trekken in hun gedrag naar de kinderen toe.
Het onderdanige respekt dat de ouders tegenover de meester moeten
hebben, komt tot uitdrukking bij Te Gempt.

- 86 -

"Wij staan den leeraar op een' te verre afstand, en ook van den onderwijzer,
om over deze menschen juist te oordelen. Naar ons inzien doen beide hun best,
en kan het slechts bedilzucht zijn, om op hen aanmerkingen te maken." (Te Gempt
1837, p. 194).

Wanneer de samenwerking tussen de verschillende opvoedende insti
tuties (kerk, school en gezin) optimaal funktioneert, is er een
pedagogisch universum geschapen, dat het kind totaal omvat en waar
aan het zich niet kan onttrekken. Het alziend oog van de welbestuur
de liefde is overal aanwezig, waar het kind zich ook bevindt.
Het wellngerlqte volksonderwijs
Kritiek op het oude schoolwezen

De noodzaak van de hervorming van het volksonderwijs wordt gefor
muleerd op basis van een diepgaande kritiek op het traditionele
hoofdelijk onderwijs. Deze kritiek is geïnspireerd door de bezorgd
heid om het toenemende pauperisme. We hebben gezien, dat het paupe
risme in de eerste plaats geanalyseerd werd als een probleem van
zedelijke en morele aard. De belangrijkste kritiek op het onderwijs
voor het gewone volk was nu, dat dit het zedelijk verval van de
Natie niet tegenging, maar het eerder nog in de hand werkte. Naar
analogie van de kerkelijke bedeling werd het hoofdelijk onderwijs
afgeschilderd als een poel des verderfs waar de kinderen allerlei
ondeugden en slechte gewoonten leerden. "Om zijne kinders zedeloos
te krijgen, behoeft men ze maar op de scholen te zenden", beweerde
Van der Ploeg (1800). Hoe kan nu de school de zedeloosheid bevor
deren en allerlei ondeugden aankweken? Zij doet dit door enerzijds
de kinderen niet daadwerkelijk de juiste zedelijke beginselen bij
te brengen en door anderzijds een vrijplaats te zijn voor allerlei
zedeloze en verdorven praktijken, waaraan zowel leerlingen als
meesters zich schuldig maken.
Het hoofdelijk onderwijs verzuimde in de ogen van de hervormers,
om een duidelijk begrip tot stand te brengen van de zedelijke be
ginselen waaraan de kinderen zich in het leven zouden moeten hou
den; het was gewoon niet effektief. Dit kwam doordat het gebaseerd
was op werktuiglijk leren; de kinderen moesten voor hen volledig
onbegrijpelijke kennis nabootsen, herhalen en van buiten leren.
Hoe kan, zo vragen de kritici zich af, de school deugdzaamheid aan-
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leren, wanneer de kinderen, bijvoorbeeld in de godsdienstles in een
"voor hunne jeugdige zielen, geheel onverstaanbaar en smaakloos vraagboek, een
groot deel vraagen en antwoorden van buiten leeren; op zekeren dag in de week
worden die vraagen opgezegd; of liever, ze worden van de kinderen, met uitlaa
ting of bijvoeging van woorden of lettergreepen, zo, dat het geheel onzin
wordt, heen gerabbeld; die dit niet, tot genoegen van den meester, doen kan,
of niet genoeg op zijne wijze geleerd heeft, wordt braaf afgerost" (Wester
1794, p. 12, 13).

Wanneer het kind enkele regels uit het leerboek van Bartjens kan
naschrijven, de catechismus en enige gebeden van buiten heeft ge
leerd, krijgt het een getuigenis van uitgeleerd te zijn.
"Uitgeleerd! en men weet nog niets. Nadenken, oordelen, vergelijken, onder
scheiden heeft niemand geleerd; geen wonder, de meester zelf kan het niet."
(Van der Ploeg, 1800).

Omdat alle kennis die geleerd wordt onbegrepen en dus ook onver
werkt blijft, kan er niets van in praktijk gebracht worden. Zedekundig onderricht heeft op deze wijze totaal geen zin.
Behalve dat het hoofdelijk onderwijs geen begrip bijbracht van de
zedelijke plichten, wekte het, aldus de kritici, ook niet in het
minste op om deze plichten ook te praktiseren. De kinderen werden
niet gestimuleerd om zich ook gevoelsmatig te vereenzelvigen met
de zedelijke beginselen die de school verondersteld werd over te
dragen. Het hoofdelijk onderwijs funktioneerde dus niet opvoedend.
Het belangrijkste voorwerp van kritiek inzake het opvoedkundig
funktioneren van het hoofdelijk onderwijs was de schooltucht. Deze
werd geregeerd "door eene stipte militaire discipline en gehoor
zaamheid, soms afgedwongen door eene middeleeuwsche gestrengheid,
waarbij onteerende en ligchamelijke straffen doorgaans op eene
onverstandige en onredelijke wijze aangewend werden" (Görlitz 1849,
p. 24). Men vond dat lijfstraffen geen ander effekt hadden dan
angst, en angst voor straf was een slechte drijfveer voor vlijtig
en zedelijk gedrag. Kinderen werden er alleen maar slaafs van en,
wat erger was, hun gehoorzaamheid ging net zo ver als de straffende
arm van de meester lang was. Eenmaal onder zijn ogen vandaan, zou
iedere zedelijkheid en braafheid verdwijnen, omdat deze slechts van
buitenaf opgelegd waren geweest. Als het aan het onderwijs moest
'liggen, dan werden dus verstand en hart van het kind nauwelijks ge
vormd. Erger nog; het tere kinderzieltje werd er nog eerder door
misvormd!
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In de eerste plaats kwam dit doordat het hoofdelijk onderwijs een
groot gebrek zou vertonen aan orde. Ieder kind leerde voor zich
zelf, liefst hardop zijn of haar les, terwijl de meester aan zijn
lessenaar de leerlingen één voor één overhoorde.
"Op eenen geruime afstand van de school hoorde men reeds het woeste geschreeuw
der kinderen en de dreigende en te vergeefs verbiedende stem des meesters, wel
ke het schoolvertrek aanwezen...
... Terwijl de geheele schooljeugd zich toegaf in een woest geschreeuw, stonden
drie of vier aan den stoel des onderwijzers, uit, voor hun onverstaanbare boe
ken prevelende of schreeuwende, te spellen of te lezen, terwijl de meester
veelal buiten staat was, daarbij op te letten of hetgene gespeld of gelezen
werd, waarlijk in het boek stond, veelmin om daarbij ééne gedachte te denken;
over den inhoud werd nimmer gesproken of gevraagd, en alzoo leerden de kinderen
nimmer verstaan hetgeen zij lazen." (Visser, 1810).

Behalve door het hoofdelijk systeem, waarvan het lawaaiige en rom
melige karakter door de kritici natuurlijk kleurrijk werd aange
dikt in hun beschrijvingen, droeg de gebrekkige huisvesting het
nodige bij aan de wanorde. De schoollokalen waren veel te klein,
vochtig, slecht verwarmd en vaak nagenoeg zonder ramen. Er heerste
dan ook een 'vunzige stinklucht' en
"het vertrek behoorde eigenlijk slechts de helft of eenderde van het getal der
leerlingen te bevatten, maar door het plaatsen van smalle dubbele tafels voor
de schrijvers, en van bankjes zonder lessenaar voor de abé-klanten, alle zoo
digt bijeengeschoven, dat men er naauwelijks door kan komen, is het mogelijk
geweest zoo veel kinderen op elkander te pakken" (Görlitz 1849, p. 17).

In deze ordeloze en onoverzichtelijke bende is het voor de meester
enerzijds onmogelijk om zodanig overzicht te houden, dat niemand
zich kan inlaten met ongeoorloofde praktijken, terwijl hij ander
zijds niet in staat is om voortdurend zijn ongeveer honderd pupil
len aan het werk te houden. Ledigheid en gebrek aan kontrole zijn
in de ogen van de vernieuwers verderfelijk voor de kinderziel. Al
lerlei verkeerde neigingen of verdorven individuen onder de leer
lingen krijgen in deze situatie vrij spel. Zodoende leren zij
slechte dingen; de les begrijpen ze niet en van elkaar leren ze
niets dan slechts. Van de meester valt trouwens meestal ook niet
veel stichtelijks te leren; hij zal hooguit het vloeken verbieden
aan zijn leerlingen, terwijl hij zich er zelf doorlopend aan schul
dig maakt. Prenten of afbeeldingen uit die tijd van het hoofdelijk
onderwijs nemen vaak juist dit aspekt van de orde op de korrel,
door te tonen, dat er zich van alles afspeelde in de school, be
halve wat er zich zou horen af te spelen; onderwijs. De kritici

Uit: Meijsen 1976, p. 10.
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leggen sterk de nadruk op de noodzaak de kinderen bezig te houden,
niet alleen om te voorkomen dat ze gaan toegeven aan zondige nei
gingen, maar ook omdat de bezigheid op zich opvoedend werkt.
De kleinste kinderen moeten vaak heel lang niets doen, en leren
dan op zijn hoogst stilzitten.
In die slechte scholen wordt "de eerste drift des menschen, welke
wij als de bron van algemeen-nuttige deugden kunnen beschouwen, de
drift tot werkzaamheid in haaren tederen kiem vertreden" (Horstig
1794, p. 84). Hoe kunnen die kinderen later nu bezige mensen, wak
kere en vlijtige arbeiders worden, zo vraagt men zich af.
Eigenlijk vindt men dat het hoofdelijke onderwijs Überhaupt geen
doelstelling heeft, er wordt zogezegd maar wat aangerommeld. Er is
geen sprake van enige organisatie in het schoolwezen, alle steden
en dorpen kennen ieder hun eigen verordeningen ten aanzien van het
onderwijs. Omdat het onderwijs vaak vanuit de kerk georganiseerd
wordt, is het ook leerstellig. Men bepleit afschaffing hiervan. Om
dat het veelal de hervormde kerk is die het beheer over de school
heeft, en in het leerstellige onderwijs andersdenkenden gekrenkt
worden, is dat aanleiding voor veel ouders hun kinderen maar niet
naar school te sturen. De tegenstellingen tussen de gezindten wor
den door het leerstellige onderwijs te veel aangescherpt. De onder
linge haat en nijd moet vervangen worden door religieuze verdraag
zaamheid en nationaal gevoel.
Uiteindelijk komt natuurlijk de kritiek terecht bij de onderwijzer
en de gebruikte leermiddelen. Door een ondeugdelijk aanstellingsbeleid, wordt de onderwijzerspost veelal gegeven aan iemand die
alleen maar kan bogen op een mooie of luide stem, enige bijbelken
nis en als het meezit bezit hij ook een fraai handschrift. Zijn
levenswijze en zijn kundigheden op het pedagogische vlak spelen
bij de aanstelling nauwelijks een rol, zodat vaak de meest onbeschaafden en onkundigen zich het meesterschap weten te verwerven.
"Ze kunnen op zijn hoogst matig schrijven en rekenen en de plak en
de stok zijn de enige barbaarse kunstmiddelen waarmee zij hun leer
lingen de leerstof indrijven." (Van Hinloopen 1791, p. 247). Met
de bezoldiging van meesters is het triest gesteld, zodat deze ge
dwongen zijn om diverse baantjes erbij te nemen (koster, dorpsrechter, secretaris, landarbeider) om rond te komen. Mede daardoor
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is de status van het meestersberoep laag, waardoor de morele in
vloed die deze op de kinderen kan uitoefenen erg gering is. Omdat
bovendien de meester veelal (ook) afhankelijk is van ouderlijke
bijdragen, geeft hij vaak de meeste aandacht aan die kinderen waar
van de ouders het meeste schoolgeld betalen en laat hij de kinde
ren van niet betalende ouders er maar zo'n beetje bijhangen. Wan
neer hij door een kerk betaald wordt, is hij afhankelijk van de
willekeur van de kerkbestuurders. Kritiek heeft men ook op de ir.
gebruik zijnde schoolboeken. De leerstellige katechismus, leert
alleen maar dogmatische kennis, waarin "de gevoelens van andere
gezindheden... wederlegd" (Visser 1810, p. 94) worden, en is dus
niet geschikt voor openbaar onderwijs. Bovendien is deze niet in
gericht in overeenstemming met kinderlijke vermogens. Dezelfde kri
tiek komt het eveneens veel gebruikte Evangelie toe. Het 'slimschoolboek' of het 'het boek der geslachten', staat bol van onuit
spreekbare vreemde namen en woorden. Een voorbeeld: "Juda gewan
Er, Onan, Sela, bij zijne vrouw Sua, de Canaanitische, en Peres of
Pheres en Zerah bij Thamar, zijne schoondochter" (Visser 1810,
p. 95).
Al deze beschrijvingen roepen een weinig opwekkend beeld op van de
dagelijkse praktijk in het hoofdelijk onderwijs. Een adekwate in
druk van de feitelijke gang van zaken krijgen we er waarschijnlijk
niet door, want de sombere kleuren waarin alles geschilderd wordt
dienen tevens als achtergrond in kontrast waarmee de vernieuwingen
des te helderder schitteren. Nu gaat het ons ook niet om het feite
lijke funktioneren van het hoofdelijk onderwijs, maar om de visie
van de hervormers erop. We hebben er geen behoefte aan om, zoals
dat veel gebeurt in de historische pedagogiek, het hoofdelijk on
derwijs af te doen als primitief en mechanisch. We weten niet hoe
het funktioneerde. We weten alleen dat het vervangen werd en welke
argumenten men hierbij hanteerde.
De uelingerigte volksschool

Daar waar de kritiek op het hoofdelijk onderwijs begint, daar
start ook de doelstelling van het vernieuwde, welingerigte volks
onderwijs. De belangrijkste oorzaak van pauperisme is het moreel
verval en de zedenverwildering, dus moet de volksschool ertoe bij
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dragen deze euvelen op te heffen. De volksschool moet "den geringen dagloner" zijn "betrekkingen van Mensch en Christen....doen
kennen en gevoelen (Boing 1791, p. 274). Pas dan kan het doel be
reikt worden, dat "de verschillende standen, zowel als de bijzon
dere leden derzelve, elkander nuttig kunnen en willen zijn" (Vis
ser 1820, p. 6).
De volksschool moet niet in de eerste plaats individuen vormen,
maar moet het (lagere) volk als geheel aansluiten op het streven
naar een algemeen maatschappelijk welzijn. De school staat in
dienst van het grote projekt van de volksverlichting.
"Het doel van een ware volksverlichting is, om ieder in zijnen kring, toe te
rusten met kundigheden, aan dien kring geëvenredigd, en hem door pligtsbetrachting, nuttig, gelukkig en tevreden te maken." (Suringar 1823, p. 74).

