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BULAGE F. 

VERSLAG over 1911 van den inspecteur van het lager 
onderwijs in de tweede inspectie omtrent den omvang 
en den toestand van het onderwijs in die inspectie. 

Uiteraard brengt één jaar gemeenlijk luttel wijziging in 
den omvang van het onderwijs; de wet van 14 Juli 1010 
(Stbl. n°. 202) bracht eene uitzondering, doch de door haar 
veroorzaakte uitbreiding kreeg in datzelfde jaar nagenoeg 
geheel haar beslag, zoodat in 1911 de omvang van het onder-
wijs meestal dezelfde bleef. 

Behalve over een tweetal vakken, welke onder dit hoofd 
in de verslagen van meerdere districtsschoolopzieners worden 
genoemd, valt alzoo slechts ie handelen over de vraag, in 
hoeverre de omvang vun het gewoon lager onderwijs, ook wat 
den leertijd betreft, voldoet aan de maatschappelijke be-
hoeften. 

De schoolopziener in het district Gouda beantwoordt haar 
aldus: ,.()ver het algemeen voldoet de omvang, zoowel wat 
het aantal scholen als het aantal leerjaren en de vakken van 
onderwijs betreft, aan de behoefte. Opgemerkt moet echter 
worden, dat de bevolking geen hooge eiseben stelt. Dit is te 
betreuren, omdat elk jaar opnieuw blijkt, dat zes leerjaren 
niet voldoende zijn, om die kennis en die ontwikkeling aan te 
brengen en to bevestigen, welke het leven eischt, en, ver-
volgklassen zijn er betrekkelijk weinig, terwijl het her-
halingsonderwijs niet voldoende aanvult, wat er aan het dag-
schoolonderwijs ontbreekt." 

Mij komt dit antwoord juist voor; maar daarbij moet toch 
ook gewezen worden op de nadeelen, welke aan een zevende 
leerjaar kleven, zoolang de leertijd voor de groote meerder-
heid slechts zes jaren blijft. 

Volkomen te recht werd aan burgemeester en wethouders 
van Amsterdam door den distrietsschoolopzionor in een rap-
port, waarin ook de meeningen der arrondissements-ftchool-
opzieners waren verwerkt, bericht, ,,'dat zoor zeker de inrieh-
ting van een Tdo leerjaar in do lijn der tijdsontwikkeling 
ligt, maar dat bij eene algemeene invoering de enorme kosten 
(door burgemeester en wethouders geraamd op rond 
f 228,200) geheel onevenredig zouden zijn aan het aantal 
dergenen, die er van souden profiteeren, zoolang althans de 
leerplichtige leeftijd niet verhoogd werd." 

En in hot jaarverslag van dezen schoolopziener wordt de 
nog ernstiger bedenking gemaakt, dat, ..indien invoering 
van een Tdo leerjaar moet beteokonen verdeeling der tegon-
woordige leerstof over 7 in plaats van over o jaar, zulks 
1 eteekent verlaging van het cindpeil voor allen — voorloopig 
dus verreweg de moesten — die na afloop van het Gde leerjaar 
do school verlaten." 

Is dit govaar geenszins denkbeeldig, dan volgt daaruit, 
dal de zevende klasse, welke men op sommige scholen in 
kleinere plaatsen aantreft.es waarvoor, zoo zij ontbreekt, door 
meer gegoede ouders wordt geijverd, geenszins een voordeel 
voor hot geheel dor schoolbevolking is, en dat dus niet mag 
worden onderschreven, wat een schoolopziener in een platto-
landsarrondissement schrijft: ..dat het toevoegen van een 
Tdo leerjaar de voorkeur verdient boven het tweemaal volgen 
van de Ode kla>se, behoeft geen betoog." 

Vóór de invoering van de Leerplichtwet liet ik mij jaarlijks 
opgaven verstrekken van de aantallen leerlingen, die de 
lagere school verlieten zonder haar geheel te hebben door-
loopen. (Jok onder de bestaande Leerplichtwet is nog ,,onop-
houdelijk en langdurig schoolverzuim in tal van gevallen 
oorzaak der mislukking" — zoo zegt de districtssehoolopzie-
ner te Amsterdam, als hij gewaagt van het gelukkig dalend 
cijfer der kinderen, die de school verlieten zonder haar geheel 
te hebben doorloopen. Dit euvel schaadt intussohen slechts 
betrekkelijk weinigen; maar het verlagen van het peil, tot 
dusverre in het zesde leerjaar bereikt, door er eenvoudig een 
zevende bovenop te zetten, slechts voor weinigen bestemd, 
zou veel bedenkelijker zijn. Dubbel schadelijk zou het wezen, 
en is het hier en daar in kleine scholen, waar niet elk leerjaar 
een eigen onderwijzer hebben kan en het hoofd soms maar 
al te geneigd is veel werk te maken van zulk eene weinig 
talrijke klasse. 

Het ergst is dit kwaad aan bijzondere scholen, waar de 
kinderen met het bereiken van den vijfjarigen leeftijd reeds 
worden toegelaten, opdat zij op elfjarigen leeftijd eene 
school kunnen verlaten, waar eene meer welgestelde minder-
heid de schade van het te vroeg ter school komen nog tracht 
in te halen. 

Uitbreiding van den leertijd voor allen tot zeven jaar is 
noodig: maar zoolang deze overtuiging niet zóó algemeen 
geworden is, dat zij tot wettelijk voorschrift worden kan, 
/iji! vervolgklassen. scholen voor voortgezet onderwijs — 
of hoe men dan ook het verder onderwijs aan ben, die de 
zosklassige school doorloopen hebben, noemen wil — te ver-
kiezen boven het algemeen maken van het zevende leerjaar. 

Dit bevestigt ook de ervaring te Haarlem, waar wel tot 
bet instellen van een zevende leerjaar is besloten, maar waar 
,,het met de daarvoor iioodige vergrooting van de school-
gebouwen evenwel slechts uiterst langzaam gaat ." 

Het wordt daar weder met de school ruimte hetzelfde getob 
als to voren, evenals te 's Gravenhage, waar de districts-
sehoolopziener zegt, „dat men begonnen is aan dezen mis-
stand een einde te maken en dat binnen niet te langen tijd 
de toestand, zoo al niet geheel verholpen, wellicht dan toch 
in zeer belangrijke mate zal zijn verbeterd." 

Een waarschuwend voorbeeld voor Amsterdam om voors-
hands liever te blijven bij de tweejarige vervolgklassen, 
verbonden aan gewone lagere scholen — thans 12 in getal — 
en er naar te streven, dat meerdere leerlingen van deze seho-
len die kl issen volgen kunnen, want tot nog toe slaagden bij 
het toelatingsexamen tot de vervolgklassen slechts 57 %. 

Xiet minder navolgenzwaard is het voorbeeld van Itot-
terdam. Hier is ééne school in werking, waar voortgezet 
gewoon lager onderwijs gegeven wordt — dus zonder vreemde 
talen — en de toeloop tot deze inrichting is zoo groot, dat 
reeds beduidend plaatsgebrek ontstaan is, zoodat maat-
regelen tot stichting van nog zulk eene school moeten 
genomen worden. De distrietsschoolopzionor schrijft: „ Ik 
hoop inderdaad — vn de teekenen, dat het aldus zal gaan, 
beginnen waarneembaar te worden — dat de bevolking 
voortaan aan voortgezet gewoon lager onderwijs de voorkeur 
zal geven boven de onzekere kansen van het bezoek der 
cursussen voor de Fransche taal, die in het leven zijn geroe-
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pen met do bedoeling om ook aan de kinderen der volks-
klasse de gelegenheid te verschaffen om middelbaar en gym-
nafiaal onderwijs te genieten. l)e ervaring leert wel, dat liet 
doel hier niet wordt bereikt: een uiterst klein percentage van 
de bezoekers dier cursussen bereikt de hoogere burgerschool 
en het gymnasium. Gaat in vervulling, wat door velen wordt 
voorgestaan: afschaffing van het Fransch op de school voor 
gewoon lager onderwijs, zoodat ook met die taal op de hoogere 
inrichtingen, evenals met Duitsch en Engelsen, wordt 
begonnen, dan zullen de cursussen voor het Fransch ver-
dwijnen, en inderdaad dat zou aan de soliditeit van het 
onderwijs ten goede komen." 

Met deze aanhaling raak ik al een van. de twee vakken aan, 
welker bespreking behoort bij die van den omvang van het 
onderwijs; doch om het belangrijk onderwerp van het voort-
gezet lager onderwijs af te handelen, dient toch het oog 
gericht op de kleinere plaatsen, op het platteland. Het is 
juist hier, dat het herhalingsonderwijs niets, of zoo goed als 
niets beteekent; de schoolopziener in het district Goes zegt 
er van: ,,Over het algemeen blijft de belangstelling bij ouders 
en verzorgers uiterst gering. Gedeeltelijk is dit te wijten aan 
de onderwijzers, waaronder er gevonden worden, die zich 
voor die taak weinig inspannen en .in de herhalingsschool 
vooral een middel zien om zonder heel veel moeite hunne 
inkomsten eenigszins te vermeerderen. Van veel beteekenis 
zijn dan ook de resultaten van de herhalingscursussen niet. 
Bovendien is de gewoonte om slechts één jaar van de lessen 
gebruik te maken mede een belangrijke belemmering van dit 
onderricht. Van den cursus van drie jaren, waarop bij het 
maken van het leerplan voor de meeste scholen gerekend is, 
komt maar zelden iets terecht. Zoo hadden er van de 29 her-
halingsscholen in het arrondissement Goes 22 slechts ééne 
klasse." 

Zoo is het overal. Behalve in de gemeenten Utrecht, 
Amersfoort en Zeist, is het voor heel deze provincie beschre-
ven met deze woorden: „Overigens is het onderwijs meestal 
onvoldoende, dientengevolge dan ook de belangstelling ge-
ring, de deelneming niet groot." 

Op de vraag, wat gedaan kan worden om den omvang van 
het onderwijs werkelijk te doen beantwoorden aan de behoef-
ten, weet ik maar één antwoord: het onderwijs Rijkszaak. 
Voor de kleinere plaatsen is het onmogelijk behoorlijk te 
voorzien in de behoefte aan voortgezet onderwijs, en ook 
uitbreiding van den wettelijken leertijd tot zeven jaar zal, 
als zij eenmaal komt, niet voldoende blijken. Konden echter 
door de Regeering op de meest geschikte punten klassen of 
scholen van voortgezet onderwijs worden gesticht, waarbij op 
geene gemeentegrenzen te letten viel, dan zou het platteland 
te helpen zijn; land- en tuinbouwonderwijs leveren het 
onomstootelijke bewijs; en indien dit nog niet meer vruchten 
oplevert, dan is het slechts een gevolg daarvan, dat de 
omvang — de leertijd — van het gewoon lager onderwijs 
en soms ook de toestand nog niet voldoende is. 

De beide vakken boven aangeduid zijn het Fransch en de 
vrije en orde-oefeningen, aan welke vakken door verschillende 
districtsschoolopzieners beschouwingen gewijd worden in 
dien zin, dat naar hun oordeel aan het Fransch te veel, aan 
de gymnastiek zonder toestellen te weinig wordt gedaan. 