Er moeten scholen opgericht worden die aan lichaams- en verstands
ontwikkeling doen teneinde de kinderen dit vermogen te geven, èn
die tegelijkertijd aan zedelijke beschaving doen om de wil op te
wekken, het verkregen vermogen ook op de juiste wijze te gebruiken,
namelijk hard en braaf werken voor de gemeenschap.
De welingerigte volksschool is dus een institutie die het volk er
toe moet brengen zich in vrijheid en bewustzijn te onderwerpen aan
de (door de burgerij geformuleerde) eisen van de gemeenschap. De
oude ketenen van dwang en repressie moeten verdwijnen. Het volk
moet bevrijd en verblijd worden door en met het ware inzicht en
het moet geleid worden door de juiste morele principes. Iedereen
moet het ware inzicht krijgen in zijn of haar plaats in de maat
schappij en doordrongen worden van de noodzaak die positie zo goed
mogelijk waar te nemen. In de plaats van repressie komt de indivi
duele verantwoordelijkheid. Het opvoeden tot die individuele ver
antwoordelijkheid is de voornaamste taak van de volksschool. Deze
opvoeding valt uiteen in de inmiddels bekende tweedeling van gevoel
en verstand. Alleen in kombinatie leveren zij het juiste type bur
ger op. De voornaamste kritiekpunten op het hoofdelijk onderwijs
hadden betrekking op deze twee komponenten; noch het een noch het
ander zou op juiste wijze tot ontwikkeling gebracht worden. In de
vernieuwingsvoorstellen is een globaal onderscheid mogelijk tussen
maatregelen die gericht zijn op het gevoel resp. op het verstand.
Het gevoel van het kind, ofwel de kinderziel is het centrale onder
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werp van de kindgerichte pedagogie, terwijl het verstand voorwerp
is van het begrijpend leren.
De kindgerichte pedagogie

Het uitgangspunt van het pedagogisch denken in de prijsverhandelin
gen is, dat er een onderscheid is tussen kinderen en volwassenen.
Kinderen zijn voornamelijk zinnelijke wezens, d.w.z. vatbaar voor
zintuigelijke indrukken. In de loop van hun groei ontwikkelen zij
pas de eigenschappen die kenmerkend zijn voor volwassenen: gevoel
en verstand. Vöördat deze eigenschappen zich beginnen te ontwikke
len, hetgeen overigens al heel vroeg het geval is, zijn ze nog
niet toegankelijk voor de middelen die de kindgerichte pedagogie
voor hen in petto heeft. Gedurende die eerste periode (die groten
deels thuis doorgebracht wordt) moeten ze gewoon hun opvoeders
(ouders) leren gehoorzamen, desnoods met harde hand. Al vrij snel
worden ze echter bevattelijk voor de rede en daarmee toegankelijk
voor andere middelen. Dan kan men beginnen het zaad der deugd in
hun harten uit te strooien. Het kind wordt dan beschouwd als een
onwetend, maar redelijk denkend wezen, dat erg gevoelig is voor
blijken van genegenheid van de kant van zijn opvoeders. Op deze
uitgangspunten wordt het pedagogisch en didaktisch handelen geba
seerd. Behalve gevoel en verstand bezit ieder kind ook eigenschap
pen die bepaald zijn door erfelijkheid en sociale achtergrond. In
de opvoeding zijn deze eigenschappen (karakter, temperament) van
groot belang. De opvoeders moeten dez.e eigenschappen leren kennen
en hun pedagogisch optreden erop afstemmen.
Het kernstuk van de kindgerichte pedagogie vinden we terug in de
diskussie over de tucht in de school. De in de vorige paragraaf
beschreven kritiek op de lijfstraf vindt zijn positieve pendant in
de voorstellen voor nieuwe sanktioneringsmechanismen in de school.
De kritiek op de lijfstraf werd niet in de eerste plaats geformu
leerd vanuit humanitaire overwegingen, zoals wel gedacht wordt, al
thans, dat was niet de enige achtergrond ervan. De vernieuwers
noemden zichzelf 'menschenvrienden1, maar met hun aandacht voor de
menselijkheid kombineerden zij een uiterst praktische instelling.
In hun humanitaire werk hadden zij een minutieuze aandacht voor al
lerlei (soms bizarre) details van gedragsbeheersing en -regulering.
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Hun probleem was het pauperisme en de middelen daartegen; het ging
dus om een maatschappelijk probleem. Hun aandacht was vooral ge
richt op de effekten van de straf. De bestaande strafpraktijk werd
gekritiseerd op zijn effektiviteit.
De kritiek richtte zich in de eerste plaats tegen het ongedifferen
tieerde en willekeurige karakter van de bestaande strafpraktijken.
Of, en in welke mate er straf uitgedeeld werd, was vooral afhanke
lijk van het temperament en de toevallige gemoedstoestand van de
meester. Bij het minste of geringste vergrijp deelde hij met de
tuchtwerktuigen die hij voortdurend onder handbereik aan zijn les
senaar had hangen, rake klappen uit. Het gevolg van deze methode
was, aldus de kritici, dat er in de scholen een waar schrikbewind
heerste, waar slechts de angst de bijna verwilderde kinderen in
het gareel kon houden.
De straf moest daarom om te beginner, op twee punten hervormd wor
den. In de eerste plaats moest de willekeur eruit verdwijnen, zo
dat niet het humeur van de meester, maar het begaan van een over
treding bepalend zou zijn voor de toediening van een straf. Het
moest dus zowel voor de meester, als voor de leerling volstrekt
duidelijk zijn wat wel en wat niet geoorloofd was. Daartoe moesten
er schoolwetten komen, die voor iedereen zichtbaar in de school
opgehangen werden.
"Daar waar niet de willekeur des schoolhouders, maar de schoolwetten heerschen,
daar komt de leerling dra, en eer hij het bemerkt, in het gevolg der ingevoer
de orde." (Visser 1840, p. 144).

De openbare afkondiging ervan en het feit dat zowel het gedrag van
de leerlingen als dat van de meester in de schoolwetten werd vast
gelegd, gaf deze het karakter van een overeenkomst, naar het model
van een sociaal kontrakt. De leerlingen verbonden zich tot gehoor
zaamheid, oplettendheid, vlijt etc. en de meester verplichtte zich
in ruil daarvoor de leerlingen naar vermogen naar hart en verstand
te vormen. Door deze konstruktie zouden de schoolwetten meer legi
timiteit bij de leerlingen verwerven en dus op meer volgzaamheid
kunnen rekenen. Het was immers in hun eigen belang dat zij de re
gels volgden?
In de tweede plaats moest er gedifferentieerd worden in de mogelijk
heden om te straffen. Niet iedere straf moest even zwaar zijn, zo
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als ook niet iedere overtreding even ernstig is. Deze koppeling
tussen strafmaat en overtreding werd gemaakt omdat van de straf
vooral een verbeterende, korrigerende werking moest uitgaan. In
het oude systeem van lijfstraffen was de straf gericht op boete
doening of onderdrukking; hij had de funktie van het afdwingen van
gehoorzaamheid. Nu kwam daar nog iets bij: het individu dat in
overtreding was moest verbeterd worden, zodat hij of zij in de toe
komst dit niet meer zou doen. De eerste stap op weg naar de straf
als korrektiemiddel is het aanbrengen van een onderlinge hiërarchie
in de straffen.
In de verhandelingen van Spoelstra,.Weiland en Van Dam zien we een
eerste hiërarchisering in strafmaatregelen gepropageerd. Hoe zwaar
der het misdrijf, hoe zwaarder de straf ook hoort te zijn. De aard
van de straf dient daarbij voort te vloeien uit de aard van de
overtreding en moet daarop inwerken ter verbetering. Zo moet een
leugen bestraft worden met ontzegging van alle vertrouwen voor een
bepaalde periode. De leugenaar dient (ook door de medeleerlingen)
een aantal dagen genegeerd te worden. Floh, en in zijn voetspoor
de Algemeene Denkbeelden, relateren de straf niet alleen aan de
aard en de zwaarte van het vergrijp, maar ook "aan de aanleidende
oorzaken, en ook tevens met de geaartheid van hem, welke dezelve
begaan heeft" (Algemeene Denkbeelden, 1798, p. 52). Dit is de twee
de stap.
Om op juiste wijze te kunnen straffen moet de onderwijzer
"niet alleen het gedrag kennen, maar ook het temperament, het karakter, de be
doelingen, de aanleidende omstandigheden, de huisselijke opvoeding des bedrij
vers, in een woord alles wat de eigenlijke waarde van de daad bepaalt" (Visser
1820, p. 145, cf. Görlitz 1849, p. 127).

De eigenlijke waarde van de daad is dus niet meer alleen de zwaarte
van het vergrijp, maar ook en vooral de achtergrond van waaruit de
dader ertoe gekomen is. Dit laatste maakt het mogelijk een sanktie
te kiezen, die ertoe bijdraagt dat het vergrijp zich niet zal her
halen.
Deze andere kijk op straf gaat gepaard met een veel grotere nadruk
op de beloning als middel tot stimulering en verbetering. Straf
krijgen, in welke vorm dan ook, is nooit aangenaam. Het doel van
het onderwijs is de kinderen te brengen tot vreugdevolle plichts
betrachting. Veel straffen draagt daartoe niet bij, wel stimulering
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via beloningen. De regels die gelden voor de bestraffing, moeten
daarom aangevuld worden met regels die voor de beloning gelden.
Het begrip 'eigenlijke waarde van de daad' duidt op een verschui
ving in de kijk op het kriterium dat aangelegd wordt bij de be
straffing (van het vergrijp zelf naar de motivatie van de dader),
maar ook verandert daarmee het aangrijpingspunt van de sanktie.
Bij de lijfstraf is dat het lichaam. Nu wordt gepleit voor meer
psychologische sankties, die gericht zijn op de ziel. De effektiviteit van de nieuwe sankties wordt veel hoger aangeslagen. De
lijfstraf wordt verdrongen door mechanismen waarbij de zwaarte van
de straf niet wordt gemeten aan de hoeveelheid fysieke pijn, maar
aan het effekt op de kinderziel. Het is als het ware een beweging
van buiten naar binnen; van lichaam naar ziel. Wie de ziel beheerst,
beheerst daarmee ook het lichaam. Net als in het gezin wordt in
vloed op de ziel verkregen via de welbestuurde liefde. Wil de on
derwijzer vat krijgen op de kinderziel, dan moet hij aan bepaalde
voorwaarden voldoen, net als de ouders. De pedagogische voorschrif
ten voor de meester zijn in de kern gelijk aan die voor de ouder.
Hij moet een aantal procedures volgen en gedragskenmerken hebben,
die de kinderziel voor hem kenbaar en toegankelijk

maken.

Met het oog op de kenbaarheid is het voor de onderwijzer van groot
belang het kinderzieltje tot op de bodem te doorgronden. Pas dan
kan 'de eigenlijke waarde van de daad' bepaald worden en de meest
passende (= effektieve) sanktie toegepast. De onderwijzer moet
daarom zijn leerlingen voortdurend en intens observeren, teneinde
temperament en karakter nauwkeurig vast te stellen. De observatie
wordt vergemakkelijkt door het gedrag van de kinderen altijd en
overal zichtbaar te maken. De schoolruimte moet daartoe op een zo
danige wijze ingericht worden, dat de meester in ëén oogopslag ie
dereen kan zien. Er mogen dus geen hoekjes meer zijn waar de kin
deren zich ongezien kunnen ophouden. De schoolruimte wordt opgevuld
door rechte rijen banken, met aan het hoofd, op een verhoging, de
lessenaar. Het gedrag van iedereen moet dagelijks door de meester
bijgehouden en genoteerd worden. Het zichtbaar maken van het ge
drag heeft ook nog een andere funktie: het voorkomen van strafbaar
gedrag. Omdat de angst voor straf een veel minder sterke drijfveer
tot deugdzaamheid en vlijt is, dan de zucht naar beloning, moet de
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noodzaak tot straffen zoveel mogelijk voorkomen worden. De centra
le en verhoogde positie van de lessenaar vermindert de noodzaak
tot straffen;
"Immers, zodra de kinderen in dat denkbeeld zijn, dat de oogen des Meesters
steeds op hen zijn gevestigd, dan kan het niet missen, of deeze gedagte is
altoos van eene goede uitwerking op hunne gemoederen, en belet natuurlijk de
involging van veele ongeregelde neigingen en begeerten..." (Floh 1794, p. 18).