Zoo schrijft de schoolopziener in het district 's Gravenhage: 
„Geene verbetering is nog gekomen in den druk, die van de 
zijde van het gymnasiaal en middelbaar onderwijs te 's Gra-
venhage wordt uitgeoefend op het onderwijs der burgerscho-
len aldaar, met name ten aanzien van het Fransch. Destijds 
is een commissie ingesteld, waarin zoowel leden van het 

ersoneel bij de eerstbedoelde soorten van onderwijs als van 
et lager onderwijs zitting hadden, maar, naar ik uit een 

kort geleden van burgemeester en wethouders op een mijner-
zijds tot dit college gericht schrijven ingekomen antwoord 
vernam, bestaan er bij deze commissie nog diepgaande ver-
schillen. Wel is er eenige voortgang in deze zaak gekomen, 
maar liet geheel is toch nog niet zoo ver gevorderd, dat van 
vermindering van het euvel ook maar eenigszins sprake kan 
zijn. Niet alleen dat dus op de meeste genoemde scholen nog 
een minder gelukkige indeeling van lesuren met over-
belasting van het Fransch bestaat, ook wint het vermoeden 
bij mij meer en meer veld — en ik hoop hieromtrent dit jaar 
een zoo nauwkeurig mogelijk onderzoek in te stellen — dat 
er op sommige scholen meer huiswerk wordt opgegeven, dan 

met de belangen van de kinderen is overeen te brengen. Ten 
spijt van al de paedagogische en paedologische wijsheid, 
die op dit punt tegenwoordig kan worden ingedronken en die 
do kinderen zelfs wel eens wat al te veel als zwakkelingen 
beschouwt, behoort het niet tot de zeldzaamlieden, dat aan 
negen- en tien jarigen, na volbrachten schooldag, nog een 
taak te huis wordt meegegeven, waaraan zeer stellig te veel 
tijd moet worden besteed." 

Eu die te Rotterdam: , , üe scholen voor meer uitgebreid 
lager onderwijs, waar onderwijs wordt gegeven in twee talon 
en wiskunde, blijken in eene groote behoefte te voorzien. En 
het zijn vooral de inrichtingen, waar Duitsch en Engelsch 
wordt onderwezen, die door het publiek worden gezocht. Ook 
heeft mijne overtuiging, dat onderwijs in vreemde talen dan 
alleen niet vrucht wordt gegeven, als een stevige ondergrond 
op het gebied van de vakken a—i is aangebracht, in het 
afgeloopen jaar nog vaster vorm aangenomen. De resultaten, 
die bereikt worden, zijn inderdaad verrassend;" met welk 
bericht eene merkwaardige tegenstelling vormt, wat de 
schoolopziener uit het district Dordrecht schrijft: „Aan de 
bijzondere school (R.-K.) voor meisjes, Voorstraat, Dor-
drecht, is met September 1911 de aanvang van het onderwijs 
in vak l van het 3de naar het 4de leerjaar verschoven op 
mijn ernstig aandringen; ik had echter aangeraden om ten 
minste tot het 5de leerjaar met dit onderwijs te wachten." 

Eene dergelijke mededeeling komt uit Alkmaar; de 
districtsschoolopziener schrijft, dat bij de R.-K. meisjes-
school aan de afd. burgerschool eene 8ste klasse is toe-
gevoegd. „Het aantal ieerlingen in deze klasse bedroeg 
3 a 4. In de 4de klasse begint men met Fransch, in de 5de 
klasse wordt hieraan Engelsch toegevoegd en in de 6de klasse 
Duitsch, zoodat in laatstgenoemde klasse de 3 vreemde talen 
geleerd worden. Dat hierbij de andere vakken schade moeten 
lijden, ligt voor de hand." 

Hoe het komt, weet ik niet, en het ligt ook buiten het 
bestek van een verslag als dit om naar de oorzaak te zoeken, 
maar tegen te spreken is m. i. niet, dat bij de bijzondere 
scholen meer voorliefde bestaat voor het onderwijs in Fransch 
aan jonge kinderen dan bij het openbaar onderwijs, voor 
zooveel dit laatste niet door gymnasium en hoogere burger-
school gedrongen wordt. Daarentegen is er voor landbouw-
onderwijs en de daarvoor zoo onmisbare kennis der natuur 
meer belangstelling bij de openbare onderwijzers, al zijn er 
enkele teekenen, die wijzen op ontwakende belangstelling bij 
bijzondere onderwijzers. 

De schoolopziener in het district Utrecht meldt, dat in het 
arrondissement IJsselstein de aanvankelijke geringschatting 
van het landbouwonderwijs begint plaats te maken voor waar-
deering; maar dat in Utrecht het Fransch te veel schijnt 
voorop gesteld te zijn, hoewel bij het herhalingsonderwijs 
om zeer verklaarbare redenen Engelsch en Duitsch met meer 
lust en ijver beoefend worden — ,,in 1912 zal moéten worden 
overwogen, hoe hierin verbetering kan gebracht worden." 

Het zal wel langer dan één jaar duren eer men het over 
verbetering in dezen eens i s ; hoe lang staan de vrije en orde-
oefeningen al in de wet en hoeveel moeite kost het nog dit 
vak werkelijk ingevoerd te krijgen ? 

„He t besef van het belang eener voldoende zorg voor de 
lichamelijke ontwikkeling dringt langzamerhand meer door," 
schrijft de schoolopziener in het district Amsterdam, „maar 
wat de Overheid in dezen doet is toch eigenlijk nog slechts 
een minimum." Ik zal niet ontkennen, dat de Regeering 
meer zou kunnen doen, met name door herstel van de 
ernstige fout door de wet van 28 December 1896 (Staatsblad 
n°. 230) begaan, toen zij de bijzondere scholen onthief van 
de verplichting, dit vak te onderwijzen. Maar de schuld in 
dezen schuilt toch meest bij de onderwijzers. Wel wordt de 
oorzaak gezocht en voor een klein deel is zij wellicht ook te 
vinden in het gebrek aan lokalen, en ik geef gaarne plaats 
aan hetgeen in dien geest wordt gezegd, doch ik heb een 
anderen blik op deze quaestie. 

De districtsschoolopziener uit Haarlem bericht, dat, kort 
samengevat, het oordeel van vier der vijf arrondissements-
sehoolopzieners hierop neerkomt, dat het onderwijs in vak ;' 
slechts tot zijn recht komen kan daar, waar een behoorlijk 
groot lokaal in of nabij de school aanwezig is. Hij voegt er 
echter aan toe: 1°. dat de meeste gemeentebesturen in gebreke 
blijven de speelplaatsen, ook waar dit met geringe kosten 
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kan geschieden, althans zoo geschikt mogelijk in te richten; 
2°. dat dikwerf op pijnlijke wijze blijkt hoe lang niet allen, 
die de bevoegdheid voor het vak hebben, de daarvoor noodigo 
geschiktheid bezitten. En hij eindigt zijne beschouwiugen 
aldus: ,,Hoewel ik een enkele maal werkelijk flink en grondig 
onderwijs heb zien geven en de ervaring opdeed, dat inder-
daad in die gevallen de hezwaren tegen het vak ingebracht, 
gaandeweg lichter gesteld beginnen te worden, dat men met 
andere woorden er aan begint te wennen, zoo zal het toch 
nog heel wat tijd duren eer de algemeene lijdelijke tegen-
stand zal zijn overwonnen en eer in de gestalte en lichaams-
houding van onze Hollandsche jongens de invloed van de 
oefeningen zal zijn te onderkennen. In Zaandam had men 
na afloop van het daartoe door Gedeputeerde Staten verleend 
uitstel van 2 jaar, op 1 Januari 1911 niets verricht ter voor-
bereiding van de invoering van het vak." 

De schoolopziener in het district Alkmaar komt ook terug 
op het sedert kort door de gewijzigde houding van Gedepu-
teerde Staten van Noordholland verplicht geworden vak. 
Aan de gemeente Helder is geleidelijke invoering toegestaan 
met het oog op het maken van overdekte speelplaatsen — 
waarvan deze schoolopziener voorstander is — n.1. 2 in elk 
der jaren 1910, 1911 en 1914 en 1 in elk der jaren 1912 en 
1913; en nu is weder door Gedeputeerde Staten vergund ,,dat 
met het maken van de 2 overdekte speelplaatsen gewacht 
wordt tot na den winter 1911/1912, ten einde te kunnen 
nagaan in hoeverre de twee in 1910 gemaakte gedurende den 
winter voldoen. Ik vermoed dat door tegenwerking der onder-
wijzers, die het liefst verwarmde gymnastieklokalen zouden 
hebben, het geheele onderwijs in vak j in deze gemeente 
voorloopig nog niet tot zijn recht zal komen. Te Oude Nie-
dorp, Schermerhorn, Opmeer en Oterleek is vak j wel in het 
leerplan opgenomen, doch de gemeentebesturen hebben niets 
gedaan om de uitvoering gedurende de wintermaanden behoor-
lijk te verzekeren. Te Anna-Paulowna is dit eveneens het 
geval. In de leerplannen dezer gemeente is opgenomen, dat 
bij ongunstig weder, in plaats van vrije en orde-oefeningen, 
een marschoefening kan worden gehouden of een openlucht-
spel gedaan." 

Openluchtspel! Het zijn juist de ervaringen hiermede 
opgedaan, welke mij doen uitspreken, dat het meest de onder-
wijzers zijn, die de lichamelijke opvoeding der jeugd tegen-
houden. Zoo schrijft de schoolopziener in het district Dor-
drecht: ,,l)e z.g. vrije kwartieren onder schooltijd, of schoob 
pauzen worden slechts zelden voor openluchtspelen gebruikt; 
de onderwijzers houden hij na allen er meer van om slechts 
eenig toezicht op de kinderen op de speelplaats te houden, 
dan wel hun spel te leiden." 

En als er dan zelfs nog maar toezicht gehouden wordt; 
maar wat ik toevalligerwijze bij openbare scholen in het Gooi 
en bij opzettelijke wandeling in Amsterdamsche plantsoenen 
zag, wordt geheel bevestigd door de volgende woorden van 
den schoolopziener in het district: ...Tammer, dat de onder-
wijzers, en vooral de onderwijzeressen de uitvoering van het 
vrije tUMchenkwartiertje nog altijd zoo belemmeren door on-
practische regelingen en nog meer door hun onwil om gedu-
rende dien tijd bij hun klassen te blijven en een behoorlijk 
toezicht uit te oefenen. Op vele scholen is, te recht m. i.. het 
vrije spelen in dat kwartiertje vervangen door een wandeling 
in de buur t . " 

In verband hiermede valt nog eene mededeeling uit liet-
zelfde verslag over te nemen: ..In een ander opzicht ben ik 
gelukkiger geweest en beeft, als ik mij niet vergis, Amster-
dani zelfs Arnhem een kleinen voorsprong afgewonnen: il; 
heb 'I oog o]) de speelplaatsen op het dak. Die zijn thans 
aangebracht op de meisjesschool aan de Helmersstraat. aan 
school n°. 3 aan de Looiersgracht en aan de nieuwe scholen 
aan de Madura- en de Balistraten. In hoofdzaak voldoen zij 
zeer goed en bijzonder verblijdend noem ik het. dat de 
gvmnastiekonderwijzers daar gaarne les geven. Het perso-
neel van school n°. 48 aan de Balistraat pruttelt, maar dal 
komt. afgezien van het feit. dat in deze nog schaars bevolkte 
en dus matig bebouwde wijk, de dakspeelplaats inderdaad 
voorloopig nog wat tochtig is. daar vandaan, dat sommige 
zijner leden in den tijd, dat de schoolbevolking gedwongen 
was op straat te spelen, een bijzonder enthousiasme hebben 
opgevat voor de spelletjes, die de lieve jeugd daar hij voor-
keur beoefent." 

.Mij dunkt, dat ook hierin aanleiding bestaat om meer 
schuld te zoeken hij de onderwijzers dan bij de Overheid. 

Voor de besturen van gemeenten, waar de grond duur is 
en men het dus in de hoogte zoeken moet, is het voorbeeld 
van Amsterdam wel na te volgen: ik heb drie v*n deze dak-
speelplaatsen bezocht en ze doeltreffend bevonden. 

Ook in Zeeland blijft de invoering van vak j aan de orde; 
de districtsschoolopziener te Middelburg" bericht dienaan* 
gaande: „Daartoe uitgenoodigd door H. H. Gedeputeerde 
Slaten van Zeeland, bij missive van 10 Augustus 1911, n". 
114 (1ste afd.), hebben mijn ambtgenoot in het district Qoes 
en ik in een gemeenschappelijk schrijven, dd. 27 September 
d. v., aan voornoemd college gericht, de omstandigheden 
vermeld, van welker aanwezigheid volgens onze nieening het 
verleonen van vrijstellingen aan openbare scholen van het 
geven van onderwijs in de vrije en orde-oefeningen der 
gymnastiek behoorde te worden afhankelijk gesteld. Als zulke 
omstandigheden werden do-or ons slechts genoemd: 

a. wanneer de school niet beschikt of over een ongebruikt 
lokaal, of over een terrein, groot genoeg om er de oefeningen 
in vak j te houden, en de gemeente werkelijk in de onmoge-
1 ijkheid is, zulk een lokaal of terrein in de nabijheid der 
school beschikbaar te stellen." (Tevens werd door ons opge-
merkt, dat, naar ons oordeel, ook voor het publiek toeganke* 
lijke terreinen in vele gevallen voor het doel geschikt moes-
ten worden geacht, mits slechts de veiligheid der kinderen 
voldoende gewaarborgd ware.) ; 

,,b. wanneer er aan de school geen leerkrachten zijn, 
in het hezit der bevoegdheid voor vak j " . 

„Wat scholen betreft, waar het hoofd de eenige aanwezige 
leerkracht is, meenden wij, dat geen algemeene regel ''•oor 
het verleenen of weigeren der ontheffing behoorde te worden 
gesteld, doch elk geval op zich zelf diende beoordeeld te 
worden. 

,,Ten slotte gaven wij te kennen, dat, naar onze opvat-
ting, de omstandigheid, dat eene gemeente subsidie geniet, 
geen grond mocht zijn, haar te ontslaan van het maken van 
kosten, zoo die noodig mochten blijken, voor het geven van 
onderwijs in vak j , aangezien dergelijke kosten voortvloeien 
uit het geven van onderwijs in een der verplichte leervakken, 
genoemd in art. 2 der Lager-onderwijswet, en derhalve te 
rangschikken zijn onder de uitgaven, die, naar luid van art. 
53 dier wet, tot eene behoorlijke inrichting van het lager 
onderwijs vereischt worden. 

„Bij missive van 6 October 1911, n°. 23a, 1ste afd., werd 
mij door H. H. Gedeputeerde Staten medegedeeld, dat zij 
zich in het algemeen met onze ter zake uitgesproken mee-
ning konden vereenigen; doch dat zij het gewenscht achtten, 
dat in de gevallen, dat de invoering van het vak alleen 
mogelijk ware, wanneer in daarvoor te maken kosten een 
subsidie krachtens art. 53 der wet zou moeten worden ver-
leend, ook mijnerzijds de noodige voorzichtigheid werde 
betracht. 

„Het voornaamste gevolg van deze beslissing zal zijn, dat 
het verkrijgen van vrijstelling van het geven van onderwijl 
in vak j , wat het openbaar onderwijs betreft, eenigermate 
minder gemakkelijk zal worden gemaakt, en dus aan de wer-
kelijke beoefening van dit onderwijsvak ten goede zal komen. 
Zooals evenwel vanzelf spreekt, wordt het vak als zoo-
danig daarmede niet „gered", en zulks wel in hoofdzaak ten 
gevolge van de zeer geringe belangstelling:, die bet onder-
vindt van de zijde van het bijzonder onderwijs; wat ik dien-
aangaande in mijn jaarverslag over 1910 opmerkte, blijft 
derhalve onverminderd van kracht." 

Inderdaad, zonder wettelijk voorschrift zal de lichamelijke 
opvoeding op de bijzondere scholen nimmer regel worden ; 
niet minder dan op de openbare zijn het hier de onder-
wijzers, die tegenwerken. 

Alvorens van den omvang van het onderwijs af te stappen, 
nog eene opmerking, welke slechts eene herhaling is van wat 
ik al vóór vele jaren schreef: gelijk er akten bestaan voor 
lager landbouw- en tuinbouwonderwijs, zoo behoort er ook 
eene akte te bestaan voor lager handelsonderwijs, en behoort 
het vak „handelskennis" opgenomen te worden onder de 
z.g. facultatieve vakken van art. 2. Ik kom daarop terug, 
omdat èn de behoefte meer en meer blijkt, èn de opleiding 
van onderwijzers in dit vak door de nationale vereeniging 
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foor liandclsonderwijs met kruclitigen steun der llegecring 
flink is aangevat. De schoolopziener ie Amsterdam zegt, m. i. 
te recht met liet oog on de ..Amstelschool" (driejarige yer-
volgklassen) aldaar, welke zich van jaar tol jaar uitbreidt: 
„meer en meer hl ijkt het een eisch des tijds Ie zijn. dat do 
onderwijlen in de gelegenheid worden gesteld zich een be-
lioorlijke kennis van de eleiiienten van wat ik nu maar koit-
beidshalve de bandelswetenschap zal noemen, eigen te ma-
ken. De akte boekhouden M. O. eischt veel te veel van hen 
en geeft voor de practijk te weinig. Blijkbaar bestaat er 
behoefte aan eene akte L. 0 . voor dat vak." 

Blijkt ook weder hieruit, hoe nauw omvang en toestand 
van het onderwijs samenhangen, hoe in zekeren zin de laatste 
van de eerste afhangti thans ga ik over tot de bespreking 
van den toestand, zooals die behoort' te wezen binnen de 
perken der wet. 

Op dien toestand heeft liet schooltoezicht meer invloed 
dan men dit oppervlakkig genen denken zou. Dit blijkt wel 
allermeest daaruit, dat juist de onderwijzers zelven in hunne 
vergaderingen en bladen gestadig stemming trachten te 
maken voor het opnemen in het rijksschool toelicht van man-
nen, voortgekomen uit hunne gelederen. Het is hier de plaats 
niet om dit streven te beoordoelen, maar wel Óm te vermelden 
wat een mijner arrondissements-schoolopzieners, zelf jaren 
lang onderwijzer, ditmaal aan zijnen districtsseiioolopzicner 
bericht: ,,Spreekt men over het gebruik — eer misbruik — 
van de lei, dan zijn de onderwijlen meestal overtuigd van 
het nut der afschaffing, maar in groote klassen wordt meer-
malen gevreesd voor te veel correctie, wat dus voor de af-
schaffing pleit. Ook voor het rekenonderwijs, in het bijzon-
der het cijferen, wordt nauwkeurigheid bevorderd dooi- ge-
bruik van papier. De campagne tegen de lei, gepaard met 
een goede controle op het nazien van het schriftelijk werk, 
acht ik een voornaam punt voor de verbetering van .iet 
onderwijs." 

Van dien rusteloozen strijd tegen de lei en van dit steeds 
maar weer aan de arrontlissements-schoolopzieners aanbe-
velen van scherp toezicht op het schriftelijk werk, getuigen 
reeds sedert jaren èn mijne verslagen, èn die der districts-
schoolopzieners, gelijk ook de notulen van de gezamenlijk 
door ons gehouden vergaderingen. 

Ik herhaal het slot van de aanhaling, zooeven gedaan: ,,een 
voornaam punt voor de verbetering van het onderwijs" ; en 
ik herinner mij daarbij een en schoolopziener, die mij — 
twintig jaar geleden misschien — naar aanleiding van eene 
opmerking toevoegde: ,,ik meen geheel op de hoogte te zijn 
van de toestanden in mijn arrondissement" ; waarop hij onge-
veer dit ten antwoord kreeg: ..dat is zeker een begin, maar 
nu komt het' er op aan, in die toestanden verbetering te 
brengen". 

Over het geheel meen ik te mogen zeggen, dat de ambte-
naren van het Kijksschooltoezicht zoowel hiervan doordron-
gen zijn, als van de noodzakelijkheid hierbij ééne lijn te 
trekken. Intussciien moet hieraan dadelijk toegevoegd, dat 
er nog allerlei toezicht bestaat, of tracht op te komen, dat 
eene gansch andere lijn trekt. 

Zoo is bij mij een schoolopziener in eene groote gemeente 
komen klagen over inmenging van leden der „commissie van 
bijstand" in de taak van het schooltoezicht; ik meende hem 
te moeten verwijzen naar den burgemeester en mocht al 
spoedig het volgend bericht ontvangen: 

„Naar aanleiding van het onderhoud met den burgemees-
ter ontving ik heden bij kabinetsschrijven van burgemeester 
en wethouders de mededeeling, dat aan de leden van de 
commissie van bijstand was verzocht, zich in den vervolge 
te willen onthouden van het uitoefenen van toezicht op het 
onderwijs en van gezag in de scholen." 

Werd hier alzoo een remmende invloed onschadelijk ge-
maakt, er zijn er andere, die niet zoo gemakkelijk zijn op 
zijde te schuiven. Werd enkele jaren geleden bij liet opzet-
telijk onderzoek door de schoolopzieners naar den toestand 
van het Leesonderwijs algemeen bevonden^ dat de onvoldoende 
uitkomsten van dit onderwijs voor een groot dee] te wijten 
waren aan het spreken over en naar aanleiding van de lees-
les, in plaats van de kinderen zich in het lezen te laten 
oefenen, en werd een ander jaar bij het nagaan van het 
geschiedenisonderwijs opgemerkt, dat veel besproken werd, 

voor kinderen (reinig aantrekkelijk en voor hunnen leeftijd 
ongeschikt, dit alles beeft de plaatselijke commissie van toe-
zicht te Amsterdam niet weerhouden bij motie de „vei wach-
t ing" uit te spreken, dat de onderwijzers hij liet neven van 
onderwijs rekening zullen houden met het gevoelen der com-
inissie, dat hij de velschillende vakken van onderwijs als 
geschiedenis, aardrijkskunde en lezen geenssins is uitgesloten 
de ponten betreffende de staatsregeling van Nederland en de 
,.plichten en rechten van de Staatsburgers" te behandelen, 
mits hierbij noodelooze uitweidingen werden vermeden. En 
dit naar aanleiding van eene circulaire de«s districts-schoolop-
sieners aan de hoofden der openbare scholen, ter uitvoering 
van hetgeen menigniaaal door mij met de disti icts-school-
opzieners uit de 2de inspectie is besproken en vastgesteld, 
dat ,.Staatsregeling" geen vak van lager onderwijs is en ons 
op de lagere scholen ook niet mag worden onderwezen onder 
een anderen naam. 

Eene derde ongewenschte inmenging kwam weder van 
anderen kant: een van de districtsschoolopzieners ondervond, 
dat zijn raad, evengoed op de bijzondere als op de openbare 
scholen gegeven om de lei te vervangen door papier, werd 
tegengestaan door den „bijzonderen" inspecteur, die bij het 
door hem gehouden „schoolbezoek" volgens het hoofd dei-
school behoud van de lei had aangeraden. 

In weerwil van deze en dergelijke gevallen van onge-
wenschle inmenging en tegenwerking, gaan de schoolopzie-
ners voort met het hunne te doen tot verbetering van den 
toestand, en dat het meer bijzonder letten op enkele vakken 
voor elk jaar daarbij van veel belang is, bleek ook weder in 
1911, toen de vakken: schrijven en Nederlandsche taal aan 
de orde waren. 

Het onderwijs in het schrijven heeft sedert het vorig onder-
zoek eene andere richting genomen en het lijdt geen twijfel, 
of het platteland zal hierin de steden, en de bijzondere school 
de openbare moeten volgen. Eindelijk zijn zij die nadenken 
vrij algemeen tot het inzicht gekomen, door den schoolopzie-
ner in het district Middelburg aldus uitgedrukt: „Het doel 
nu van het onderwijs in liet schrijven bestaat hierin, dat 
langs den weg van oordeelkundig ingerichte, methodische 
oefening den leerling de vaardigheid worde bijgebracht, on-
misbaar om alle voorkomende letterteekens en hunne combi-
naties, benevens de leesteekens en de cijfers, in duidelijk 
leesbaren vorm graphisch weer te geven, aanvankelijk als 
copie, later uit het geheugen, ten einde hij in staat zij een 
hem voorgelegden gedrukten tekst vaardig en leesbaar af te 
schrijven en, onder voorwaarde, dat hij de daartoe vereischte 
grammaticale en stilistische ontwikkeling hebbe bereikt, 
een hem hoorbaar voorgedragen tekst of gedachten van eigen 
maaksel vaardigen leesbaar in de gebruikelijke schriftvornien 
tot uitdrukking te brengen. 