Deze tweede funktie van de blik van de meester (voorkoming/regi
stratie van strafbaar gedrag) maakt de schoolruimte eigenlijk min
der geschikt voor de eerste (observatie). Horstig wijst op de
voordelen van observatie buiten de school, vooral tijdens het
speelkwartier. De kinderen gedragen zich dan vrij en ongedwongen
en bieden zo een betere kijk in hun karakter dan wanneer ze zich
bewust zijn van de blik van de meester. Ook buiten de schoolpoort
moet de meester ze blijven observeren; op straat en zelfs thuis
moet zijn blik hen achtervolgen. Hij moet "zelfs de bijzondere ,
huisselijke omstandigheden, alsook de karakters en de levenswijze
der ouderen van zijne leerlingen in aanmerking ... neemen" (Horstig,
1794).
Heeft de meester aldus voldoende kennis over de leerlingen verza
meld, dan kan hij wel de juiste sanktie bepalen, maar deze is daar
mee nog niet effektief. Eerst moet het kinderzieltje toegankelijk
gemaakt worden voor de pedagogische aktiviteiten van de meester.
Hij doet dit door een goed kontakt op te bouwen met zijn pupillen.
Voor de vormbaarheid van de buigzame kinderzieltjes is het een
voorwaarde dat de meester zich geacht en geliefd weet te maken.
Floh geeft een overzicht van de eisen waaraan de meester moet vol
doen om het zover te brengen (Floh 1794, p. 27 e.V.). Achting, aldus
Floh, verwerft een schoolmeester door zich als burger, echtgenoot
en vader onberispelijk te gedragen. Alles wat de school of hemzelf
aangaat moet een goede orde zichtbaar maken. Hij moet dus altijd
wel gekleed de school betreden en bovendien precies op tijd. Alles
wat hij doet moet een voorbeeldige vlijt en netheid uitstralen.
Hij moet een ernstige en deftige houding aannemen, zonder te ver
vallen in stijve trotsheid, verwaandheid of winderigheid. Hij moet
alles met doelbewuste en weloverwogen bedaardheid doen. Hij mag
dus nooit de hansworst spelen of in onbeheerste worde uitbarsten.
De

liefde van de leerlingen verwerft de meester door te laten zien
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dat hij "op een gemoedelijke wijze, zal zorgen dat zij allen bij
hem veel goeds en de waare middelen en weegen mogen leeren kennen,
door en langs welke zij, eenig en alleen, waarlijk gelukkig kunnen
worden ..." (Floh 1794, p. 34), dat hij straf en beloning uitdeelt
voor hun bestwil en dat misdaden hem verdriet doen; dat hij ongaar
ne straft en met echt plezier beloont. Zijn gedrag mag hiermee
nooit in tegenspraak zijn. Zo mag hij bijvoorbeeld nooit kinderen
van betere komaf voortrekken. Straffen moet hij met zichtbare te
genzin doen en hij mag de kinderen nooit laten bedanken voor een
ontvangen straf, want dat kweekt onoprechtheid. Dank voor straf kan
nooit oprecht zijn, want straf is altijd onaangenaam. Van groot be
lang is tenslotte dat de meester altijd het waarom van zijn gedrag
duidelijk maakt. Heeft de meester eenmaal de achting en de liefde
van zijn pupillen gewonnen, dan zullen ze niet alleen gevoelig wor
den voor zijn goed- of afkeuring, maar ook de neiging krijgen hem
als hun grote voorbeeld te zien. Het gedrag van de meester heeft
net als dat van de ouders een voorbeeldfunktie; het moet altijd in
alle opzichten onberispelijk zijn.
Zijn nu de kinderzieltjes op de beschreven wijze kenbaar en toegan
kelijk gemaakt, dan kan het nieuwe sanktioneringsmechanisme dat de
lijfstraf overbodig maakt in werking treden. Straf en beloning wer
ken op de gevoeligheid voor de goed- of afkeuring van de meester
en op de gevoeligheid voor eer of schande. Floh ontwierp een slui
tend sanktioneringssysteem, dat door zijn hiërarchische struktuur
zowel de gehoorzaamheid als de ijver zou moeten stimuleren. Hij
stelde de volgende beloningshiërarchie voor: woorden en aantekenin
gen van goedkeuring, de plaatsing van de leerlingen vooraan in de
rij, de plaatsing van de naam op het erebord en tenslotte een zetel
in de bank van eer, die apart in de school stond. Als exakt spie
gelbeeld van deze hiërarchieën van deugd en beloning stelde hij met
elkaar korresponderende hiërarchieën van ondeugden en straffen voor:
woorden of aantekeningen van afkeuring, naar achteren plaatsing in',
de rij, de naam op het schandbord en de zetel in de bank van schande.
De leerlingen worden door dit systeem in een konkurrentiepositie
ten opzichte van elkaar gezet. Hun gedrag wordt gerelateerd aan een
regel die gevolgd moet worden, onderling wordt het gedrag vergele
ken en ondergebracht in een waarderende hiërarchie die konformiteit
oplegt (M. Foucault, 'De disciplines', in: Te Elfder Ure, 29, p. 605).
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In dit gesloten systeem, waarin alle gedrag opgenomen en gesanktioneerd wordt, is de sanktie rangschikkend, terwijl de rangschikking
sanktionerend werkt en hierop berust zijn werkzaamheid. Het produkt
ervan is een ziel die behept is met de drang tot eer en de angst
voor schande.
De sanktionering moet een prominente plaats innemen in het school
gebeuren.
- Iedere sanktie moet met plechtige ernst, doch met vaderlijke '
vriendelijkheid of gestrengheid toegediend worden. Hogere belo
ningen of strengere straffen moeten met een plechtig ritueel om
geven worden.
- De schoolwetten moeten op een zichtbare plaats in de school han
gen en ze moeten periodiek voorwerp van plechtige beloftes en
ceremoniën gemaakt worden.
- De meester houdt dagelijks een administratie bij van het gedrag
van iedere leerling. Dit rapport dient als basis voor de perio
dieke plechtige sanktioneringsrituelen en voor tussentijdse bij
sturing.
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Geen enkele sanktie mag het ordelijk verloop van het onderwijs
verstoren. Noch voor de gestrafte/beloonde, noch voor de overigen.
Dit in verband met het voorkomen van ledige tijd.
In de prijsverhandelingen is men het eens over de produktieve funktie en het belang van de nieuwe wijze van straffen en belonen,
maar er bestaat verschil van mening over de mate waarin gewerkt
moet worden op het gevoel voor eer en schande. Auteurs die de on
derlinge konkurrentie willen aanwakkeren, prijzen eer- en schandbewijzen aan, terwijl anderen meer de nadruk willen leggen op het
mechanisme van de welbestuurde liefde en op de noodzaak tot plichts
betrachting. De eerzucht waardoor men het hart tot loffelijke daden
wil aanzetten is, volgens Spoelstra, een gevaarlijke drijfveer in
de handen van velen. Men moet zeker de kinderen aanzetten alles zo
goed mogelijk te doen, maar niet met de bedoeling anderen te over
treffen (Spoelstra 1791, p. 30). Dezelfde redenering treffen we bij
Visser (1820) aan. Het kind werkt in de school alleen voor zich
zelf. Hij stelt zelfs dat hetgene het kind op school doet, zijn
kinderlijke plicht is. (Vgl. ook: Swaan 1815, p. 42.) Daarom zijn
beloningen überhaupt niet nodig:
"Waar BELOONING gegeven wordt, daar moet iets VERDIEND zijn geworden. Waar ver
dienste is, daar moet men iets vóór en ten behoeve van anderen gedaan hebben,
hetwelke men niet verpligt was." (Visser 1820, p. 145).

Het kind maakt dus geen verdienste. Een goedkeurend woord of een
handdruk moet daarom voldoende zijn. Furieus keert Visser zich te
gen de gangbare praktijken in deze in de Bell-Lancasterscholen.
Met gulle hand worden daar beloningen en straffen uitgedeeld: beloningsprenten, speelgoed, pennen, boeken, horloges, halspenningen,
kaartjes met blijken van vlijt etc. wat betreft de beloningen. Weg
ermee, stelt Visser: "de klassifikatie en het verplaatsen der kin
deren mag de plaats van alle belooningen en straffen vervangen"
(Visser 1820, p. 146). Wat het straffen betreft wordt hier vooral
gedoeld op het gebruik van halshouten en voetblokken en het ophij
sen van leerlingen in een zak of korf en de daarmee verbonden ri
tuelen van het zingen van spotliederen op de overtreder. Dergelijke
praktijken hebben tot gevolg dat "de aanschouwers blijdschap in
het leed en de vernedering van anderen, en bij den lijder wrevel
nijd en vernietiging van alle belangstelling in de achting van an
deren en van zijn zedelijk gevoel moet verwekken (Visser 1820, p.
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134). Het gevolg is dat de overtreder voor geen misdaad meer terug
schrikt, omdat de algemene verachting op hem rust. Het hart sluit
zich af voor goede invloeden. Deze diskussie heeft vooral betrek
king op materiële straffen en beloningen. Het hiërarchisch norme
rend systeem zoals onder andere door Floh voorgesteld, wordt door
iedereen aangenomen. Zelfs Visser, die zo tegen konkurrentie is,
twijfelt niet aan het nut ervan.
De lijfstraf krijgt in het nieuwe systeem een aparte plaats als
laatste middel. Als alle andere middelen gefaald hebben, dan moet
de tuchtiging de overtreder weer in het gareel brengen. Floh (1794,
p. 46-56) schrijft er echter ook in dit geval geen verbeterende
werking aan toe; het enige wat ermee bereikt wordt is het herstel
van de oplettendheid, zodat de andere middelen weer vat kunnen
krijgen op de leerling. In de toepassing van de lijfstraf wil men
wel meer gebruik gaan maken van psychologische effekten. Het hele
ritueel eromheen wordt daartoe gewijzigd.
- De tuchtwerktuigen moeten normaal onzichtbaar opgeborgen worden,
niet omdat deze dingen zo'n vreselijke aanblik bieden, maar omdat
hun voortdurende aanwezigheid de angst ervoor vermindert. De drem
pel tot strafbaar gedrag moet zo hoog mogelijk gehouden worden
door de angst voor straf.
- Er moet een gepaste entourage zijn voor de uitvoering van een
lijfstraf. Geen drift, en geen zedepreken, maar een trage voorbe
reiding die de angst voor wat er komen gaat nog vermeerdert is
belangrijk. De uitvoering zelf moet hard en onverbiddelijk zijn,
om te voorkomen dat de gestrafte heldhaftigheid verwerft in de
ogen van zijn medeleerlingen door de straf te ondergaan zonder
teken van pijn.
- Het beste is daarom niet in het openbaar lijfstraffen toe te pas
sen, maar bijvoorbeeld na schooltijd. Het afschrikwekkende effekt
op de niet-gestraften is dan het grootst, omdat zij geen idee heb
ben van wat er met het slachtoffer gebeurt voordat het huilend de
school verlaat.
"Het ongewoone stille en eenzame der schoole, - het opzettelijk toesluiten
van derzelve - dan het langzaam voor den dag haaien der verschrikkelijke
roede: alle deeze omstandigheden treffen de ziel sterker, dan de straffe
zelve het lichaam, en maaken op het gemoed dieper indrukken, wier geheugenis
langer bij blijft, dan het smertelijk gevoel der ontvangene straffe." (Floh
1794, p. 54).
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Uit deze raadgevingen van Floh blijkt dat ook de lijfstraf uitein
delijk zijn effekt moet hebben op de ziel, zij het dan via het
lichaam.
De belangrijkste kenmerken van de kindgerichte pedagogie, zoals
die in de prijsverhandelingen voorkomt, hebben we nu behandeld.
Ons volgend onderwerp is de wijze waarop het verstand van de kin
deren verlicht moet worden in het onderricht.
Het begrijpend leren

De belangrijkste vernieuwing in het onderricht is de invoering van
het begrijpend leren. Het is het leidend beginsel achter de invoe
ring van het klassikaal onderwijs, de vernieuwing van de didaktiek
van vooral het leesonderwijs en van de produktie van een hele reeks
nieuwe schoolboekjes. Het principe van het begrijpend leren komt
voort uit de opvatting dat het kind een met rede begiftigd wezen
is, dat mits gevoed met de juiste kennis zal overgaan tot het goede.
"Brengt men den gemeenen man zo verre, dat hij boeken en geschriften kan lezen,
dat men hem dan ook de middelen geve om het gelezene te kunnen verstaan en be
oordelen, en dit is de hoofdbedoeling van het onderwijs op onze scholen." (Vis
ser 1820, p. 21).

Een zelfstandig en verstandig oordeel over alle zaken die de maat
schappij en het leven aangaan is de beste garantie dat iedereen
vlijtig, deugdzaam en volgzaam wordt. Ware kennis leidt immers tot
het juiste inzicht en het onderwijs verspreidt die ware kennis.
Kennis op zich is trouwens niet het belangrijkste, het gaat vooral
om het waarom ervan. Het kind moet "zoo volkomen mogelijk weten,
waarom het zulks leert" (Suringar 1823, p. 50). Kennis is alleen
maar het 'middel tot vorming van kinderhart en zielsvermogens
"om in de volgende levensdagen te beter en te gemakkelijker de
pligten als burger, mensch en Christen te kunnen waarnemen (Messchert 1822, p. 38). Daarom moet ook "alleen datgene, wat op de
vorming van het toekomstige lid der maatschappij eenen rechtstreek
se invloed heeft" (Visser 1820, p. 23) onderwezen worden. Vandaar
dat men spreekt van volstrekt noodzakelijke kundigheden. Onderwezen
dient:
"hetgene in eiken stand, in het dagelijksche leven, te pas komt, hetgene onmid
dellijk dienen kan, om den jeugdigen mensch zich zeiven en zijnen Schepper te
leeren kennen, om Gods- en naastenliefde op te wekken, eerbied en vertrouwen
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jegens den Albestuurder aan te kweken, bijgeloof, dwaling en vooroordeel be
strijden" (Visser 1820, p. 23; cf. Suringar 1823, p. 48).