„Op dit doel behoort, naar mijne meeuing, het in de lagere 
school gegeven schrijfonderwijs, ook ter besparing van koet-
baren tijd, zoo rechtstreeks mogelijk aan te sturen, niet weg-
lating van alles wat wellicht op zich zelf wel belangrijk en 
fraai mag heeten, maar met de bereiking van dit doel geen 
onmiddellijk verband houdt. Hoe spoediger die\vaardigheid 
wordt verkregen, hoe eerder het eigenlijke schrijfonderwijs 
zich zelf oVerbodig maakt. Hieruit volgt, dat al wat naar 
calligraphie zweemt, van de lagere school behoort verbannen 
te worden en dat de geijkte term „schoonsebrijven" binnen 
hare muren niet l>ehoort te weerklinken. Want indien aan 
den eisch der duidelijkheid volkomen voldaan wordt, is daar-
mede tevens ten volle voldaan aan alle binnen de sfeer dei-
lagere school te stellen aesthetische eischen. Bovendien richt 
de term „schoonschrift", en niet minder die van „klad-
schrift, in het kinderbewustzijn eene heillooze verwarring 
aan. Er bestaat evengoed: „schoonlezen", als „schoonschrij-
ven", doch geen verstandig onderwijzer zal tot zijn leerlingen 
zeggen: „kinderen, nu hebben we schoonlezen". alsof het 
er in een ander lesuur niet toe zou doen, hoe het kind las! 
Evenmin zal hij termen gebruiken als „schoontoekonen" en 
„kladteekenen". Bij alle lezen geldt de eisch: „goed lezen"; 
bij alle teekenen wordt „goed teekenen" verlangd; d. w. z. 
het kind wordt voor den eisch geplaatst zoo goed te lezen 
of te teekenen, als het kan. Zoo gelde hij het schrijven steeds 
de eisch: „lever goed schrift". 

„Bij nagenoeg alle leervakken, indien zij ten minste naar 
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den eiscli onderwezen worden — bij Nederlandsch rekenen, 
tingen, aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkennis — kan 
men het schrijven niet ontberen. Het doel nu van het schrijf-
onderwijs behoort met die omstandigheid verband te houden 
en kan dus geen ander zijn, dan het kind in staat te stellen, 
al wat liet bij de behandeling der andere vakken aan schrifte-
lijk werk <e verlichten herat, op vaardige wijze in duidelijk 
schrift tot uitdrukking te brengen. 

„Zal dit doel, namelijk het aanbrengen van de vereischte 
vaardigheid, zoo spoedig mogelijk, althans nog binnen de 
grenien van den leerplichtigen leeftijd, worden bereikt, dan 
verdient het overweging recht op het doel af te gaan en alle 
omwegen ie vermijden. Met andere woorden: de methode zij 
eenvoudig en practisch. Het lettertype worde aldus gekozen, 
dat het van den aanvang af tot het einde toe kan gehand-
baafd blijven, waaruit dus volgt, dat ,.loopend klein" (in 
het begin niet al te klein !) aan te bevelen zij. En evenzoo 
worde dat schrijfmateriaal gekozen, dat de practijk des levens 
in de eerste plaats eischt, te weten: stalen pen, inkt en papier. 
De richting des behouds ontdekt hier allerhande gevaren en 
bezwaren " 

Het meer algemeen worden van deze overtuiging leidt er 
toe, dat het verschil tusschen schrijven en schoonschrijven 
gaandeweg verdwijnt; was dientengevolge hier en daar de 
eigenlijke schrijfles ook al verdwenen, daarop is men moeten 
terugkomen; in de lagere school blijven opzettelijke oefenin-
gen in de kunst van schrijven even onmisbaar ais die in de 
leeskunst. 

Zoo schrijft de schoolopziener in het district Haarlem: 
, ,Waar behoorlijk toegezien wordt op de netheid en het 
schrift bij al het schrijfwerk, is het opzettelijk schrijfonder-
wijs in de hoogere klassen tot een minimum terug te brengen. 
Toch is mij bij eene school gebleken, dat men dat opzettelijk 
schrijfonderwijs zelfs niet in de hoogste klassen geheel kan 
ontlwren. Het hoofd eener school had in zijn leerplan voor 
schrijven in de 5de en 6dè klassen geen tijd uitgetrokken. Ik 
stond deze nieuwigheid tijdelijk toe, onder voorwaarde, dat 
wanneer na een proef van een paar jaar de noodzakelijkheid 
van wederinvoering bij mijne opzettelijke inspectie bleek, 
daartoe zou besloten worden. Sedert het vorig jaar wordt er 
in de beide hoogste klassen der school weder deugdelijk 
schrijfonderwijs gedurende twee halve uren per week gegeven. 
Het heeft mii namelijk niet veel moeite gekost, bij mijn 
onderzoek na het proefjaar het hoofd der school er van te 
overtuigen, dat het inderdaad zeer noodig was gebleken, bij 
al de zorg die er aan bet schriftelijk werk der leerlingen was 
besteed, hen de goede lettervormen voortdurend bij bet op-
zettelijk schrijfonderwijs voor oogen te brengen en te doen 
heoefenen." 

De verandering van richting bestaat intusschen niet in 
een meer of minder, maar in het verdringen van het z.g. 
staand schrift— het steilschrift, hoeveel er ook vóór te zeggen 
is, heeft in den strijd het onderspit gedolven — in de school 
door loopend schrift. Dit wordt als volgt uitgedrukt door 
den schoolopziener in het district Gouda: ,,Er kan in onzen 
tijd gesproken worden van een strijd tusschen het staand 
schrift en het loopend schrift. In dien strijd wint het loopend 
schrift terrein, maar het heeft nog maar een klein deel van 
het terrein veroverd. Toch voorspel ik aan het loopend schrift 
de overwinnning: duidelijkheid en netheid behoeven er aller-
minst aan te ontbreken en men gaat al meer en meer beseffen, 
dat ook eene zekere vlugheid mag geëischt worden. Vlugheid 
en staand schrift schijnen op geen al te goeden voet met 
elkaar te leven. Hinderlijk bleek dit meermalen bij bet op-
geven van een dictee, waarbij tevens op het schrift zou 
worden gelet. Ik was daarbij vaak genoodzaakt het aantal 
zinnen te verminderen, daar de kinderen het geheele stuk 
niet zouden hebben kunnen opschrijven in den tijd, dien ik 
er voor bestemd had en ruim voldoende achtte. En het resul-
taat!J Dikwijls eene vrijmooi geschreven dictee met... veel 
fouten. De aandacht der leerlingen wordt zoodanig op het 
peuterwerk — meer teekenen dan schrijven — geconcen-
treerd, dat er te weinig wordt gelet op het gebruiken van den 
juisten woordvorm. 

..Bij vele onderwijzers schijnt nog de schrijfles meer 
speciaal beschouwd te worden als de les, waarop nauwkeurig 
op het schrift moet worden gelet: het is dan, of het schrijven 
iets aparts is, niet middel, maar doel. Men kan ervaren, dat 
leerlingen in het 1ste en 2de leerjaar met groote zorgvuldig-

heid dat stukje van den cursus beoefenen, hetwelk voor die 
jaren is bestemd (en in dat stukje van den cursus komen 
lang niet alle letters en letterverbindingen voor), terwijl 
voor hot overige schriftelijk werk de pak-maar-toe- en raak-
maar-wat-methode hoogtij viert. Ik neb meermalen de op-
merking gemaakt, dat op deze wijze onmogelijk kan ver-
kregen worden: duidelijk, net en vlug schrift, en daarom 
moet het toch te doen zijn. Er moet, ook in de eerste leer-
jaren, verband gelegd worden tusschen het schriftelijk werk 
en de opzettelijke schrijfoefening. En dat kan, als men 
eenerzij ds zich niet angstvallig vastklemt aan een gekozen 
leergang en anderzijds er voor zorgdraagt, dat men een.leer-
gang kiest, waarbij spoedig alle lettervormen en letterver-
bindingen eene beurt krijgen. Eerst alle vormen en verbin-
dingen ..behoorlijk" en zorgvuldig beoefenen, later zoowel 
het een als het ander perfectionneeren, dat moet de leuze 
zijn." 

Daarna komt dan eene beschouwing door hem ontleend aan 
een verslag van den schoolopziener in het arrondissement 
Gouda: ,,In sommige scholen waar het loopend schrift wordt 
beoefend, gebruikten de onderwijzers het ,,takteeren" als 
hulpmiddel. Daarbij worden de letterdeelen door den onder-
wijzer of een der leerlingen (of door alle) benoemd in een 
niet te langzaam tempo. De voorstanders van dit ,,taktschrij-
ven" meenen, dat daardoor de gelijkmatigheid der bewegin-
gen tot eene gewoonte wordt, het vormen der letters anders 
dan volgens voorschrift onmogelijk wordt j*emaa kt en de 
leerlingen tot de gewenschte vlugheid worden gedwongen. 
Er zijn echter vele voorstanders van de beoefening van het 
loopend schrift, die geen bewonderaars van het takteeren 
zijn, er zelfs een soort dressuur in zien, die op eene school 
niet behoort. Het komt mij voor, dat de proeftijd nog te kort 
duurt, om nu reeds te kunnen uitmaken, of deze methode 
aanbeveling verdient." 

Ook uit het district Dordrecht komt het bericht, dat het 
loopend schrift gaandeweg meer algemeen wordt. De dis-
trictsschoolopziener schrijft, dat de takteermethode met of 
zonder tel de andere verdringen; in de Hoeksche Waard wor-
den ze thans op 24 van de 42 scholen gevolgd. Geen wonder, 
dat juist daar het takteeren zooveel veld won, want daar is 
deze wijze van doen het eerst toegepast door den beer P. H . 
M. Welker, hoofd der openbare school te J^umansdorp, die 
later zijne methode in het licht gaf. De schoolopziener in 
het district Rotterdam schrijft dan ook: ,,de steeds meer 
gevolgd wordende methode-Welker is daarop gericht, n.1. 
het zoo ver te brengen, dat de leerlingen bij het verlaten 
van de lagere school regelmatig, goed leesbaar, loopend 
schrift kunnen leveren." 

Geheel naar waarheid laat deze schoolopziener hierop vol-
gen, dat de uitkomsten met de methode-Welker bereikt voor 
het grootste deel afhangen van de persoonlijkheid des onder-
wijzers. „Alleen wanneer van hem zoodanige kracht uitgaat, 
dat de klasse als het ware vanzelf ordelijk is, worden met 
die methode goede resultaten verkregen. Is hij niet bij machte 
op zeer gemakkelijke wijze het kind tot nauwkeurige opvol-
ging van het „bevel", (lat hier methodisch bij elk letterdeel 
wordt gegeven, te brengen, dan is het beter, dat wordt uit-
gezien naar andere middelen tot vorming van goede schrij-
vers." 

Dat er zulke middelen nog wel zijn, blijkt uit hetgeen 
bericht wordt door den schoolopziener in het district Goes: 
„dat er n.1. niet overal voldoende op jjelet wordt, dat bij het 
onderwijs in dat vak de houding der leerlingen goed en 
ongedwongen is. Er zijn onderwijzers, die de leer verkon-
digen, dat men den leerlingen veel vrijheid moet laten zoo-
wel wat de houding van het lichaam betreft als ten opzichte 
van de wijze, waarop de pen wordt vastgehouden. De beste 
resultaten worden daar bereikt waar, zonder in uitersten te 
vervallen, nauwkeurig wordt gelet op eene goede houding 
der leerlingen bij het schrijven en waar geëischt wordt, dat 
de kinderen de pen vasthouden zooals het behoort. Om goede 
resultaten van het schrijfonderwijs te kunnen verkrijgen, 
moet bovendien de onderwijzer gedurende de schrijfles nauw-
keurig toezien en elke gemaakte fout onmiddellijk verbete-
ren; fouten, welke veelvuldig voorkomen, voor de geheele 
klasse op het bord, en anderen in het schrijfboek van den 
betrokken leerling. Dit gebeurt nog niet in elke school; nog 
maar al te veel bepaalt de onderwijzer er zich toe bij de 
schrijflet het aantal regels aan te geven, dat geschreven mag-
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worden en bij liet einde der les even rond te gaan, om het 
schrift niet een cijfer of een let ter te waardeeren. 

„Als iiiin de zorg vu 11 één on dei wijzer meerdere klassen 
toevertrouwd zijn, dan zal die wijze van handelen niet altijd 
te voorkomen wezen, doch ook dan moet dit geen regel WOT-
den. Hier en daar treft men wel onderwijzers aan, die de 
schrijfles in de eerste plaats als een rustpoos voor zich zelf 
schijnen aan te merken. In de lagere leerjaren gaat aan het 
schrijven van een letterteeken de bespreking daarvan vooraf, 
waarbij de onderwijzer aan de leerlingen toont, hoe het let-
tertecken ontstaat. Of echter dit in alle scholen wel voldoende 
herhaald wordt, moet betwijfeld worden. 

„Bij het leeien schrijven der letterteekens wordt voldoende 
gelet op het splitsen der moeilijkheden en wordt gestreefd 
naar zoodanige opeenvolging der te schrijven letterteekens, 
dat er eene geleidelijke opvolging van moeilijkheden is, hoe-
wel de volgorde waarin het schrijven der letterteekens ge-
leerd wordt, niet in alle scholen dezelfde i s . " 

En verder: ,,In den laatsten tijd beginnen verscheidene 
onderwijzers meer dan vroeger te gevoelen voor het zooge-
naamd loopend schrift. Niet in alle scholen wordt bij al liet 
schriftelijk werk voldoende gelet op netheid en duidelijk-
heid; vooral is dit het geval, waar nog te laat gewerkt wordt 
niet potlood en pen. Waar dit wèl gebeurt, schrijven de leer-
lingen na volbrachten leertijd meestal net, duidelijk en vlug. 
Dit wordt niet bereikt, wanneer er uitsluitend bij het eigen-
lijk schrijfonderwijs (het zoogenaamde schoonschrift) goed 
schrift geëischt wordt. Het gebruik van de lei vermindert 
van jaar tot jaar, ook zonder dat men tot geheele afschaf-
fing voor enkele of voor alle klassen overgaat. Toch hoort 
men bij schoolbezoeken, vooral door de oudere onderwijzers 
nog tal van bezwaren aanvoeren tegen het gebruik van 
papier voor alle schriftelijk werk. 

„Tot deze, inderdaad weinig afdoende bezwaren, behooren 
de navolgende: Men acht het ondoenlijk de lei af te schaf -
fen, wanneer een onderwijzer meer dan één leerjaar te ver-
zorgen heeft; — bij het maken van cijferoefeningen is de lei 
onmisbaar; — de kosten van het vervangen van de lei door 
papier zijn zoo groot; — de kinderen zijn te onzindelijk om 
steeds op papier te werken; — als er uitsluitend papier 
gebezigd wordt, wordt er te weinig werk geleverd; — de lei 
is onmisbaar voor het z.g. kladwerk; — de leerlingen kunnen 
de fouten, die ze gemaakt hebben, veel gemakkelijker op de 
lei dan op papier verbeteren. 

,,Bij het opsommen der bezwaren wordt echter gewoonlijk 
gezwegen van het hoofdbezwaar, dat men tegen het uitslui-
tend gebruik van papier heeft, namelijk de noodzakelijkheid 
van Teel en nauickeui'igc eor'rectie." 

Dat ook bij dit vak niet voldoende gelet wordt op de 
lichamelijke opvoeding, blijkt, behalve uit de boven reeds 
overgenomen klachten, uit die van den schoolopziener in het 
district Dordrecht: , ,0p schrijfhouding van lichaam en hand 
wordt dooreengenomen te weinig uit hygiënisch en onder-
wijskundig oogpunt gelet, niet alleen bij onvoldoende of ver-
keerde belichting of bij nog veelvuldig voorkomende onprac-
tische inrichting der banken, maar meer nog wegens ont-
stentenis van inzicht en opmerkzaamheid bij het onder-
wijzend personeel." 

Van den schoolopziener in het district Gouda: ..Ten aan-
zien van de houding van het lichaam moet opgemerkt wor-
den, dat over het algemeen te weinig gelet wordt op de 
eischen, die de gezondheidsleer stolt aan den stand van het 
lichaam onder liet schrijven: ik bedoel hier het schrijven 
in het algemeen, dui ook het maken van schriftelijk werk." 

Deze schoolopziener klaagt tevens over het overlaten aan 
liet toeval, hoe de kinderen de pen aanvatten, terwijl toch 
bij loopend schrift volstrekt noodig is, dat de pen niet te 
dicht bij de punt aangevat en niet te vast omklemd worde. 
Iets dergelijks merkt de schoolopziener uit Haarlem op, dat 
nl . deze wijze van vasthouden er toe leidt, dat het schrijven 
niet. geschiedt door beweging van de vingers, maar door op-
en neerbewegen van het geheele handje, waarvan nooit een 
voldoend loopende hand het gevolg zijn kan. 

TTit Rotterdam wordt gemeld, dat in de lagere klassen 
meestal wel voldoende gelet wordt op de eischen van de 
lichaamshouding en van het oog. maar dat het moeite kost 
de onderwijzers er van te doordringen, dat voor oudere leer-
liniron eene goede houding even noodig is als voor de jongere. 

Handelingen der Staten-Generaal. Bijlagen. 1912—1913. 

Over het algemeen is hier het oordeel gunstig; maar ver-
zwegen wordt niet, wat ook anderen opmerken, dat soms 
.,kinderen zitten te schrijven in eene bank, die eene behoor» 
lijke houding Onmogelijk maakt", en dat dwingende voor-
schriften betreffende de afmetingen der schoolbanken ont-
breken, Niet onbelangrijk schijnt nog de mededeeling, dat 
in Rotterdam op nog slechts 4 pot. der scholen groot ge-
seh reven wordt, terwijl dit percentage stijgt tot bijna ''M pet. 
in de arrondissementen Schiedam en Hillegersberg, waar 
op de plattelandsscholen het schrift verre staat beneden dat 
der stadsscholen. 

Deze schoolopziener wil niet beslissen, of er onmiddellijk 
verband is tusschen dit grootschrift, en de over het algemeen 
minder bevredigende uitkomsten, o. a. omdat vuilheid en 
slordigheid hierin ook aandeel hebben; maar zijn ambtgenoot 
uit Gouda acht, om te komen tot een loopend schrift van 
2 a 3 m.M. lettergrootte, kleinere vormen noodig, zoowel bij 
de schrijfles als bij het schriftelijk werk, al heeft in hooger 
leerjaren het af en toe schrijven van eenigszins grooter vorm 
Wel zijne goede zijde. 

De schoolopziener te Rotterdam geeft den totaalindruk van 
het schrijfonderwijs aldus weer: „Dat onderwijs voldoet in 
de steden aan billijke eischen, op het platteland niet ." 

Behalve deze tegenstelling en die tusschen openbare en 
bijzondere scholen bestaat er nog eene derde n.1. tusschen 
die scholen, welke voorbereiden voor hoogere inrichtingen en 
de volksschool. Althans de schoolopziener in het district 
's Gravenhage, die over het algemeen vooruitgang in het 
schrijfonderwijs opmerkte, bericht: ,,Voor 's Gravenhage 
geldt de opmerking, dat op vele burgerscholen het schrijven 
en in het algemeen het schriftelijk werk er minder verzorgd 
uitziet dan op de 1ste en 2de klasse scholen (volksscholen), 
zoodat het schijnt, dat op eerstgenoemde scholen het nut van 
net werk niet voldoende wordt ingezien. 

,,De oorzaak van dit kwaad moét vermoedelijk alweder voor 
een deel gezocht worden in het dikwijls overmatig vele huis-
werk, dat 'de leerlingen in de avonduren, dikwijls onder 
ongunstige omstandigheden moeten verrichten." 

Dit deel van mijn verslag eindig ik met tegenover elkander 
te stellen de berichten uit een plattelandsdistrict als Alkmaar 
is en het district Amsterdam. 

De schoolopziener uit eerstgenoemd district vat zijnte 
ervaringen als volgt samen: ,,Resumeerende meen ik te 
mogen zeggen, dat het schrijven in het algemeen genomen 
nog niet voldoet aan de eischen, die men daaraan redelijker-
wijze kan stellen ; dat de afschaffing der lei zeer zeker hierin 
aanmerkelijke verbetering zal brengen, als voor alle sohrif-
telijk werk behoorlijke netheid wordt geëischt; dat dit onder-
wijs voorloopig de volle aandacht van het schooltoezicht 
zal blijven bevorderen." 

En die uit Amsterdam: ,,Over het algemeen trof ik op de 
openbare scholen beter schrift aan dan op de bijzondere. 
Opmerkelijk is het, dat de meisjes in het algemeen netter 
schrijven dan de jongens; ik geloof de oorzaak daarvan te 
moeten zoeken in de meerdere nonchalance van den jongen 
in tegenstelling van het meisje. Zoo is het ook opmerkelijk, 
dat de TT. L. school in ,,schrijven" volstrekt niet staat boven 
de volksschool, meestal wel daar beneden, wat vooral blijkt 
uit het schrift der meisjes. Het is, alsof naarmate het intel-
lect meer ontwikkeld wordt, er aan alle min of meer werk-
tuiglijk werk — en wat meerder of minder mooi schrijven 
kan daar stellig toe gerekend worden — minder aandacht 
besteed wordt. Het verschil is echter in deze zesjarige periode 
belangrijk kleiner geworden: aan de scholen voor TT. L. O. 
en M. TT. L . O. wordt niet meer zoo algemeen slecht geschre-
ven. Alle schoolopzieners verklaren, dat de ijver en de toe-
wijding voor dit vak, vooral bij de jongere leerkrachten, 
weinig reden tot klagen geven. Er blijft natuurlijk nog heel 
wat te wenschen en te verbeteren over, maar toch, de vorige 
periode van onverschilligheid schijnt voorbij en het onderwijs 
beweegt zich in de goede richting. Waar nu de vorige maal 
geconcludeerd werd. dat bij geen ander vak de invloed van 
den onderwijzer op de resultaten zóó groot was, daar spreekt 
het wel vanzelf, dat er vooruitgang valt te boeken. Het is 
een streelende gedachte, dat de onderstelling niets ongerijmd* 
heeft, dat de belangstelling, door het Rijksschooltoezicht 
voor dit vak aan den dag gelegd, tot dit verblijdend resul-
taat niet onbelangrijk heeft bijgedragen." 

6 
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In hoofdzaak meen ik mij bij de bespreking van het onder-
wijs in da Nederlandiehé taal te moeten bepalen tot het weer-
geven van een beduidend deel uit elk der verslagen van de 
districten Amsterdam en Gouda. Niet omdat de opmerkingen 
van hunne ambtgenooten uit de andere districten onbelang-
rijk wezen zoude/n, maar door uit alle aanhalingen te doen 
zou het verslag te lang en te verbrokkeld worden. 

Vooropgesteld moet worden, dat, door bijna alle sehool-
opzieners krachtig aangedrongen wordt op meer en beter, 
op stelselmatig onderwijs in het „spreken" ; gelijk zij enkele 
jaren eenstemmig wezen op de dringende noodzakelijkheid 
van beter onderwijs in het ,,lezen". Vrij algemeen is ook 
de klacht over het te veel, te slordig en het vaak gebrekkig 
spreken van de onderwijzers in de school. De schoolopziener 
in het district Haarlem vat die klachten aldus samen: ,,Het 
komt mij voor, dat er, over het algemeen genomen, in de 
laatste zes jaar, niet veel gewonnen is. Naar mijne raeening 
is dit hieraan toe te schrijven: 

1°. dat er tusschen bet lees- en het taalonderwijs nog te 
weinig verband wordt gelegd, en 

2°. dat de waarde van het juist, duidelijk en geaccen-
tueerd spieken nog in de meeste scholen niet voldoende 
erkend wordt. 