Het devies voor kennis op de volksschool hoort te zijn: weinig en
dat goed. De kinderen overladen met kennis kweekt alleen maar ver
warring en leidt tot oppervlakkigheid. Uitvoerig worden dan ook
de nadelen besproken, die het geven van zogenoemde 'hogere kundig
heden' teweegbrengen. Het zijn geen doelmatige middelen van vor-ming. Ze liggen boven het bevattingsvermogen van het kind. Het
voornamelijk zinnelijke wezen kan zich maar met moeite bezighouden
met 'afgetrokkene denkbeelden' of zelfs met 'bloote vormen en
klanken' (Visser 1820, p. 32, 33). Het geven van wetenschappelijke
kennis op de volksschool is zelfs ronduit gevaarlijk. Het kan na
melijk nooit meer dan halve geleerdheid voortbrengen, en dat kweekt
waanwijzen en opgeblazenen, mensen die boven hun stand willen grij
pen en daardoor ongelukkig worden. "Onder hen vindt men diegenen
die rollen spelen bij alle staats-beroerten." (Visser 1820, p. 35).
De invoering van het begrijpend leren brengt ingrijpende verande
ringen van de didaktiek met zich mee. In het hoofdelijk onderwijs
werd voornamelijk geleerd door het herhalen en van buiten leren
van de stof. Nu moet de meester ervoor zorgen dat de leerlingen
ook goed begrijpen waar het over gaat en waarom dat zo belangrijk
is om te leren. Hij moet uitleg gaan geven. Het zou een zeer tijd
rovende zaak worden om aan iedere leerling apart alles te gaan
uitleggen. Daarom is de.simultaanmethode voor begrijpend leren
veel geschikter (Valks, 1925). De meester legt in een keer de hele
les uit aan de totale groep. Een belangrijk hulpmiddel bij het aan
schouwelijk maken van de stof is het schoolbord, waarvan het veel
vuldig gebruik door de wet van 1806 is voorgeschreven.
Tot de pedagogische uitgangspunten die we aan het begin van deze
paragraaf over de kindgerichte pedagogie genoemd hebben, behoorde
niet alleen, dat het kind met rede begiftigd is, maar ook dat de
redelijke vermogens van een kind klimmen met de jaren. Zoals nu
het bevattingsvermogen van kinderen langzaam toeneemt, zo moet ook
de moeilijkheidsgraad van de leerstof opklimmen. Het leerproces
moet lopen
"van de zaak tot het teeken ...; men verdeele de stof naar bepaalde trappen of
kleine gangen, en rigte zich, bij de keus van den leervorm, naar den aard van
het onderwerp ... Men ga alzoo van het naastbij- tot het verafstzijnde, van het
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het bekende tot het onbekende over en streve onafgebroken voorwaarts, ter ver
krijging eener zekere alzijdige volkomenheid of volledigheid." (Görlitz 1849,
p. 75, 76).

De opbouw van de leerstof moet trapsgewijs verlopen en hij moet
steeds in overeenstemming zijn met het bevattingsvermogen van de
kinderen. De kombinatie van de simultaanmethode en de trapsgewijze
opbouw van de stof maakt het noodzakelijk, de leerlingen op te de
len in niveaugroepen. De wet van 1806 bepaalt:
"De leerlingen zullen verdeeld worden in drie klassen welke van elkaar afge
zonderd zitten, en ieder binnen eiken schooltijd onderwijs ontvangen. De leer
lingen van dezelfde klasse worden steeds gezamenlijk onderwezen, terwijl
voorts gezorgd worde, dat die der andere klassen gedurende dien tijd hunne
bezigheden hebben ..." (17).

Dit betekende dus de invoering van het klassikale onderwijs.
De klassikale methode eist van de leerlingen voortdurende oplet
tendheid. De aandacht mag geen moment meer verslappen, of op de
verkeerde dingen gericht worden, want dan wordt de overdracht van
de les ernstig gestoord. De school moet daarom ordelijk zijn (niet
meer dan 50 à 75 leerlingen), iedereen moet op z'n plaats blijven
zitten. De les mag nooit onderbroken worden, ook niet voor de toe
kenning van straf of beloning. De meester moet zijn les ook aantrek
kelijk presenteren, zodat hij een aandachtig gehoor vindt. Hij moet
bovendien door onverwacht vragen te stellen kontroleren of iedereen
oplet en de les begrijpt.
Het begrijpend leren ligt ook ten grondslag aan een aantal vernieu
wingen in de didaktiek. De bekendste hiervan is de vervanging van
de spelmethode door de klankmethode in het leesonderwijs. In de
volgende paragraaf gaan we in op deze didaktische vernieuwingen en
de opbouw van het kurrikulum van de welingerigte school.
Het kurrikulum

Waar in de Prijsverhandelingen kritiek geleverd wordt op het werk
tuiglijk leren, wordt vaak als eerste aandacht besteed aan het
leesonderwijs. Volgens de gangbare spelmethode gaat het leren lezen
niet gepaard met begrip van wat men leest. De spelmethode leert
eerst de letters, dan de verbinding daarvan tot lettergrepen en
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tenslotte de samenstelling van woorden. Het spellen van de letters
gaat doorgaans gepaard met het zogenaamde 'temen' (bijv. de m lang-,
gerekt uitspreken als emme) en dit maakt het spellen van een woord
van meerdere lettergrepen tot een tergend langzame bezigheid, waar
bij het verstand op nul staat. Aan het eind van zo'n speloefening
is het voor een kind bijna onmogelijk om het woord, waarvan het de
letters zojuist gespeld heeft, weer in herinnering te halen en uit
te spreken. Hebben de kinderen aldus leren lezen, dan begrijpen ze
niet wat ze lezen. Bovendien lezen ze op een onnatuurlijke toon.
Ze "rabbelen alles, ineens, achter eikanderen voort" (Wester, 1794),
op één en dezelfde toon.
Aanvankelijk ijverde het Nut voor de verbetering van de oude spel
methode, totdat de nieuwe klankmethode in de belangstelling kwam.
In 1820 kiest Visser duidelijk voor de klankmethodes de spelmethode
bepaalt zich, ook in het klassikele systeem van Bell-Lancaster, tot
het "werktuigelijk leeren lezen, en noch de Stoffe noch de vorm van
het onderwijs hebben eenige strekking tot de ontwikkeling van het
verstand" (Visser 1820, p. 50). Visser bespreekt enkele methodieken
volgens de klankmethode, zoals de leesmachine en letterkast van
Deilabarre, de methode van Prinsen (met prentjes ter verzinnelij
king van de gebruikte woorden) en de methode van Niewold. Deze
laatste krijgt de voorkeur van Visser, omdat deze van het begin af
aan de verstand- en hartsontwikkeling bij het leren lezen betrekt,
terwijl dat bij Prinsen meer een nevendoel is, èn omdat de hulp
middelen bij Niewold goedkoper zijn (Visser 1820, p. 57).
In Niewolds methode spreekt de meester een woord uit, waarna hij
de kinderen een vraag stelt, "waardoor zij genoodzaakt zijn dit
woord terug te geven... bijv. ... hoe noemen de kinderen van rijke
lieden hunnen vader?" (Het woord pa wordt dan in zijn grondklanken
uiteengelegd, waarna) "de kleinste kinderen letterhoutjes gegeven
worden, teneinde nu deze kinderen hetzelfde woord zelve te doen
samenstellen of spellen? terwijl eene volgende afdeeling met krijt,
of met de griffel, op de lei, en eene volgende, met de pen, op pa
pier hetzelfde woord gelijktijdig schrijft; waardoor dus schrijfen leesoefeningen elkander afwisselen en met elkander verbonden
worden" (Visser 1820, p. 53). Verder wordt bij deze methode gebruik
gemaakt van een lctterrad, waarmee woorden uit grondklanken gevormd
kunnen worden. De gebruikte letterhoutjes hebben het voordeel dat
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de kinderen nu zelf woorden kunnen maken.
Na het aanvankelijk lezen krijgen we het voortgezet lezen. Visser
geeft voor dit onderwijs enige regels, o.a.:
1. De leesstof moet steeds aangepast zijn, "eene trapsgewijze en
onmerkbare opklimming moet daarin plaats hebben" (Visser 1820,
p. 58).
2. Men moet een rustig leestempo aanhouden, om de inhoud goed tot
de kinderen te kunnen laten doordringen.
3. Het lezen moet klassikaal gebeuren.
4. Steeds moeten er vragen over de stof, gesprekken gevoerd en raad
gevingen gegeven worden, waarbij de meester steeds de toon van
een vriend aanhoudt, en bezield is van een vaderlijke geest.
Wat het laatste punt betreft, vinden we bij Görlitz, een kleine
dertig jaar later dus, een iets terughoudender standpunt: "Men
wachtte zich vooral voor het veel praten, redeneren en moraliseren
bij het onderwijs, waar het aankomt op doen en weten" (Görlitz 1849,
p. 82). Het gaat óök om zaakkennis bij de verstandsontwikkeling, om
uitbreiding van de woordenschat, waardoor de gemene man de bevelen
van de overheid ook kan begrijpen (Visser 1820, p. 74).
Algemener gesteld is lezen de noodzakelijke kundigheid om denkbeel
den "door anderen in die taal schriftelijk uitgedrukt, te verstaan",
en is evenzo schrijven, waar we nu toe overgaan, de kundigheid "om
zijne gedachten, in de moedertaal, ...zichtbaar aan anderen mede te
deelen" (Suringar 1823, p. 37).
2. Schrijven
Het schrijfonderricht, zoals onderwezen in het hoofdelijk systeem,
leverde, en dat moet men wel erkennen, veel goede schrijvers op
(Görlitz 1849, p. 89). Maar dat waren kopiisten, die alleen van
voorbeelden konden afschrijven. Niet dat men dat nu niet meer be
langrijk acht. Zeker het goed kunnen nabootsen van lettervormen is
onontbeerlijk. Het Nut geeft ook een handleiding voor de schrijf
kunst uit, waarin minutieus uit de doeken wordt gedaan, hoe een
schrijver zijn hand, benen, hoofd, borst etc. heeft te houden om
een, en dat is belangrijk, goed en vlug handschrift te produceren.
De vormleer van Pestalozzi acht men daarvoor een goede voorberei
ding. Bovendien kan het natrekken van hoeken en bochten ingezet
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worden, om de kleinsten te bewaren voor "de doodelijke pest der
ledigheid" (Visser 1820, p. 67). Maar op kopiisten zit de maat
schappij niet te wachten, zo stelt men. Het schrijven dient in
funktie te staan van gedachtenproduktie. Mensen moeten leren
hun eigen gedachten op papier te zetten. Eisen aan het schrift
zijn dan niet meer sierlijkheid en kunstigheid, maar leesbaarheid
en produceerbaarheid. Krullen en versierselen zijn overbodig en
hinderlijk om goed en vlug schrijven mogelijk te maken. Visser
propageert om die reden het lopend koopmansschrift. De inhoud van
het geschrevene is belangrijk. Daarom moet, zelfs bij het af
schrijven van voorbeelden, de inhoud "immer iets nuttigs voor ver- \
stand en hart in zich bevatten" (Visser 1820, p. 68). Uiteraard
mogen de voorbeelden geen morsvlekken bevatten of versleten zijn,
want dat vermindert de liefde voor orde en zindelijkheid. De kin
deren behoren opstellen te schrijven, schriftelijk uit te drukken'
wat ze denken en voelen. De onderwerpen voor het schrijven moeten
daarom steeds worden gekozen "uit den kring der kinderlijke denk
beelden en begrippen" (Visser 1820, p. 70). Uiteraard dient het
onderwijs hierin trapsgewijs opgebouwd te worden. Het geschrevene
geeft de onderwijzer bovendien een instrument in handen, om in de
ziel van het kind te kijken. Dat de kinderen van elkaar overschrij
ven is daarom volledig taboe. Tegelijk over hetzelfde onderwerp
schrijven maakt het mogelijk, kinderen met elkaar te vergelijken.
3. Rekenen
Rekenen wordt gezien als een uitnemend middel om het verstand te
oefenen en daardoor het hart te openen voor de waarheid. Het hoofdrekenen, gebaseerd op de aanschouwing gaat een voorname plaats in
nemen. Het kind moet een getalbegrip bijgebracht worden, alvorens
het overgaat tot rekenkundige bewerkingen. De aanschouwingsleer der
getalverhoudingen van Pestalozzi wordt door Visser in 1820 aange
prezen, echter door Görlitz in 1849 enigszins gerelativeerd, als te
zeer op het geheugen werkend en te weinig op het verstand (Görlitz
1849, p. 97).
4. Zingen
Een verplicht onderdeel van het onderwijs, "hetwelk boven alle an-
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dere middelen, het gemoed kalmte geeft, opbeurt, vertroost, vervro
lijkt, verheft, verruimt, veredelt, en met goede en verhevene aan
doeningen jegens God en mensche vervult" (Visser 1820, p. 95).
Een onderwijzer moet kunnen zingen, dat zei Luther al. Maar het
mogen niet zomaar liederen zijn, nee, de inhoud ervan moet voor de
kinderen bevattelijk zijn. Om het zangonderwijs te stimuleren
schrijft het Nut over dit onderwerp verschillende malen prijsver
handelingen uit en stimuleert het tevens de oprichting van Volks
zangscholen en Onderwijzerszangverenigingen (Görlitz 1849, p. 104)
Al deze initiatieven waren mede gericht tegen de straatliedjes van
het gemeen, die doorgaans een weinig stichtelijke inhoud hadden.
De straatzang moest uitgeroeid worden omdat deze een moreel verder
felijke invloed had.
5. Zaakvakken
Het kurrikulum van de welingerigte school dient ook nog onderricht
in andere wetenschappen te bevatten. De zaakvakken, zoals ze later
zijn gaan heten (voornamelijk natuurkunde, aardrijkskunde en vader
landse geschiedenis), moeten echter niet systematisch onderwezen
worden, maar meer via voorbeelden in de leesboekjes.
In de Algemeene Denkbeelden wordt hierbij 'de staatsregeling' als
vak genoemd.
"Daar elk lid eener burgermaatschappij, wil hij een nuttig lid derzelve zijn,
behoort te weeten, welke pligten hij als een goed burger te betrachten heeft,
zo dient hij ook in dezelve onderwezen te worden; eene verzameling der rechten
maar in het bijzonder der pligten van elk burger, wordt hiertoe vereischt."
(Algemeene Denkbeelden, 1796, p. 45).