„Door verschillende schoolopzieners wordt er dan ook nog 
op gewezen, dat door de onderwijzers niet voldoende op 
bestrijding van het dialect bij het lees- en taalonderwijs 
wordt gelet. 

,,Zoo wordt bij voorbeeld in Noordholland benoorden het 
I J geen onderscheid tusschen eu en ui gehoord, en niet 
zelden worden bij het dictee deze klanken verwisseld. 

„Ook hier zouden spreekoefeningen zeer nuttig zijn. Schier 
overal worden deze evenwel na het aanvankelijk leesonderwijs 
geheel verwaarloosd. Wanneer men er maar naar streefde 
onze kinderen met meer zorg te leeren spreken en bij het 
lezen meer nadrukkelijk opmerkzaam te maken op den vorm 
en de spellin»' der woorden, ware de kans op «roede resul-
taten bij het taalonderwijs zeer veel bevorderd." 

Die uit het district Dordrecht klaagt, dat op zuiver en 
duidelijk spreken te weinig wordt gelet: welk verzuim op de 
dorpen zooveel te schadelijker is door bet ontbreken van 
hewaarscholen en het te vroeg op school komen. Voor dit 
district geldt grootendeels, wat voor geheel Zeeland kan 
worden gezegd en wat de distrietssehoolopziener uit Middel-
burg aldus uitdrukt: ,,Het gros der kinderen dient allereerst 
geoefend te worden in liet juist spreken, wat voor hen in 
hoofdzaak daarop neerkomt, dat zij eene nieuwe taal hebben 
aan te leeren, te weten: het beschaafd Nederlandsch. Het 
voertuig van hun kinderlijk denken is de een of andere 
streekspraak. De eerste spreekoefeningen op school moeten 
dienen, hen te gewennen aan het verstaan, straks aan het 
hanteeren van de beschaafde Nederlandsche omgangstaal." 

Doch zoowel daar waar de Nederlandsche omgangstaal ais 
eene nieuwe taal is en wordt onderwezen, als daar waar 
slechts behoeft te worden voortgebouwd op hetgeen de kin-
deren van hunne moedertaal in de school meebrengen, moet 
het zuiver en nauwkeurig mondeling gebruik van de taal 
worden onderwezen. Vele onderwijzers doen dit niet of te 
weinig, hetzij omdat zij er de noodzakelijkheid niet van 
inzien, hetzij omdat zij liet niet kunnen. Zoo zegt de school-
opiiener in het district Rotterdam, dat d ier wel veel moeite 
gedaan wordt om den kinderen goed te leeren spreken, maar 
dat dit lang niet altijd gelukt, omdat vele onderwijzers 
hierin zei ven te kort schieten. Het hapert intusschen ook 
veelvuldig bij de onderwijzers aan liet inzicht, dat spreken 
en stellen moeten geleerd worden; dat het kind bij het zich 
oefenen in beide vakken evenzeer gestadige, schoon soms 
onmerkbare leiding behoeft als bij schrijven, teekenen en 
zingen. 

De schoolopziener uit Haarlem zegt er van: ,,Er heerscht, 
de goede onderwijzers niet te na gesproken, in onze scholen 
te weinig hart voor de bestudeering van de taal. 

„Men acht het niet noodig de bier onmisbare inspanning 
van de zijde der leerlingen te eischen, men geeft bij hen 
voedsel aan de gedachte: ik leer de taal wel vanzelf." 

Hier wordt de vinger gelegd op de wonde. Menig onder-
wijzer, die zich gaarne groote moeite getroost om zijnen leer-
lingen vele nuttige kundigheden aan te leeren, verkeert in de 

stellige meening, dat elk kind zich zijn eigen taal vormt en 
dat hij er de handen moet afhouden. Er is natuurlijk in deze 
meening ook wel iets, wat juist i s ; waarop hier niet verder 
wordt ingegaan met het oog op de breede aanhalingen, welke 
ik volgen laat ; maar de vraag moet toch beantwoord, hoe 
deze meening ontstaat. Het is inderdaad niet te verwonderen, 
dat veel jongere onderwijzers, die veel venvachten van de 
bladen der klasse-onderwijzers, en die zich de schrijfwijze 
daarvan ten voorbeeld stellen, het spoor geheel bijster raken: 
hoewel in strijd met de woordenlijst der z.g. „vereenvoudigde 
spelling" kan men daar vinden: belangrike, dikwels, der-
gelike, enz. Onuitspreekbare opvolging van letters als „tot 
't tijd wordt, dat 'k kom" zijn niets zeldzaams meer; evenmin 
als we in plaats voor wij en me voor mij. 

Wordt dit alles dan nog geijkt als vrucht van wetenschap, 
als voortvloeiende uit „het nieuwere taaibegrip" ; dan is het 
inderdaad niet bevreemdend, dat, eigen school en eigen 
Opleiding vergetend, veel onderwijzers, als zij de uitkomsten 
zien van het door hen gegeven taalonderwijs, zich er mede 
vleien, dat het in de toekomst „vanzelf" wel beter worden 
zal. Wordt hun opgemerkt, dat het gebruik van welk werk-
tuig ook geleerd moet worden door stelselmatige oefening 
onder bekwame leiding, dan komt er niet veel antwoord. 
Spraken zij zich vrij uit, dan kwam waarschijnlijk de opmer-
king dat het „nieuwere taaibegrip" zulke ouderwetsche 
denkbeelden uitsluit. 

De districtsschoolopzieners zijn door mij uitgenoodigd in 
hunne verslagen mede te deelen — en zulks naar aanleiding 
ook van door oudere onderwijzers verdedigde stellingen — 
in hoeverre de nieuwere taaibegrippen tot onjuiste toepassin-
gen in de school geleid hebben. 

Van opzettelijk niet corrigeeren, van het in beginsel ver-
dedigen, dat fouten onverbeterd blijven, zijn mij geene 
voorbeelden medegedeeld. 

De schoolopziener in het district Rotterdam schrijft: „Van 
de nieuwe richting in het taalonderwijs, die is aangegeven in 
de uitdrukkingen: taal is klank, alle taal is individueel, er 
zij?i geen uitzonderingen, geen fouten, heb ik tot dusverre 
bij het onderwijs in de scholen van mijn district niets be-
speurd" ; en die in het district Haarlem meldt uitdrukkelijk, 
ook waar hij zegt, dat er bij het onderwijs in Nederlandsche 
taal een afkeer heerscht van al wat naar regels zweemt: „in 
mijnen dienstkring is van de toepassing dezer zeer geavan- ' 
ceerde denkbeelden voorloopig nog niets te bemerken." 

Hiermede ben ik genaderd tot wat er de districtsschool-
opziener te Amsterdam van zegt: ,,Tot hetgeen, sedert zes 
jaar geleden over het onderwijs in Nederlandsche taal ver-
slag werd gedaan, veranderd is, behoort niet de opkomst (als 
ik het zoo noemen mag) van ,,het nieuwe taaibegrip". Deze 
moge in andere districten tot de „histoire contemporaine" 
behooren, wat ik natuurlijk niet weet; in mijn district is zij 
in onzen snellevenden tijd al baast „histoire ancienne". Met 
de uitdrukking „het nieuwe(re) taaibegrip" willen zijn 
adepten in de eerste plaats te kennen geven, dat men vroeger 
omtrent de taal verkeerde voorstellingen had. Van die ver-
keerde voorstellingen was de voornaamste, dat men de afheel-
ding der taal in het schrift verwarde met de taal zelf. Daarom 
is het eerste geloofsartikel der nieuwe leer: taai is klank. Het 
is duidelijk, dat dit volkomen waar is, mits men voor , , taa l" 
leest: gearticuleerd gesproken woordentaal. Maar dan is bet 
een tautologie. Men neemt echter ook „ t a a l " in de beteekenis 
van gedachtenwisseling en spreekt diensvolgens ook van 
„gebarentaal, dierentaal", e. d. Overigens is die leer „taal 
is klank" heusch niets nieuws ; Bilderdijk o. a. om slechts 
hem te noemen, verkondigde haar met evenveel vuur als de 
meest enthousiaste nieuwlichter van onzen tijd. 

„Het is dan ook om de consequenties te doen en of die bij 
Bilderdijk geheel dezelfde zijn als bij onze nieuwlichters, 
valt te betwijfelen. Is taal klank, dan moet alle taalonderwijs 
uitgaan van het gesproken woord en nooit of te nimmer van 
het geschrevene (let wel: er wordt gezegd: „uitgaan v a n " ) . 
De verwarring van „ t aa l " met haar afbeelding in schrift 
heeft verder ten gevolge gehad, dat men meende, dat een 
woord is opgebouwd uit letters, een zin uit (los staande) 
woorden, dat men de letters voor de taal aanzag en meende, 
dat taaiverrijking bestond in vermeerdering van uitgangen, 
schriftelijke onderscheidingsmiddelen en woorden voorraad. 
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,,l)c tweede groote dwaling der oude taalbeschouwing was 
volgens onze uieuwlichters liet geloot nau een taaluorni, bet 
gezag, toegekend aan de , .graniniaire raisonnée" als aan een 
wetboek. Het is onloocbenbaar, dat die opvatting lang ge-
heerscht heeft.en dat zij ontstaan is onder invloed van het 
historische feit, dat de oude talen voor de jonge YVest-
Europeesche beschaving eeuwenlang als vaststaande model-
leu lieb^n gegolden. Maar de nieuwe opvatting, volgens 
welke de taal is een natuurproduct, de uiting van psychische 

E recessen, voortdurend in toestand van ontwikkeling ver-
eerende, gelijk de geheele natuur, vindt men reeds bij 

Augustinns, die deswege grammatica en rbetorica tot de 
natuurwetenschappen rekende. Hieruit volgt, dat gramma-
tische regels geen wetten zijn in den zin van gebiedende voor-
schriften, maar omschrijvingen van waargenomen constantie, 
of overeenkomst van zekere verschijnselen — precies het 
moderne taaibegrip. 

,,Het is echter duidelijk, dat uit deze beschouwingen gansch 
andere opvattingen voortkomen omtrent de beteekenis van 
spelling, van taaizuiverheid enz. dan tot dusverre gangbaar 
waren en ons onderwijs beheerschten. Het begrip ,.taalfout" 
in den ouderwetschen zin verdwijnt geheel, dat van ,,taai-
regels" wijzigt zich grondig. 

„Een andere vraag is echter of men voor het practitoh 
gebruik het geheel buiten alle norm kan stellen. Dit kan 
niemand volhouden en wordt dan ook door onze taaionder-
wijshervormers niet beweerd. Zij hebben immers zelf reeds 
woordenlijst en spelregels opgesteld? Zij hebben immers hun 
oorspronkelijke leus: schrijf zooals je spreekt, reeds verzacht 
tot deze: „schrijf zooals „men" (d. i. de beschaafde men-
schen) spreken"? Waaraan men nu die norm ontleent — 
aan het gebruik van zoogenaamd „goede" of „klassieke" 
schrijvers, aan het erkend of opgelegd gezag van een 
academie, een leerboek of een Staatscommissie en of men de 
afwijkingen daarvan taalfouten wil noemen of niet, maakt 
in het wezen der zaak hoegenaamd geen verschil. Het wordt 
voor de practijk ten slotte een gezagsquaestie; en zulk eene 
kan onmogelijk met wetenschappelijke argumenten uit-
gevochten worden. 

„Met die practische gezagsquaestie houden echter liet 
nauwste verband tal van hoogst gewichtige paedagogische 
quaesties, die hier niet kunnen worden besproken, maar die 
de hervormers zeer ten onrechte stelselmatig plegen te 
negeeren. 

„Het derde (of eerste?) artikel der nieuwe geloofsleer is: 
alle taal is individueel. Het is duidelijk, dat dit even waar 
als onwaar is. Het is mij echter nooit duidelijk geworden 
waarom deze (halve) waarheid zoo dierbaar is aan onze 
nieuwlichters. Immers, daarmede komen zij, dunkt mij, zelf 
voortdurend in het gedrang. Want gelijk wij reeds zagen, 
hebben zij zich gedwongen gezien, zelf ook een norm op te 
stellen en die te vinden in wat de beschaafde mentenen 
plegen te zeggen. Zij hebben daarvoor zelfs een terminus 
technicus uitgedacht: „het algemeen beschaafd" en som-
ruige hunner voormannen hebben een harden strijd gestreden 
en strijden dien nog om het bestaan van die zeer proble-
matische normatieve taal te bewijzen. Men mag vragen: hoe 
is dat mogelijk en waartoe dient het, als alle taal toch 
individueel is? Of mogen wij misschien aannemen (wat 
inderdaad niet onwaarschijnlijk klinkt), dat het hun „dans 
leur for intérieur" eigenlijk te doen is om alle gezag in het 
taalgebruik zooveel mogelijk te ondermijnen? Dus weer een 
gezags- en dus ook weer een paedagogische quaestie. 

„ In al deze denkbeelden en beschouwingen schuilt onge-
twijfeld veel goeds en waars, veel dat strekken kan om op ons 
taalgebruik en ons taalonderwijs een verfrisschenden invloed 
uit te oefenen, die waarlijk geen overdaad kan genoemd wor-
den. Maar alleen op voorwaarde, dat men niet overdrijft, 
niet lievelingsdenkbeelden tot een consequent doorgevoerd 
systeem wil verheffen, niet fetischdienst pleegt met holle 
leuzen, niet voor de oude eenzijdigheden, die men bestrijdt, 
ons nieuwe wil opdringen, die minstens even erg zijn." 

De schrijver zelf noemt deze uiteenzetting summier; ik 
ben intusschen van oordeel, dat zij duidelijk teekent de moei-
lijkheid, waarin taal hervormers, die lager onderwijs te geven 
hebben, zijn geraakt; en ik hoop dat ingang vinde de slot-
som, waartoe hij kwam: „dat de chaotische toestand en de 

vermeerderende verwarring reeds een zeker conservatisme op 
het gebied van het onderwijs wettigen." 

Met groote instemming doe ik eene andere aanhaling, 
welke mijne ervaring bevestigt: „ Ik voor mij zou, als ik 
onderwijzer was, eenige typische voorbeelden van verbuiging 
en vervoeging en eenige der voornaamste "spel- en taalregels, 
zoo kort mogelijk geformuleerd of alleen door voorbeelden 
gedemonstreerd, in goed zichtbaar schrift ergens in het 
lokaal ophangen of op den muur schrijven en daarnaar steeds, 
zonder verderen commentaar, verwijzen. Eén of twee malen 
vond ik trouwens dit denkbeeld reeds in practiijk gebracht." 

Hierop volgt eene opmerking uit het leven gegrepen en 
die mede haar nut doen kan: „Nog moet ik, om misverstand 
te vermijden, opmerken, dat ik een andere opvatting heb 
van het begrip „eigen taal der leerlingen" dan onze nieuw-
lichters. Voor mij behoort daartoe alles, wat het kind zich op 
de een of andere manier eigen maakt, ook, en niet in de 
laatste plaats, door lectuur. Nooit zou ik, zooals zij regel-
matig en stelselmatig doen, uit de kinderopstellen schrappen 
en verjagen alles wat, altijd volgens hen, geen kindertaal, 
maar boekentaal of rbetorica is. Hoe meer het lezen het taai-
onderwijs steunt, des te beter voor dat onderwijs en — voor 
het k ind ." 

Bemoedigend 'eindelijk is het volgende: „Men laat thans 
de kinderen veel meer zelfstandig werken, zeide ik. Wel 
komt het nog vaak genoeg voor, dat het opstel eerst duchtig 
in de klasse geprepareerd wordt, ot punten of vragen op 
het bord worden gezet, maar toch is het reeds zoover, dat 
vele, in de hoogste klasse zelfs reeds de meeste onderwijzers 
er een eer in stellen te kunnen verklaren „het is alles direct 
werk, zooals u het daar ziet, onmiddellijk in het schrift Re-
maakt." Dat de opstellen eerst in het klad (en dan vaak o)» 
de lei) gemaakt en dan eerst door den onderwijzer gerot ri-
geerd en eerst daarna in het schrift geschreven worden, wordt 
steeds zeldzamer: zeer gebruikelijk echter is een tusschen-
vonn, waarbij de kinderen wel eerst een klad maken, maar 
dit overschrijven zonder dat het eerst door den onderwijzer 
is verbeterd: <jeen kwaad idee. Vele Onderwijzen schuwen 
nog het cahier en prefereeren losse blaadjes, omdat zij mee-
nen, dat het werk er niet netjes genoeg zal uitzien, anderen 
ook, omdat die losse blaadjes gemakkelijker mede naar huis 
kunnen genomen worden. Het blijkt uu overtuigend, dat 
onze kinderen veel meer vermogen dan men dacht (gelijk 
reeds Pestalozzi altijd beweerde) en dat een zeer bevredigende 
graad van vaardigheid in het schriftelijk uiten zijner gcdnch-
ten in behoorlijk zuivere taal ook op de volksschool — en in 
groote klassen — alleszins bereikbaar is, trots al dat gejaiu-
mer over onze moeilijke spelling en onze verouderde grani-
matica. Hoeveel daarvan na het verlaten der school beklijft, 
wanneer de gelegenheid tot voortgezette practijk ontbreekt 
of verzuimd wordt, is een andere vraag; de lagere se' I 
kan zich daarvoor niet aansprakelijk stellen; in ieder geval 
is de behaalde winst reeds niet gering. En zij moet te hooger 
aangeslagen worden, omdat deze verandering van de onder-
wijzers een niet «eringe vermeerdering van arbeid en inspan-
ning kost." 

Bemoedigend noem ik deze beschouwing, omdat ik meen. 
dat zij dit is èn voor de onderwijzers èn voor de ambtenaren 
van het Hijksschooltoezielit; er is ook in dezen niets, wat 
zoo krachtig spreekt als het voorbeeld: en tegenover elk ,,het 
kan nie t" , is het machtigst wapen: indien gij niet kunt, 
ga dan zien hoe een ander het doet. 

Hoe ongunstig over het algemeen liet verslag van den 
schoolopziener in liet district Gouda, waaruit ik thans put-
ten ga, dan ook wezen moge, over den toestand van hot 
onderwijs in Xederlandsehe taal op de scholen vau zijn 
ambtsgebied, bemoedigend is toch, dat hij. wel verre van 
zich daarbij neer te leggen, zijne ervaringen samenvat om 
den weg te wijzen tot beter. Hij begint met de opmerki-
dat de uitspraak van de taal der kinderen moet worden ver-
beterd, door het bestrijdeu zoowel van individueele spraak» 
gebreken als van dialectische uitspraak; omdat eene goede 
Uitspraak niet slechts voorwaarde is van goed spreken, maar 
ook aan het zuiver schrijven ten Roede komt, waarop hij dan 
volgen laat: ..Niemand ontkent dit, en toch wordt van dit 
eerste spreekonderwijs te weinig werk gemaakt. De onder-
wijzers geven al te spoedig den strijd op tegen straat en hui<-
gezin, de beide vijanden, die zij wel hadden aangevallen. 
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maar die hun ie machtig wann. Velen hebben dien strijd 
nooit energiek gestreden, onulai de kiins op overwinning bun 
liopelooi scheen. En wie niet gelooft aan de overwinni 
die laat allicht den moed zinken. Wie niet versaagt in den 
strijd tegen hef bovengenoemde bondgenootschap, bemerkt 
ten llotte, dal zijn strijd niet zonder bevredigende resultaten 
is gebleven. Kon men die uitkomsten maar toonen aan alle 
ongeloovigen, dan ware er vermoedelijk reeds veel gewon-
nen, al moet ik tot mijn leedwezen Opmerken, dat gemak-
zucht niet altijd vreemd is aan het bestendigen van indivi-
dueele en van plaatselijke spraakgebreken Slordig spre-
ken, waai bij uitgangen worden weggelaten, waarbij enkele 
lettert worden onderdrukt of toegevoegd (korsje, ik leert), 
waarbij geen voldoend onderscheid wordt gemaakt tusschen 
/• en / , tusschen z en .«, heeft menig onderwijzer zich tot ge-
woonte gemaakt Moet er gelet worden op eene goede 
uitspraak (dit bedoel ik met ,,het eerste spreekonderwijs". 
al mug de zorg voor eene goede uitspraak in geen enkele 
klasse verflauwen), het is mede van groot belang, dat er veel 
werk wordt gemaakt van het mondeling uitdrukken der ge-
dachten, van het ,.mondeling stellen", zooals ik het wel eens 
noem, er de aandacht op vestigende, dat, zoo opgevat, het 
stelonderwijs reeds behoort aan te vangen in het eerste leer-
jaar. Te weinig wordt dat ingezien Een stel syste-
matisch gerangschikte oefeningen acht ik voor dit gedeelte 
van het taalonderwijs niet noodig, veeleer schadelijk, omdat 
bet volgen daarvan licht de gewoonte van gedachteloos na-
seggen aankweekt. Op eiken leertrap moet het kind ,,zich 
leeren uitzeggen" over hetgeen hij weet of over hetgeen hij 
heeft ervaren ; de onderwijzer trede daarbij leidend op. Zoo 
wuiden de kinderen gewend aan goed spreken. 

, Van groot belang acht ik het van buiten leeren 
van geschikte versjes en prozastukjes. Met veel genoegen 
vernield ik, dat dit in vele klassen geschiedt. Ongemerkt 
wordt op deze wijze de woordenschat vergroot en wordt op 
krachtige wijze het onderwijs in liet stellen gesteund." 

(fok deze schoolopziener is een overtuigd voorstander van 
het leeren stellen door het maken van opstelletjes, mits er 
niet mede worde aangevangen vóór bet derde leerjaar. Hij 
zegt, en levert daarmede eene critiek, met welke ik geheel 
instem: ..Onder erkenning, dat stelonderwijs een hoogst be~ 
langrijk deel is van het onderwijs, dat aan de lagere school 
wordt gegeven, omdat ieder mensch in de noodzakelijkheid 
komt, om hetgeen hij denkt of gevoelt aan het papier toe 
te vertrouwen, heeft men toch ook ingezien, dat men aan het 
stellen geen hooge eisehen mag stellen, en dat men tevreden 
moet zijn, als een twaalf- of dertienjarige leerling in een-
voudig, duidelijk Nederlandsch weet te vertellen, wat hij 
beleefd of gelezen heeft, en zijne wenschen in een gepasten 
vorm schriftelijk weet uit te drukken. De lagere school 
vormt ïnenschen, die in behoorlijken vorm schriftelijk 
weten te zeggen, wat zij te zeggen hebben. Dat leert men 
door doen, zooals men loopen leert door loopen (met vallen 
en opstaan) Leiding, voortdurende leiding is daarbij 
noodig, maar oefeningen met vóóroefeningen, die met de 
zaak zelve bitter weinig hebben uit te staan, zoogenaamde 
steloefeningen dus, acht ik uit den booze. Vroeger waren 
steloefeningen aan de orde van den dag (ook nu nog is men 
er niet algemeen van bekomen) : het leek wel, of het om het 
uitwerken van de oefeningen zelf was te doen, of de oefe-
ningen niet meer middel waren, maar doel. En wie ze als 
middel beschouwde, die scheen een fundament te willen 
leggen, waarop wel een kasteel gebouwd kon worden, maar 