Het is de bedoeling dat de leerlingen de wetten van buiten leren,
zodat ze zeer vast in het geheugen komen te zitten. Daarnaast moe
ten die wetten ook verklaard worden, moeten de leerlingen doordron
gen worden van de noodzaak en de nuttigheid ervan, zodat "ook hier
geen bloot geheugenwerk plaats hebbe" (Algemeene Denkbeelden, 1796
p. 45).
Dat dit 'vak' niet geheel kontroversieel is, blijkt al uit de ver
handeling van Van der Ploeg over de ware volksverlichting. Welis
waar vindt ook hij het noodzakelijk dat de gemene man zijn burger
rechten zou moeten kennen in een maatschappij waarin ieder gelijk
is, waarin wetten bestemmen en niet de willekeur van medeburgers.
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Sterker legt hij de nadruk op de uitleg en niet zozeer op de ken
nis. Hij brengt echter het onderwerp met enige huiver naar voren,
angstig voor de wilde tijger (het gemeen), die eenmaal verlost van
zijn ketenen (onwetendheid), als een dolle om zich heen zal slaan
en alles vernietigen. Daarom is het noodzakelijk, dat het volk
éérst bekend is gemaakt met zijn plichten, voor het kennis neemt
van zijn rechten. Opvallend is, dat in 1820, na de Franse tijd,"
wanneer de burgermaatschappij meer en meer gevestigde orde wordt,
blijkbaar de noodzaak om de rechten van de mens te kennen, niet
meer aan de orde is. In de verhandeling van Visser over de vol
strekt noodzakelijke kundigheden komt dit 'vak' als zodanig niet
meer voor. Bij Görlitz vinden we het wel weer genoemd. Echter al
leen de volgende passage: "Iets over het Bestuur en de wetten des
lands, ter bevordering van Vaderlandsliefde, gehoorzaamheid aan de
wetten en voorkoming van misdrijven, enz." (Görlitz 1849, p. 115).
Over rechten spreekt men echter niet meer.
6•

ïïelingerigte^choolboeken

Als laatste onderdeel van het onderricht behandelen we de school
boeken. De oude boeken deugen niet, vindt men, in een onderwijs
systeem dat gebaseerd is op begrijpend leren. Was het zo in het
hoofdelijk onderwijssysteem dat de ouders de boeken voor hun kin
deren uitzochten, nu kan dat niet meer. In het klassikale onder
wijs krijgen de boeken ook een heel andere funktie. Men pleit voor
een verplichte boekenlijst, voor te schrijven door de overheid.
Daarbij dienen voor elke klas aparte boeken te komen, speciaal toe
geschreven naar hun niveau van vatbaarheid. De leerboeken dienen
een dusdanige opbouw te hebben, dat de stof trapsgewijze in moei
lijkheid toeneemt. Elk hoofdstuk dient van zodanige omvang te zijn,
dat het in een les kan worden afgehandeld, terwijl er zoveel hoofd
stukken in moeten zitten, dat het in een jaar of een half jaar kan
worden doorgewerkt. De inhoud mag niet in een vraag-antwoordstijl
zijn geschreven, toegespitst op van buiten leren, maar moet een
doorgaande stijl hebben (Algemeene Denkbeelden, 1796, p. 60, 61).
Daarbij moeten de leerboeken niet alleen specifieke leerstof bevat
ten, maar ook altijd iets dat geschikt is, "de ziel van dwalingen
te genezen, den mensch zich zeiven in zijne betrekkingen tot de
wereld te doen kennen" (Visser 1820, p. 24). Boeken waarin de ware
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deugdbeoefening met de levendigste kleuren wordt voorgesteld.
De natuurwetenschappen zijn hiervoor uitermate geschikt. Daarom
moeten er boekjes komen over volksnatuurkunde en de natuurlijke
historie van het Vaderland. Het beste is nog dat er leerboekjes
komen die niet alleen één wetenschapsgebied behandelen, maar "dat
veeleer daarin verscheidenheid en afwisseling plaats vonden, en
alles eene rechtstreekse strekking hadde, om den wil en het vermo
gen des menschen te ontwikkelen" (Visser 1820, p. 24).
7« De_schoolmeester
De schoolmeester van de oude stempel, die hoog verheven op zijn
lessenaar zit; daar, mede vanwege zijn lichamelijke handicap, zel
den of nooit van afkomt; die schriften zit te liniëren en pennen
te vermaken, terwijl verschillende kinderen naast hem hun lesjes
zitten op te brullen; die als een woeste leeuw tekeergaat en flink
de plak of de roede over de lichamen van de kinderen laat gaan,
wanneer hem weer iets niet naar de zin gaat; die eigenlijk totaal
geen kontakt heeft met zijn vaak wel meer dan 100 kinderen; die
meester hoort niet thuis in een welingerigte school. Hem wordt vol
strekte onkunde in het omgaan met kinderen verweten, onkunde ook
in de vaardigheden die hij over zou moeten dragen (lezen, schrij
ven, deugd, rekenen en godsdienst). Vanuit de verhandelingen wordt
kampagne gevoerd daar verandering in aan te brengen. Men hoopt dat
de bestaande onderwijzers zich zullen laten bijscholen en bereid
zullen zijn de nieuwe schoolorde in te stellen, en van hen die dit
niet kunnen of willen, dat ze spoedig het bijltje erbij neer zullen
leggen, wanneer maar voldoende druk op hen is uitgeoefend (onder
andere via wetgeving). Het docentenkorps dient verder aangevuld en
vernieuwd te worden met onderwijzers die wël zijn berekend op hun
nieuwe taak.
De nadruk komt te liggen op de vaardigheid om (geestelijk) kontakt
te maken met de kinderen, tot hen door te dringen en het te (be-)
sturen. Boing formuleert het in zijn brief aan schoolhouders als
volgt:
"Gij schoolhoudersI behoort vormers der kinderen hart, geleiders van hunnen
wil, kweekers van hunne deugd, grondleggers van hun toekomend geluk te weezen.
...Het ware leven bestaat in het kennen en betragten van onze pligten, en gij
kunt dat bewerkstelligen. Hoe grootsch, hoe edel is dan uw roem." (Boing 1791,
p. 289, 290).
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Om dit te kunnen bereiken moet hij zijn onderwijs "overeenkomstig
de vatbaarheid van elk zijner leerlingen" (Algemeene Denkbeelden,
1796, p. 10) inrichten. Daartoe moet hij "zijnen kweekelingen
leeren kennen, en eigen worden met deszelfs inborst, karakter,
vatbaarheid, neigingen enz. ... En dit alles is geenszins het werk
van één oogenblik." (Suringar 1823, p. 17). Hoe meer de meester
door kan dringen in het kinderhart en hoe meer dat voor hem open
staat,
"des te meer zullen de zaden van kinderlijke Godsvrucht en deugd, met gelukkig
gevolg, in dezelve gestrooid worden en ontkiemen» des te meer zal ... het kind
waarlijk tot een goed en nuttig mensch gevormd worden" (visser 1820, p. 63).

"De onderwijzer raadplege dus zorgvuldig den trap van ontwikkeling
der kinderlijke ziel." (Visser 1820, p. 71). Zoals de arts een
zieke diagnostiseert, zo moet de meester het karakter van zijn
kinderen diagnostiseren.
Een nieuwe garde onderwijzers moet gerekruteerd worden, "begaafd
... met een gezond verstand" en "eene, door oefening verkregen
mensch- of liever kinderkunde" (Algemeene Denkbeelden, 1796, p. 10;
cf. Weiland, 1791; Wester, 1794). Men denkt daarbij aan een twee
tal mogelijke opleidingswijzen, een via de praktijk, en een
'schoolse' opleiding. In de Algemeene Denkbeelden wordt gesproken
over het aanstellen van visitatores (schoolbezoekers), die jaar
lijks een onderzoek op de scholen uitvoeren. Deze visitatores
moeten die goede leerlingen uitzoeken, waarvan men denkt, dat ze
op grond van hun kwaliteiten in aanmerking komen voor het onder
wijzersschap. Deze leerlingen worden dan nader onderzocht en wan
neer "voldoende blijken in hen ontdekt" zijn, moeten zij "... (en
bijzonder hunne ouders) worden aangemaand, om volijverig voort te
vaaren ter verdere bekwaaming" (Algemeene Denkbeelden, 1796, p. 15).
Wanneer zij dan op leeftijd zijn gekomen, worden ze als ondermees
ter geplaatst op een welingerigte school. Daarnaast komen ze ook
op een centrale lijst te staan, die hen te zijner tijd recht op
een openvallende meestersplaats geeft. Terwijl ze op hun benoeming
wachten, kunnen ze steun (bedeling) krijgen, maar dan moeten ze
zich wel onder de hoede van de onderwijzer verder blijven bekwamen.
Die onderwijzer moet van die vorderingen nauwkeurig verslag doen
aan de visitatores. Aldus denkt men geschikte onderwijzers te kweken.
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Naast deze praktische opleidingen, moeten er kweekscholen gesticht
worden. Behalve direkte opleiding (praktisch of theoretisch) wordt
ook nog aan andere middelen gedacht om zich van het juiste slag
van onderwijzers te verzekeren. Men ijvert voor het instellen van
geschiktheids-examens voor aanstaande onderwijzers, en een hieraan
gekoppeld rangenstelsel van bekwaamheid. Bovendien wil men het
benoemingsbeleid, zoals het gehele onderwijs, uit handen halen van
de willekeur van bepaalde maatschappelijke groepen, en plaatsen
onder overheidsverantwoordelijkheid.
"Het is de maatschappij, welke dus moet zorgen dat zij het gepaste onderwijs
erlange, en welke dus hare vorming niet mag overlaten aan bijzondere leden der
maatschappij die, hoe edel ook van bedoeling, echter geheel andere bedoelingen
hebben dan de Staat kan hebben." (Visser 1820, p. 118).

Bij de benoemingen van onderwijzers krijgen de schoolopzieners (de
belichaming van de centrale overheid) een belangrijke taak toege
wezen.
Opzicht, kontrole, we hebben het reeds meerdere malen aangehaald,
acht men een zeer geschikte manier om het juiste gedrag en het
juiste handelen te bevorderen. Dus ook voor de meester. Het onver
wachte bezoek van de schoolopziener is een excellent middel om de
tragere onderwijzers aan te zetten tot meer aktiviteit, om de
slechteren en nalatigen te berispen en de ijverigen en braven naar
waarde te belonen. De goede meester vrSSgt zelfs de opziener hem
nauwlettend te kontroleren en te straffen wanneer hij fouten maakt.
De schoolopziener kan zijn lerarenkorps bovendien kontroleren en
sturen door verplichte bijeenkomsten, een soort herhalingskursussen
te organiseren. Ook worden de onderwijzers aangezet zich te organi
seren in onderwijzersgenootschappen of in ieder geval lid te worden
van het Nut (om zo via de geschriften van het Nut invloed uit te
oefenen, onder andere door een 'handleiding voor schoolleeraars1).
Aldus ontwikkelt men verschillende programma's om onderwijzers te
kweken, die de juiste pedagogie kunnen en willen hanteren, en poogt
men hen onder een toezicht te plaatsen, dat georganiseerd en gesanktioneerd is door de staat, en waardoor plaatselijke kerkbesturen en
armbesturen een groot deel van hun zeggenschap over het onderwijs
en met name over de onderwijsgevenden zullen verliezen.
Tenslotte ijverde men voor verbetering van de sociaal-ekonomische
positie van de onderwijzer. Verhoging van zijn inkomsten was nood
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zakelijk, omdat hij veelal gedwongen was er een aantal bijbaantjes
zoals koster of doodgraver of boer op na te houden. Wilde men het
hem mogelijk maken het hele jaar door school te houden en zich vol
ledig aan zijn taak te wijden, dan moesten deze bijbaantjes ver
dwijnen. Een betere salariëring zou bovendien het aanzien van de
onderwijzer opkrikken. Dit zou, en dat is natuurlijk zeer belang
rijk, een gunstig effekt hebben op zijn morele invloed ten opzich
te van de kinderen en hem een meer gezaghebbende status ten opzich
te van de ouders bezorgen.
Besluit

In het vertoog van het volksonderwijs is de effektiviteit van al
lerlei maatregelen een vaak terugkerend thema. Zowel de invoering
van het nieuwe systeem van straffen en belonen, als van het begrij
pend leren worden steeds verdedigd met het argument dat ze effektiever zouden zijn dan de oude methodes. Dit is ook het hoofdargu
ment in de diskussie over het Bell-Lancastersysteem, dat vooral in
Engeland op grote schaal gehanteerd werd. In dit systeem traden ge
vorderde leerlingen op als monitoren bij hun kollega's. Door een
trapsgewijze hiërarchische opbouw van het toezicht, kon ëën onder
wijzer wel 1.000 kinderen hebben. Het Bell-Lancastersysteem was
doordat het werkte met monitoren misschien wel goedkoper dan het
klassikale, maar omdat het gebaseerd was op werktuiglijk leren en
op externe prikkels bij straf en beloning, kon het volgens de Ne
derlandse hervormers niet zo effektief zijn als het klassikale. De
Nederlandse vernieuwing kostte weliswaar meer geld en mankracht,
maar deze investering zou er later dubbel en dwars weer uitkomen
door de veel diepergaande beïnvloeding van het gemeen, die met het
klassikele systeem mogelijk was. Het volksonderwijs hier zou waar
lijk vlijtige en brave mensen afleveren, die voor de maatschappij
de aan het onderwijs bestede meerkosten dik zouden terugverdienen
(Visser, 1820).
In de voorschriften voor de dagelijkse schoolpraktijk is de effek
tiviteit een centraal begrip. We zijn dit al tegengekomen bij de
diskussies over straf en beloning en het begrijpend leren. Een
ander punt waarbij het naar voren komt is bijvoorbeeld in de pogin
gen een pedagogisch universum te scheppen, dat het kind altijd en
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overal totaal omvat. In de school komt dit tot uiting in de aan
dacht voor het voorkómen van ledige tijd. Op momenten van ledig
heid kan het kind zich onttrekken aan het pedagogisch universum.
Er ontstaat dan een gevaarlijke situatie; de zondigheid die het
king van binnenuit bedreigt krijgt zijn kans. Het gaat verkeerde
dingen denken of zelfs toegeven aan zijn ongeregelde neigingen en
driften. Op dat moment is er een storing in de effektiviteit van
het pedagogisch handelen. Daarom zegt Visser:
"Kinderen, die naar ligchaam en geest gezond zijn, moeten steeds bezig gehouden
worden, of hunne bezigheid neemt eene verkeerde rigting." (Visser 1820, p. 120).
"Niet alsof zij altijd zouden moeten LEEREN, maar zij moeten altijd BEZIG zijn."
(Suringar 1823, p. 22).

Naast het begrip effektiviteit speelt dus de efficiëntie een onder
geschikte rol. De efficiëntie van het Bell-Lancastersysteem is geen
reden om de invoering ervan in Nederland te overwegen. De snelheid
waarmee in de school geleerd wordt is niet zo heel belangrijk, het
gaat vooral om de stevigheid waarmee het geleerde in de kinderen
verankerd wordt.
"Het schijnt bovendien van het uiterste belang, dat de kinderen, vooral ook der
armen, eenen zoodanige tijd op de school vertoeven, dat zij niet alleen (hetgene
in korten tijd te verkrijgen is) de noodige kundigheden aanleeren, maar vooral
in hunne zedelijke vorming eene zekere vastheid, zoo veel hunne jaren toelaten,
erlangen." (Visser 1820, p. 152).

Een à twee jaar is daarom niet voldoende. Dat moet minstens vijf
tot zeven jaar zijn. Men kant zich dan ook fel tegen de gang van
zaken, dat behoeftige ouders hun sterk gespierde zonen van acht
tot tien jaar van school nemen, om deze "eenige stuivers in de week
voor de huishouding" te laten verdienen. Gericht is deze kritiek
voornamelijk tegen de ondernemers, die dit stimuleren. Om vormend
te kunnen werken, moet ook gelet worden op de tijdsduur van de
lessen. Niet te lang, dan zou het verveling wekken, maar ook zeker
niet te kort, want dan kan de les niet diep genoeg in het hart
doordringen.
Het effekt dat uiteindelijk beoogd wordt, is konformiteit. In de
pedagogische diskussies, zoals ze in dit hoofdstuk aan de orde zijn
geweest, vinden we vier typen van konformiteit, of beter gezegd,
vier manieren om konformiteit tot stand te brengen.
De eerste verloopt via dwang, of de direkte dreiging daarmee. De
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wil van het individu speelt hierbij geen rol. Aangrijpingspunt is
het lichaam. De dwang wordt in de prijsverhandelingen als regulier
middel afgewezen en alleen onder bepaalde voorwaarden als laatste
middel tegen ongehoorzaamheid aanbevolen.
De tweede wijze om konformiteit tot stand te brengen maakt gebruik
van eerzucht en naijver. Door leerlingen in het openbaar symbolen
van eer of schande toe te kennen ontstaat de neiging tot konformi
teit. Door in die eer- en schandbewijzen een hiërarchie aan te
brengen en de leerlingen al naar gelang hun gedrag een plaats te
geven hierin, ontstaat de naijver (konkurrentie), die mêër is dan
konformiteit aan de regels, omdat hij een positieve betrokkenheid
op die regels tot stand brengt. De reden van die betrokkenheid is
nog 'extern' aan henzelf. De regels worden nog slechts zo goed mo
gelijk gevolgd omdat dit een middel is om voor het oog van de mede
leerlingen en de meester eer te behalen. Valt de mogelijkheid om
via konformiteit eer te behalen weg, dan verdwijnt daarmee de prik
kel ertoe. Daarom vindt Visser het onjuist om in de scholen voor
de gemene man te veel nadruk te leggen op dit mechanisme. De kinde
ren van paupers en handwerkers komen later meestal niet in een po
sitie waarin ze op welke manier dan ook enige eer kunnen behalen.
Wanneer in het onderwijs te veel nadruk heeft gelegen op de eer als
prikkel, dan worden deze kinderen later ongelukkig "en te gevaar
lijker voor de maatschappij" (Visser 1820, p. 124). In de welingerigte volksschool is daarom het volgende mechanisme belangrijker.
De derde vorm is gebaseerd op liefde en vertrouwen. Natuurlijk is
ook deze aanvankelijk gebaseerd op een externe prikkel, nl. de do
sering van de liefde, maar uiteindelijk, aldus Van Wijk, zal er
een verinnerlijking plaatsvinden. Aanvankelijk gehoorzaamt het kind
enkel omdat het niet graag de genegenheid van de opvoeders ver
speelt. De regel zelf zegt hem nog niets. Wanneer we echter:
"al vroeg onze kinderen liefde en vertrouwen tot ons inboezemen, zoodat zij
volkomen gelooven, dat wij steeds hun welzijn beoogen; dan zullen zij ook al
tijd onzen wil met genoegen volbrengen, vol vertrouwen geene reden vragen, en
het geheele denkbeeld van slaafsch zal vervallen" (Van Wijk 1833, p. 37).

Door het vertrouwen wordt de aanvankelijke slaafsheid dus omgezet
in een 'goed' gevormde wil. Het kind moet er zelf van overtuigd
raken dat wat het voorgeschoteld krijgt en wat het moet doen juist
en goed is, omdat men het beste met hem of haar voorheeft. Het moet
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niet alleen iets leren, maar ook met hart en ziel aan die kennis
hechten. Het gaat om het aankweken van inzicht in en begrip voor
de noodzaak van plichtsbetrachting.
"Hoe meer inzigt in zijne pligten, gepaard met de vereischte kunde; hoe meer
gevoel van Godsdienst en zedelijkheid? hoe meer wil en kracht er bij dezelve,
als één geheel beschouwd, gevonden wordt, hoe veiliger, gelukkiger, edeler zij
(de mens) zal zijn." (Visser 1820, p. 122).

In het onderwijs moet de vorming van de wil in hoofdzaak via het
mechanisme van liefde en vertrouwen verlopen (Floh, 1794; Visser,
1820). De faktor van het vertrouwen heeft dit type gemeen met het
vierde type konformiteit, dat van de konsensus. Hiertoe moet het
volksonderwijs uiteindelijk opleiden. Op grond van betrokkenheid
bij en vertrouwen in de instituties van het algemeen belang hebben
de burgers in een welingerigte maatschappij nauwelijks dwang of
externe prikkels nodig om vlijtig, zedig en gehoorzaam, tevreden
en gelukkig te leven.
Samen met de afschaffing van de dwang en de invoering van andere
konformiteitstypes, werden in de school een aantal technologieën
ingebracht die zorgden voor de feitelijke totstandkoming van kon
formiteit. Ook deze technologieën zijn in dit hoofdstuk aan de orde
geweest. Het zijn de sanktioneringshiërarchie, waarbij de sanktie
rangschikkend werkt en de rangschikking tegelijkertijd een sanktie
inhoudt, in de tweede plaats de alles overziende blik van de mees
ter, die strafbaar gedrag voorkomt en tegelijkertijd het gedrag van
de leerlingen zicht- en dus kenbaar maakt en zo voor de meester in
formatie oplevert over het karakter van de individuele leerlingen.
Tenslotte is er de procedure van het onderzoek naar het kennis
niveau van de leerlingen, dat tegelijkertijd kennis oplevert voor
de meester en de leerlingen oplettend houdt (zie: M. Foucault, 'de
disciplines', ins Te Elfder Ure, 29, p. 588 e.V.). Deze technolo
gieën worden vooral ingezet om het tweede en derde type konformi
teit tot stand te brengen. Het eerste (dwang) wordt erdoor overbo
dig gemaakt en het laatste (konsensus) is het resultaat ervan. Het
belangrijkste kenmerk van deze technologieën, aldus Foucault, is
dat ze tegelijkertijd machts- en kennisinstrument zijn. Op zichzelf
hebben ze een disciplinerende werking, maar tegelijkertijd leveren
ze kennis op, die weer gebruikt wordt bij de vorming van de kinder
ziel.
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De bevrijding van het gewone volk uit de ketens van de armoede en
de duisternis van de onwetendheid en het bijgeloof had als voor
waarde de diepgaande herstrukturering van het moreel, zedelijk en
fysiek bestaan van dat volk. Onafhankelijkheid van de bedeling
eiste verregaande beheersing van de behoeften en een gediscipli
neerd leven, want zuinig huishouden met zo'n gering inkomen was geen sinecure. Bevrijding uit onwetendheid betekende voor hen, dat
zij binnengevoerd werden in een wereld van voorschriften en normen,
die heel veraf stonden van hun dagelijks bestaan. Men probeerde
hun gedrag aan te passen (overigens zonder veel sukses aanvanke
lijk) aan de nieuwe eisen van lichamelijke verzorging, spaarzaam
heid, orde en netheid, godsvrucht, opvoeding enz. enz.
Voor de kinderen betekende de aandacht die men voor hun opvoeding
kreeg, dat ze gevrijwaard zouden worden van verwaarlozing en uit
buiting door hun opvoeders, dat betekende wel, dat hun 'excessieve
vrijheden' ingeperkt werden doordat ze onder voortdurende bewaking
kwamen in het pedagogisch universum en voorwerp werden van aller
lei zielkundige manipulaties.
Deze voorbeelden geven aan, dat de vernieuwing van het volksonder
wijs volgens ons ook een aantal keerzijden had. Bevrijding beteken
de tegelijkertijd disciplinering en normering (18).
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IV.

BESLUIT

In dit afsluitende hoofdstuk willen we de belangrijkste elementen
uit het voorafgaande nog eens kort aan de orde stellen. Bovendien
zullen we hieraan enkele konklusies of stellingen verbinden.
Voor wat betreft het eerste deel van onze vraagstelling: de vraag
naar inzicht in de achtergronden van het ontstaan van het klassi
kale volksonderwijs rond 1800, hebben we in Hoofdstuk II. drie
historische analyseschema's bekeken op hun bruikbaarheid voor on
derzoek van de vernieuwing van het Nederlandse volksonderwijs. Als
eerste hebben we de ekonomistische verklaring, zoals die onder
andere door Bowles en Gintis voor Amerika gehanteerd is aan de
orde gesteld. Het bleek niet mogelijk de vernieuwing van het volks
onderwijs te verklaren als een gevolg van veranderende kwalifikatieeisen (technisch of ideologisch) van de kapitalistische industrie,,
want er was in die periode domweg nog geen industriële ontwikkeling
in Nederland. We zagen aan de hand van de gegevens van Ernst Mulder,
dat er eerder een omgekeerde relatie blijkt te bestaan tussen in
dustrialisatie en alfabetisering; landen die vroeg industrialiseer
den hadden een laag alfabetiseringsniveau, terwijl landen die (nog)
niet industrialiseerden een hoog alfabetiseringsniveau vertoonden.
We opperden toen, dat dit gegeven wel eens erop zou kunnen duiden,
dat de ekonomische stagnatie een positief effekt had op de vernieu
wing van het volksonderwijs. Aan de hand van het in Hoofdstuk III.
gepresenteerde materiaal kunnen we nu zeggen, dat dit verband er in
zekere zin inderdaad zou kunnen zijn. De burgerij hield zich inten
sief bezig met de problemen van ekonomische stilstand en armoede.
Als antwoord hierop formuleerde zij de welvaartspolitiek, die alle
sektoren van de maatschappij zou moeten stimuleren. We hebben ge
zien dat de welvaartspolitiek steunde op de pijlers van arbeid en
volksonderwijs; het volksonderwijs was een van de antwoorden op de
krisis. In die zin houdt de ekonomische stagnatie dus verband met
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de alfabetisering van het volk.
Dat die alfabetisering niets te maken had met kwalifikatie in welke
zin dan ook voor industriële produktie, blijkt uit het ontbreken
van iedere verwijzing in de prijsverhandelingen hiernaar. Er wordt
nergens gezinspeeld op andere dan de traditionele, ambachtelijke
produktie in kleinbedrijf en trafieken. Wel wordt, waarschijnlijk
voor het eerst, het volk beschouwd als de belangrijkste faktor in
de produktie van nationale rijkdom. Dit is een van de meest funda
mentele veranderingen in het denken, die aan het vertoog van het
volksonderwijs ten grondslag liggen. Parallel hieraan wordt in de
ekonomische wetenschap het begrip produktiekracht belangrijk. Eigen
lijk is de opvatting van het volk als produktiekracht niets anders
dan de huidige human-capital opvatting (Schultz, 1962).
In Hoofdstuk III. hebben we ook gezien, dat de vernieuwing van het
volksonderwijs samenhangt met een aantal initiatieven en kampagnes
op andere terreinen dan het onderwijs. Veel van deze aktiviteiten
waren erop gericht in de levenswijze en het bestaan van de bevol
king in te grijpen. Zo hebben we het gehad over het armenpatronaat,
de selektieve bedeling en de kampagnes voor hygiëne en huiselijk
heid. Het terrein waarop deze interventies plaatsvonden kunnen we
aanduiden met de term 'het sociale'. De positie van Nederland op
dit terrein van sociale interventies is niet die van een achterlijk
land, zoals op ekonomisch terrein het geval is. Hoewel er ekonomisch
rond 1800 geen enkele vernieuwing plaatsvond, zien we op dat terrein
van het sociale juist een hoge mate van aktiviteit. De vernieuwing
van het volksonderwijs is in vergelijking met andere landen een zeer
vooruitstrevende en hij vindt plaats op een zeer vroeg tijdstip.
Wat dit betreft loopt Nederland voorop in Europa. Blijkbaar loopt
de ekonomische geschiedenis niet parallel met de sociale. Bijgevolg
is hun onderlinge verhouding, althans in die tijd, ook niet te be
grijpen in termen van een geschiedenis die de ontwikkeling van het
kapitaal als uitgangspunt neemt, zoals Bowles en Gintis doen.
Het tweede analyseschema dat in Hoofdstuk II. kort bekeken is op
zijn bruikbaarheid voor ons onderwerp legde een verband tussen poli
tieke ontwikkelingen in Nederland vanaf 1795 en het volksonderwijs.
Uit de schets van de politieke situatie bleek, dat de vernieuwers
van het volksonderwijs in hoofdzaak te vinden waren bij de patriot-
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ten en hun aanverwante groepen. De vernieuwing was geen a-politieke
kwestie die zich voltrok in de luwte van de maatschappelijke strijd.
Het wettelijk kader van het volksonderwijs was een heet hangijzer
in de politieR van die dagen, en historici zijn het nog steeds niet
eens over de beoordeling van de uitkomsten van de strijd die toen
gevoerd werd tussen hervormingsgezinden en konservatieven.
Was het nu een kompromis of een duidelijke overwinning van de her
vormers? Wij neigen tot het tweede. De wet van 1806 legde de basis
van een grondig vernieuwd onderwijsbestel, waarvan centrale kenmer
ken tot op heden bestaan. Vooral de vernieuwing op het niveau van
de klas, de pedagogische en didaktische wijzigingen laten nog hun
duidelijke sporen na. Het zijn ook juist deze aspekten die in de
politieke diskussies van die tijd weinig weerstand ondervonden. Dit
deel van de vernieuwing voltrok zich wel in de luwte van de poli
tieke strijd, zo lijkt het. De prijsverhandelingen, die vooral aan
dacht besteden aan pedagogische en didaktische vragen, hebben zich
waarschijnlijk op een redelijk grote afstand van het politieke ge
harrewar en de regelmatige machtswisselingen bewogen. Op misschien
een enkele prijsvraag na, wekken zij de indruk allemaal vrij los
van de politieke aktualiteit tot stand te zijn gekomen. De politie
ke konjunktuurwisselingen zijn er niet in terug te vinden. Ze heb
ben we dus ook na lezing van een aantal prijsverhandelingen geen
reden om te denken, dat er in de 'grote' landelijke politiek veel
aanknopingspunten zullen zijn om die aspekten van de vernieuwing
die voor ons belangrijk zijn, te onderzoeken.
We kwamen in Hoofdstuk II. tenslotte terecht bij de Verlichting.
Hiervan moesten we vaststellen, dat er op de formulering van peda
gogische en didaktische konsepten grote invloed aan te wijzen was.
Deels door gebrek aan bestaand onderzoek naar de precieze invloed
van de Verlichting op het pedagogische denken in Nederland in die
tijd, deels omdat de invloed van de Verlichting voor onze probleem
stelling slechts een randgebied was, hebben we deze kwestie verder
laten rusten.
Nu we het materiaal wat beter hebben leren kennen, kunnen we over
de Verlichting misschien één opmerking maken, die ook voor de rest
van dit hoofdstuk van belang zal blijken. In het vertoog van het
volksonderwijs komen veel denkbeelden uit de Verlichting voor. En-
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kele van de meest in het oog springende zijn: de opvatting dat de
mens goed en redelijk is, de nieuwe ideeën over humanisering van
de straf en over de bevrijding van het volk uit de ketens van on
wetendheid en afhankelijkheid. Wat daarnaast ook in de prijsver
handelingen een prominente plaats inneemt is de voortdurende poging
om het leven van het volk onder kontrole te brengen, zonder echter,
dat dit streven in tegenspraak komt met de doelstellingen van be
vrijding en Verlichting. Zo kan onafhankelijkheid alleen bevochten
worden door minutieuze zuinigheid en zelfdiscipline; de lijfstraf
in de school wordt vervangen door de kontrole over de ziel; de be
vrijding van onwetendheid en bijgeloof vindt plaats om aan het ge
drag nieuwe normen op te kunnen leggen. Zo gaan bevrijding en be
heersing in elkaar over, zoals ook bijvoorbeeld bij Bentham, een
der Verlichtingsprofeten, die ook de uitvinder is van een uniek
beheersinstrument: het panopticum (19).
Foucault (1979) wees als eerste op dit aspekt van de Verlichting.
Hij wijst de traditionele diskussie, waarin het gaat om de inter
pretatie van de geschiedenis in termen van Öf bevrijding, öf disci
plinering af. Volgens hem zijn het twee kanten van dezelfde zaak,
die niet te scheiden zijn.
Op basis van ons materiaal kunnen we zijn stelling bevestigen. Ook
voor het terrein waarop onze vraagstelling zich beweegt (het onder
wijs) is er in plaats van een tegenstelling een historische samen
hang tussen bevrijding en disciplinering (20). In Hoofdstuk III.
hebben we proberen te tonen hoe deze samenhang in en rond het ver
toog van het volksonderwijs funktioneerde. We hebben eerst het ka
der aangegeven waarbinnen het volksonderwijs, blijkens de prijsver
handelingen, geplaatst moet worden; de welingerigte maatschappij,
het projekt van de opkomende burgerij. In de welingerigte maatschap
pij staat het volk centraal als producent van maatschappelijke wel
vaart en als groep burgers die verenigd zijn in de nationale staat
middels het sociaal kontrakt. Het gewone volk wordt objekt van al
lerlei intenventies die erop gericht zijn het gedrag zodanig te re
gelen, dat het in overeenstemming is met dat wat de burgerij als
het algemeen belang definieert. Vooral de paupers vormen door hun
ongebondenheid een probleem. Zij moeten gebonden worden aan werk,
huis (spaarbanken!) en gezin. De analyse van de vraagstukken van de
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nationale welvaart en de politieke stabiliteit vinden plaats in
morele termen. Zo worden ook de oplossingen morele strategieën.
Het bijzondere van de morele strategieën is niet, dat ze het volk
en masse een bepaalde ideologie opdringen (dat ook), maar dat er
heel subtiele middelen gehanteerd worden om het volk nuttig en
volgzaam in één beweging te maken. In de opvoeding van kinderen
is de strategie die van de bewaakte vrijheid. Uit de prijsverhan
delingen blijkt, dat zoveel mogelijk beperkingen van de fysieke
bewegingsvrijheid van het (jonge) kind weggenomen moesten worden
(afschaffing van het bakeren etc.), terwijl nauwkeurig afgestemde
observatie-, kontrole- en stuurmechanismen een einde moesten maken
aan de excessieve vrijheid van het volkskind (21). De nieuwe vrij
heid (vrij van zwachtels, vrij van dwang en geweld) bestaat slechts
in het pedagogisch universum.
Wat voor de kinderen geldt, geldt ook voor de ouders. Het volk als
geheel wordt opgeleid, verzorgd en ingezet bij de produktie en
voorzover mogelijk gevrijwaard van dwang, hoewel deze als een stok
achter de deur altijd aanwezig blijft.
Het was in die tijd een belangrijk diskussiepunt, of het wel ver
standig was om het volk vrij te laten en het bovendien nog te scho
len. Het antwoord van de verlichters op deze vraag was steeds, dat
juist ware volksverlichting ervoor zou zorgen, dat iedereen braaf
in het gareel zou lopen. De bestaande instituties van onderwijs en
bedeling waren juist verantwoordelijk voor het verval en de zede
loosheid. Op de nieuwe manier zou de orde veel beter bewaard blij
ven dan door dwang, want iedereen zou toestemmen! Voor sociale mo
biliteit was men evenmin bang: slechts de meest intelligenten uit
het volk zouden doordringen tot de hogere regionen van de maatschap
pij en bovendien zou de opvoeding van het gewone volk hun zonen
toch niet toerusten voor een grote karriêre. Nu, na bijna tweehon
derd jaar, kunnen we vaststellen dat ze gelijk hadden en dat hun
experiment met de bewaakte vrijheid in grote trekken geslaagd is.
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NOTEN
(1)

In de doelstellingen van de middenschool vinden we de notie dat selektie
(voor de arbeidsmarkt) zoveel en zolang mogelijk moet worden uitgesteld
(tot aan het einde van de middenschool), om zoveel mogelijk recht te doen
aan de mogelijkheden tot individuele ontplooiing en sociale bewustwording
(zie bijvoorbeeld Matthijssen, 'De elite en de mythe', 1982, p. 164 e.V.).
Matthijssen stelt, dat in onze samenleving sprake is van een rationaliteitenstrijd: een technische rationaliteit versus een sociale rationaliteit.
Binnen de technische rationaliteit (en dat is de huidig dominerende) ver
vult het onderwijs een drietal funkties: 'voorbereiding van de jeugd op
een verscheidenheid van maatschappelijke rollen (de integratieve funktie),
alle leerlingen gelijke kansen geven om zich te ontwikkelen (de gelijkheidsfunktie) en een volwaardige ontplooiing van fysieke, cognitieve, emo
tionele, esthetische en andere potenties (de persoonlijke ontplooiingsfunktie)' (Matthijssen 1982, p. 120, 121). De drie funkties zijn verenig
baar binnen deze rationaliteit en selektie past daarbinnen als maar vol
daan is aan het principe van gelijke kansen.
In de sociale rationaliteit, en daar opteert Matthijssen voor, staat niet
zozeer een vlekkeloos funktionerend maatschappelijk raderwerk voorop, maar
juist de emancipatie van de mensen ten opzichte van de geïnstitutionali
seerde regelsystemen (p. 171). In deze benadering wordt onderwijs vooral
in de vorm van sociaal Zeven erg belangrijk geacht en selektie komt dan in
tegenspraak met de doelstelling van individuele ontplooiing. Vandaar dat
Matthijssen spreekt van een reduktie van individualisering tot niveaudif
ferentiatie wanneer individuele ontplooiing geherinterpreteerd wordt tot
rekening houden met individuele begaafdheidsverschillen (p. 205).
De middenschool acht Matthijssen een projektie van de sociale rationali
teit, waarbij hij de hoop uitspreekt dat deze praktijk het mogelijk zal
maken de technische rationaliteit voor een groot deel te verdringen.

(2)

Een vertoog van of over een onderwerp beschouwen wij als een min of meer
samenhangend stelsel van uitspraken over dat onderwerp.
Programma's bevatten de strategische en praktische imperatieven van een
vertoog.

(3)

Uit de vele beschikbare bronnen uit die tijd hebben we gekozen voor beper
king tot de prijsverhandelingen van 't Nut vanwege de positie die het ge
nootschap in de toenmalige diskussie innam. Het Nut heeft grote invloed
uitgeoefend op de totstandkoming van de eerste onderwijswetten en heeft
ook een belangrijke rol gespeeld bij de daadwerkelijke uitvoering ervan.
De prijsverhandelingen vertegenwoordigen als bekroonde inzendingen het
standpunt van het Nut. In dit standpunt zijn in de door ons onderzochte
periode (1790-1850) geen fundamentele wijzigingen opgetreden. Het is ons
inziens daarom mogelijk alle verhandelingen uit die periode op te vatten
als een geheel.
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Als methode lag, gezien het materiaal en het exploratieve karakter van de
probleemstelling de kwalitatieve inhoudsanalyse voor de hand. Het mate
riaal is bewerkt door er uitgebreide, so veel mogelijk citaatsgewijze
samenvattingen van te maken. Aanvankelijk maakten we beiden apart van
iedere tekst een samenvatting, om deze later onderling te vergelijken.
Toen de wijze van samenvatten van ons tweeën voldoende overeenkwam hebben
we de andere prijsverhandelingen onderling verdeeld. Aldus is de selektie
van verhandelingen verlopen in twee fasen. De eerste fase, het lezen van
een aantal teksten met onderwerpen binnen het thema volksonderwijs. Uit
deze teksten zijn een aantal samenhangende thema's gedestilleerd waarop,
en dat is de tweede fase, verdere selektie en lezing van verhandelingen
is afgestemd. Deze thema's zijn uiteindelijk terug te vinden als de kopjes
van de paragrafen in Hoofdstuk XII.
Strikt genomen hebben we niet meer gedaan dan een vertoog in kaart gebracht.
De feitelijke onderwijspraktijk is in zo'n vertoog natuurlijk slechts in
afgeleide of zo men wil weerspiegelde vorm aanwezig. De toenmalige onder
wijspraktijk had dan ook niet onze eerste aandacht. Het ging ons vooral om
problemen die door de maatschappelijke praktijk opgeroepen werden, de wijze
waarop ze gedefinieerd werden en de strategieën die ter oplossing ervan
ontwikkeld werden. Deze strategieën hebben we teruggevonden in de hervor
ming van het onderwijs.
Aangaande de historische betekenis van de toenmalige hervormingsbeweging
doen we slechts enkele algemene uitspraken. We hebben niet onderzocht welke
elementen stand hebben gehouden in de pedagogische diskussies en de onder
wijspraktijken sinds die tijd (dit is een van de beperkingen die we ons
gaandeweg hebben moeten opleggen). Hierin ligt echter wel de aktualiteitswaarde van ons onderzoekje. Zelfs een oppervlakkige blik in het heden laat
zien dat een aantal hervormingen van toen, de tijd hebben doorstaan. Zo
zijn bijvoorbeeld het klassikaal onderwijs, het begrijpend leren, de kind
gerichtheid en allerlei sanktioneringstechnieken nog steeds kenmerken van
ons huidige onderwijs, waarbij men pas de laatste tijd de nodige vraagte
kens gaat plaatsen.
Een vervolgstudie zou zich kunnen richten op de wederwaardigheden van de
negentiende eeuwse pedagogische idealen tot in de huidige tijd.
(4)

Griffiths 1981, p. 228. Alhoewel dit niet specifiek Nederlands is, werkt
het als een extra versterkende faktor.

(5)

Dissenters is een verzamelnaam voor hen die in geloofsopvatting verschil
len van de officiële staatskerks de Nederlands Hervormde Kerk. (Meestal
worden echter de katholieken niet daartoe gerekend.) Behalve dat zij af en
toe werden vervolgd (vooral de Remonstranten), is het belangrijkst dat zij
geen overheidsambten etc. konden uitoefenen.

(6)

H.F.J.M. van den Eerenbeemt verwoordt dit als volgt (zich daarbij baserend
op J. de Bosch Kemper, 1851)s "in de tweede helft van de achttiende eeuw
deed zich het merkwaardige feit voor, dat Nederland enerzijds een groot
tekort aan geschikte en vakkundige arbeidskrachten had, maar anderzijds
belast was met een overbevolking van ongezonde, onkundige en arbeidsschuwe
mensen, proletariërs die vaak geestelijk en fysiek minderwaardig waren en
zich alleen voor 'unskilled labour' konden aandienen" (19771, p. 7-8).

(7)

Noordegraaf (1981): "over het gehele land gerekend geven de bedelings- en
werkloosheidscijfers echter geen aanleiding de armenproblematiek... te
sterk te benadrukken" (p. 383).
Hij spreekt de veronderstelling uit, dat dit tijdvak in materieel opzicht
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zo slecht wordt afgeschilderd, omdat "het de verarming en deklassering
van de middengroepen zijn geweest die tijdgenoten én daardoor historici
tot een te generaliserende en eenzijdige typering van de armoede en maat
schappelijke ontwrichting hebben gebracht" (p. 383).
Op grond van onderzoek van lokale bedelingscijfers komt hij tot de konklusie, dat de armoede, met uitzondering van die in enkele grote steden, vis
sersplaatsen en sommige plattelandsstreken, niet extreem groot is geweest.
Immers, zo stelt hij, "gegeven het feit dat in de opgaven, naast valide
werklozen, ook ouden van dagen, alleenstaande vrouwen met veel kinderen,
wezen, zwakzinnigen en invaliden zijn opgenomen, kan met 10 à 15% bedeel
den op het bevolkingstotaal niet van een extreme noodsituatie worden ge
sproken" (p. 375).
(8)

Dit zou dus het geval zijn bij de gegevens die bijvoorbeeld Griffiths
geeft: bij een dalend inwonertal van 217.024 in 1795 tot 180.179 in 1815,
steeg het aantal bedeelden in Amsterdam van 80.000 in 1800 tot 110.000 in
1809 (waaronder een niet vast te stellen aantal dubbeltellingen). "In Lei
den werd in 1807 op een bevolking van rond de 30.000 een totaal van 6.325
op een of andere manier ondersteund." (R.T. Griffiths 1981, p. 236).

(9)

G.C.C. Vatebender was rektor van een Latijnse school. Hij verkreeg de twee
de prijs op de door het Prov. Utrechts Genootschap voor Kunsten en Weten
schappen in 1790 uitgeschreven prijsvraag betreffende de voor- en nadelen
van de publieke of partikuliere opvoeding.

(10)

De fysiokratische school is een uit Frankrijk stammende ekonomische denk
richting die, in tegenstelling tot het mercantilisme dat industrie en han
del centraal stelt, juist de nadruk op de landbouw als dé produktieve Sek
tor legt.

(11)

De idee van de emanatie van de hogere naar de lagere klassen vinden we bij
L. Dasberg (1975). Omstreeks het midden van de 18e eeuw wordt voor het
eerst het kind opgevat als een kwalitatief van volwassenen verschillend
wezen, aldus Dasberg. Vervolgens wordt het opgevoed in een eigen wereld,
die afgezonderd is van de volwassen wereld: jeugdland. Dit proces vindt
eerst plaats in de verlichte hogere kringen, maar in de loop van de 19e
eeuw verspreidt het zich ook over de lagere klassen. Verlichting is een
veel te vaag en diffuus begrip, waaronder te veel verschillende ideeën
gevat kunnen worden. Operationalisatie voor onderzoek lijkt onbegonnen
werk. We onderzoeken derhalve niet hoe degenen die de prijsverhandelingen
schrijven nu precies in die algemene Verlichting staan. Wel zullen we aan
duiden wat voor vereniging het Nut nu is.

(12)

Bekende genootschappen zijn o.a. het 'Zeeuwsch Genootschap der Wetenschap
pen' (1769), de 1Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel'
(1777) en het 'Teyler's Genootschap' (1778).

(13)

'Bijdragen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen
in het Bataafsch Gemeenebest', verschenen vanaf 1800.

(14)

De diskussie over de oorzaken van armoede werd in hoofdzaak buiten het Nut
gevoerd. We zijn daarom voor dit thema te rade gegaan bij een overzichts
artikel van H.F.J.M. van den Eerenbeemt, 'Armoede in de 'gedrukte' optiek
van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850', in: Tijdschrift voor
Geschiedenis LXXXV, 1975.
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(15)

Zie ook: Jones & Williamson, 1979.
In hun analyse van het Engelse vertoog van het volksonderwijs is het
onderscheid tussen de afwezigheid van iedere moraal en de aanwezigheid
van een foute moraal heel wezenlijk. De gedachte dat het gemeen geen en
kele moraal heeft, leidt tot volksopvoeding volgens drillmethoden. Het
doel ervan is aankweken van goede gewoonten, konditionering. Hierbij past
de Bell-Lancastermethode. Later, wanneer men ervan uitgaat dat het volk
wèl een moraal heeft, alleen de verkeerde, probeert men deze moraal te
veranderen, door beïnvloeding van de ziel. Hierbij past het klassikaal
systeem, dat inderdaad de Bell-Lancastermethode verdrong.
Wij hebben zo'n scherp onderscheid in de prijsverhandelingen niet aange
troffen. Hier overheerst blijkbaar al vroeg het uitgangspunt dat het volk
onderhevig is aan verkeerde morele invloeden. Het Bell-Lancastersysteem
heeft hier dan ook geen ingang gevonden. Het werd fel bekritiseerd, omdat
het slechts de buitenkant van het gedrag zou raken. De ziel werd erdoor
misvormd en verwaarloosd, aldus de Nederlandse kritici.

(16)

Deze stelling wordt verdedigd door Jones & Williamson in 'The birth of
the schoolroom'.

(17)

Artikel 7 en 8 uit de schoolorde bij de wet van 1806. Zie: I. van Hoorn,
1907.

(18)

voor een aantal historisch-pedagogen is de kindgerichte pedagogie een nog
onvoltooid projekt. Hun historische beschouwingen zijn geschreven vanuit
het standpunt dat de kindgerichtheid in de opvoeding een ideaal is, waar
van de verwerkelijking aan het begin van de 19e eeuw begonnen, tot op
heden voortgezet, maar nog niet bereikt is. De geschiedenis van de opvoe
ding is het verhaal van de verwerkelijking van dit Ideaal en van de ont
wikkeling van het denken erover in de richting van het punt dat in het
heden bereikt is. De oorzaak van de tegenspraak tussen ideaal en werke
lijkheid lokaliseren zij 6f op het niveau van de pedagogie, die in aan
vang nog rudimentair zou zijn en geïnfekteerd door verkeerde invloeden,
Öf op het niveau van de politiek, die de oorspronkelijke menslievende
bedoelingen van de grote pedagogen heeft getransformeerd en heeft inge
zet voor zijn eigen aanpassende oogmerken (De Wolf, 1975). Deze optiek
komt duidelijk tot uitdrukking in het volgende citaat: "In het voorgaande
is betoogd, dat de met Reddie begonnen veelsoortige vernieuwingsbewegingen
geleidelijk in die zin algemene betekenis hebben gekregen, dat een aantal
tendenties eruit door de overheid in het onderwijsbeleid zijn opgenomen.
Dat betekende echter aanpassing en voor een deel principiële uitholling."
(De Wolf 1975, p. 19). Het storende element wordt in beide gevallen ge
vormd door bepaalde eisen van de maatschappij, die de individuele ont
plooiingskansen in de weg staan. De geschiedenis is dus het proces waarin
opvoeding louter als agent van aanpassing aan maatschappelijke eisen in
repressieve zin getransformeerd wordt tot agent van ontplooiing van het
individu. De ontplooiingskansen voor het individu en de eisen van de liberaal-demokratische maatschappij worden steeds meer met elkaar in harmonie
gebracht.
Als we dit probleem iets algemener stellen, dan zouden we misschien kunnen
zeggen, dat in de pedagogische diskussie de tegenstelling tussen ontplooi
ing en aanpassing twee soorten kritiek genereert: een reaktionaire, die de
opvoeding verwijt dat zij niet genoeg aanpast aan de eisen van de maat
schappij, en een progressieve, die haar verwijt niet voldoende aandacht
te geven aan de ontplooiing van het individu. De huidige dominantie van
de progressieve positie doet daarom de probleemstelling ontstaan van

- 127 -

kindgerichtheid (ontplooiing) als onvoltooid projekt.
Onze probleemstelling spitst zich niet toe op dit dilemma van ontplooiing
en aanpassing, maar op de samenhang van kindgerichtheid en disciplinering.
Het lijkt er eerder op, dat het ideaal van kindgerichtheid zijn eigen
(problematische) werkelijkheid genereert. De 19e eeuwse kindgerichtheid
impliceerde intensieve observatie en kontrole van het kind en als gevolg
daarvan de konstruktie van een ingebouwde bewaker: het geweten. De gedragsregulerende werking van deze kindgerichtheid werd door de hervormers
wel degelijk gezien en ook bewust ingebouwd, zoals we in Hoofdstuk III.
hebben gezien. Ook een belangrijke progressieve pedagoog als Jan Ligtbart
was zich er terdege van bewust dat zijn kindgerichtheid deze bewaker in
bouwde, en hij werkte niet in het begin van de 19e, maar van de 20e eeuw.
De Keyser (1982) citeert de volgende uitspraak van Ligthart: "Dan pas is
de dwang volkomen, als hij de onwil heeft overwonnen, als hij de wil
heeft omgekeerd. Zo totaal, dat de gedwongene, ook in volmaakte vrijheid,
niets anders kan doen, dan hetgeen de opvoeder ... begeerde." (De Keyser
1982, p. 54). Wat dit betreft is er dus noch sprake van een onvoltooid
projekt, noch van politieke machinaties buiten de pedagogen om. Evenmin
is de kindgerichte pedagogie met boze opzet geformuleerd om de werkelijke
bedoelingen van het kapitaal te verhullen: over de gedragsregulerende en
zedelijk 'vormende' werking van kindgerichtheid werd openlijk gesproken.
(19)

Zie: Te Elfder Ure, 29, p. 611 e.V.
Het panopticum bestaat uit een ringvormig gebouw met in het centrum een
toren die grote vensters heeft met uitzicht op de binnenzijde van de
ring: "het ringvormige gebouw is in cellen onderverdeeld? elke cel heeft
twee vensters waarvan het ene zich aan de buitenzijde en het andere zich
aan de kant van de centrale toren bevindt; het licht vult daardoor de
hele cel, en vanuit de toren kan elke beweging of houding van de gevan
gene, de krankzinnige, de arbeider of wie er ook opgesloten is, worden
gevolgd" (p. 611). "... aan de kant van de gedetineerde wordt een bewuste
en permanente toestand van zichtbaarheid gerealiseerd. De gevangenen kun
nen ieder moment bespied worden, zonder het te weten, want de bewaker in
de toren is onzichtbaar... Belangrijk is dat de macht aldus zonder gebruik
van geweldsmiddelen kan worden uitgeoefend." (p. 612). Het panopticum is
"in feite een gestalte van politieke technologie, die men van elke bij
zondere toepassing kan en moet onderscheiden" (p. 613).

(20)

in het probleem van de tegenstrijdigheid van kindgerichtheid en selektie
herkennen we het dilemma van ontplooiing en aanpassing. In de aandacht
voor het individuele kind kunnen persoonlijkheid en talenten ten volle
ontwikkeld worden, maar door de door arbeidsdeling vereiste selektie wor
den de mogelijkheden tot individuele ontplooiing op zijn minst behoorlijk
ingeperkt. In historische zin is deze tegenstelling waarschijnlijk minder
absoluut dan ze lijkt. Boven is al betoogd dat kindgerichtheid observatie
en kontrole noodzakelijk maakt. Deze hebben betrekking op zowel de per
soonlijke ontwikkeling van het kind als op de mate waarin de aangeboden
kennis opgenomen en verwerkt is. De nieuwe kijk op kennisoverdracht komt
tot uiting in de methode van het begrijpend leren. Deze methode, waarin
de stof hiërarchisch geordend wordt en steeds in parten gedoseerd, maakt
kontrole op begrip ervan in iedere fase nodig. Deze kontrole vindt plaats
in de beurt en de toets. Hij levert niet alleen kennis op over de mate
waarin een leerling de stof begrepen heeft, maar maakt ook kwalitatieve
vergelijking van leerlingen of groepen onderling mogelijk.
Deze mogelijkheid wordt gerealiseerd in het systeem van onderlinge kompecitie èn in de selektie. Heeft een leerling op een bepaald terrein het
vereiste niveau nog niet gehaald, dan mag hij niet door naar de volgende
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fase in de kennishiërarchie. Zolang de leerlingen in een verschillend
tempo alle vakken kunnen opnemen (hoofdelijk onderwijs), eist het systeem
althans geen selektie. Maar op het moment dat men overgaat tot het klassi
kaal onderwijssysteem ontstaat het verschijnsel zittenblijven en dus se
lektie. Op het moment dat de kwalifikatiefunktie van het onderwijs meer
nadruk krijgt ten koste van de vorming (omstreeks de tweede helft van de
19e eeuw) hoeft dit mechanisme nog maar hierop aangesloten te worden, om
het onderwijs ook te laten funktioneren als distributie-agent van gekwa
lificeerde arbeidskracht.
(21)

In zijn boek 'The policing of families' maakt Donzelot een onderscheid in
de wijze waarop de burgers en de paupers benaderd werden in de opvoedings
strategieën. Voor het burgerkind gold de strategie van de 'beschermde be
vrijding', terwijl voor het pauperkind de term 'bewaakte vrijheid' van
toepassing is, aldus Donzelot. De strategie van de bewaakte vrijheid is
in de prijsverhandelingen duidelijk aanwezig. Omdat de nutsgeschriften
vooral voor de gemene man bestemd waren, konden we niet nagaan of er in
Nederland voor de kinderen uit de burgerij ook zoiets als een 'beschermde
bevrijding' heeft bestaan.
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