het kasteel kreeg men niet te zien. yeen slot. ijeen huis, 
zelfs geen hut. Men bleef steken in den fundamentenaanleg; 
de tijd om het gebouw op te trekken ontbrak; de leerling 
bad vele steloefeningen gemaakt in zijne schooljaren, maar 
bij het verlaten der school was hij niet in staat, om een brief 
te schrijven. Sommige van die steloefeningen mogen goed 
zijn, om den stijl te perfectionneeren, voor het een mud'i'g 
leeren stellen acht ik ze ongeschikt. Wanneer bet al gelukte 
— aan de hand van sommige stijloefeningen — het sohool-
kind in zijn opstel voor hem ongewone woorden, uitdrukkin-
gen of zinswendingen te leeren gebruiken, dan zou men ver-
kregen beblien: bombast, in plaats van eenheid en waarheid, 
oppervlakkigheid in plaats van degelijkheid. Zulke stel- of 
stijloefeningen zijn: het geven van een voorzin met ver-
bindingswoord, het invullen van den nazin, en omgekeerd; 

het geven van de zinnen, het invullen van het verbinding!» 
woord, en omgekeerd; het gebruiken van woorden of uit-
drukkingen in ,,fikscbe" zinnen, zóó, dat blijkt, dat de 
beteekenis van woord of uitdrukking nauwkeurig bekend is; 
het in elkaar zetten van samengestelde zinneu, waarvoor de 
dealen en de verbindingswoorden gegeven zijn; het vervor-
ineii van gegeven zinnen, door de cursief gedrukte woorden 
te vervangen door synoniemen of tegenstellingen, het over-
brengen van zinnen uit den bedrijvenden vorm in den lijden-
den, en omgekeerd; het invullen van weggelaten woorden, 
enz. Wie langs dezen weg wil leeren stellen, plaatst den 
roem o]) den voorgrond; hij denkt aan den vorm en schenkt 
weinig aandacht aan den inhoud, terwijl toch de inhoud 
nummer één, de vorm voor den inhoud nummer twee is. En 
wie nu niet niet een eenvoudigeu vorm tevreden wil zijn, 
die zal geregeld zien, dat de uitkomst van arbeid is: teleur-
stelling. Eerst worde er gezorgd voor stof, die volkomen het 
eigendom van den leerling is geworden. Bij het spreekonder-
wijs moet de leerling zeggen wat hij te zeggen heeft, en de 
onderwijzer trede (Laarbij leidend en verbeterend op. Bij het 
schriftelijk stellen sla men van het 3de leerjaar af denself den 
weg in: de leerling" zegge nu schriftelijk, wat hij te vertellen 
heeft, en wederom is het werk van den onderwijzer: leiden 
en Verbeteren. Zoo leert het kind opstellen maken door op-
stellen maken. Zijn die opstelletjes aanvankelijk zeer klein 
en zeer eenvoudig, met het toenemen van de kennis en het 
toenemen van den woordenschat worden ze ongemerkt uit-
gebreider en belangrijker van inhoud. Als er op deze wijze 
vier jaar gewerkt wordt, dan zal geen kind meer de school 
verlaten, dat niet in eenvoudige, duidelijke taal zijn gedach-
ten schriftelijk kan uitdrukken. 

,,In deze richting wordt óók gewerkt, wanneer men Tra* 
gen laat beantwoorden, die naar aanleiding van behandelde 
stof op het bord zijn geschreven, vragen, die aanvankelijk 
tot een antwoord in een enkelvoudigen zin leiden, later zoo 
zijn gesteld, dat de leerlingen bij de beantwoording genood-
zaakt zijn, ook van samengestelde zinnen gebruik te maken. 
In deze richting wordt óók gewerkt, wanneer opstelletjes ge-
maakt worden naar aanleiding van een schema, dat bij de 
mondelinge behandeling van de leerstof met medewerking 
van de leerlingen is ontstaan; een schema, eerst vrij uitvoe-
rig, daarna meer beknopt, en eindelijk slechts hoofdzaken 
bevattende. 

..Maar in geen klasse van het 3de leerjaar af late men het 
vrije opstelletje of bet vrije opstel achterwege. In elke klasse 
moet de leerling in de gelegenheid worden gesteld, om in 
kortere of langere zinnen mede te deelen, wat hij heeft 
ervaren, wat een plaatje hem geeft te verstaan, wat hij op de 
een of andere les goed heeft geleerd. De stof voor de opstellen 
worde dus niet ontleend aan de andere leerstof, de leesles 
niet te vergeten, aan wat de leerling heeft gezien of onder-
vonden of meegemaakt. Daar het er ten slotte vooral op aan-
konit, dat het kind bij het verlaten van de school gemak-
kelijk en in goede taal een brief weet te schrijven, verdient 
het aanbeveling, de leerlingen opzettelijk in het schrijven 
van brieven te oefenen, al is er geen belangrijk onderscheid 
tusschen het maken van een gewoon opstel en het schrijven 
van een brief." 

In de derde en laatste plaats levert deze verslaggever eene 
beschouwing over het zuiver schrijven, welke het gebrekkige 
niet verheelt, maar tevens den weg wijst tot beter: ..Met het 
zoogenaamd zuiver schrijven, het schrijven zonder yrove taai-
en spelfouten, ziet het er ook niet rooskleurig uit. Veelal kon 
aan matige eisehen niet worden voldaan, zooals bleek uit op-
gegeven dictée's en uit de opstellen. In een dictee schreven 
veïe leerlingen, 23 van de 30: ,,In de Noordzee woedde 
(woede) een vreeselijken s torm"; meer dan de helft koos 
wand in plaats van want (scheepswant); dikwijls werd de 3de 
persoon van den onv. teg. tijd geschreven zonder t; masjinis-
ten, stookers, aangewendde, noodsijnen, vorse, zegevierent 
kwamen herhaaldelijk voor; zelfs vuuren ontbrak niet 

,,Zagen de onderwijzers maar in, geloofden zij maar, dat 
onze taal niet zoo heel moeilijk is voor een Nederlander, dan 
zou het er veel beter uitzien, daarvan houd ik mij vast over-
tuigd. Men moet hierbij bedenken, dat het niet om de finesses 
IS te doen, dat men zich tevreden mag stellen met eene goede 
schrijfwijze van de algemeen voorkomende woorden, met de 
kennis (en de toepassing) van de werkwoordelijke vormen en 
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van de belangrijke buigingsuitgangen. Menigeen staart zich 
blind op wat ieder, ook ik, voor de lagere school onbereikbaar 
acht en meent dan, dat ook het-voor-allen-noodige niet is te be-
reiken. En die meening is onjuist, ik weet dat bij ondervin-
ding. Het staat vast, dat het kind der lagere school kan leeren 
schrijven zonder grove taal- en spelfouten. En waar dat niet 

f ebeurt, daar ligt dit hoofdzakelijk aan het onderwijs. Voor 
et juist schrijven van verreweg de meeste woorden is noodig 

en voldoende, dat in den geest aanwezig is een zuiver ge-
zichtsbeeld. Dat beeld wordt verkregen door spellen, door 
het spellen bij lettergrepen, (bij meerlettergrepige woor-
den), door goed bekijken, door afschrijven, door opschrij-
ven zonder voorbeeld. Wie hieraan veel zorg besteedt, bereikt 
al veel. Doch die zorg laat vaak veel te wenschen over. Wan-
neer men letters laat invullen anders dan als proefwerk, waar-
door men ziet, hoever de leerling het in zuiver schrijven van 
bepaalde woorden heeft gebracht, dan doet men verkeerd. 
Wie woorden dicteert, waarvan geen gezichtsbeeld aanwezig 
is bij het kind, of waarvan de schrijfwijze niet valt onder een 
den kinderen welbekenden taal- of schrijf regel, die handelt 
verkeerd. In beide gevallen laten de kinderen zich bij het 
schrijven van de woorden geheel leiden door den klankindruk, 
dien ze ontvangen, en ze maken veel fouten. En door dat 
fouten maken ontstaan verkeerde gezichtsbeelden, die niet 
zoo gemakkelijk weer verdwijnen. Dus geen invulling van 
letters in gedeeltelijk gegeven woorden en geen dictée's als 
middelen, om zuiver te leeren schrijven! 

„Als examen- of proefwerk-oefeningen zijn zij niet af te 
keuren" Voor de woorden met een vasten vorm 
(onverbuigbare woorden) ken ik geen betere middelen dan: 
bekijken, afschrijven, en opschrijven (oefen-dictée) ; spellen, 
gevolgd door: invullingen van letters en het geven van exa-
men-dictée's van woorden, waarvan mag verondersteld wor-
den, dat een zuiver gezichtsbeeld is verkregen, of van dezulke, 
die geen moeilijkheden opleveren, omdat zij phonetisch zuiver 
gespeld worden (maan, haar, les, boek). 

, ,Het afschrijven van lessen, dat volgt reeds uit het voor-
gaande, is zeer beslist af te keuren: veel tijd wordt daarbij 
verspild met het afschrijven van woorden, die stellig door 
ieder kind gekend worden (de, op, met, is, aan, enz.) en bij 
verbuigbare woorden is een gezichtsbeeld niet voldoende: er 
moeten taalregels toegepast worden, die nog niet zijn behan-
deld ; in de eenvoudigste lesjes tncli komen woorden voor als: 
de, den, vind, vindt, vond, vondt, hoeden, (w.w.) hoedde, enz. 

„Vrij algemeen zijn de onderwijzers overtuigd van de 
groote waarde van een juist gezichtsbeeld als voorwaarde om 
te komen tot het goed opschrijven, al faalt dan menigeen in 
de middelen, om langs dezen weg het zuiver schrijven van 
verreweg de meeste woorden te bereiken. 

„Intusschen, het gezichtsbeeld is niet voldoende. Er moet 
spraakkunst bij komen. Taal- en spelregels zijn beslist noodig, 
niet alleen om het schrijven naar een juist gezichtsbeeld te 
steunen, maar ook, omdat liet gezichtsbeeld den leerling dik-
wijls in den steek laat: het gezichtsbeeld beslist niet over den 
vorm van buigbare woorden. Ongelukkig meenen vele onder-
wijzers, dat de spraakkunst niet weer haar intrede in de school 
mag doen; zij mag misschien om een hoekje gluren, maar 
binnentreden dat behoort tot het verledene. Zeg eens, 
dat het wel goed is, dat kinderen eene complete vervoeging^ 
zij het slechts in de aantoonende wijze, leeren opschrijven, en 
tien tegen een, dat de onderwijzer u aanziet met een gelaat, 
dat vraagt: is dat ernst of kortswijl? Ik heb heel dikwijls den 
indruk gekregen, dat de onderwijzers meenen, dat het heel 
verkeerd is, de leerlingen eenigermate los te maken van het 
instinctieve gebruik der moedertaal en de vormen en de func-
tiën meer tot hun bewustzijn te doen doordringen. Daargela-
ten, dat zulks op hunne ontwikkeling gunstig moet werken, 
ik houd mij vast overtuigd, dat men er met het luk-raak-
systeem niet komt, dat de spraakkunst in bescheiden vorm in 
de school moet blijven, of waar zij verdreven werd, er weer 
ingehaald moet worden. Ingehaald moet worden! Ik zeg dit, 
omdat mij eens het volgende overkwam. Ik gaf een eenvoudig 
examen-dictee; resultaat: veel fouten, ook tegen de werkwoor-
delijke vormen. Ik ging nu met die leerlingen spreken. Dat 
leergesprek vlotte niet: de kinderen wisten niet van stam- of 
hoofddeel van het werkwoord (ik begrijp niet, waarom veel 
onderwijzers „hoofddeel" verkiezen boven „s tam") , van 
tegenwoordige tijd, verleden tijd, persoon, verleden deel-
woord, enz. Aan het eind van de les merkte ik op, dat de kin-
deren de eenvoudigste zaken uit de spraakkunst niet kenden, 
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waartegen de onderwijzer, het hoofd van eene zesklassigc; 
school met zes leerkrachten, aanvoerde: „maar meneer, die 
dingen leert men toch de kinderen niet meer!" Ballast, dacht 
hij stellig, maar het scheepje zonder dezen ballast ver-
ging schier onder het gewicht der taalfouten Zou 
het nu zoo moeilijk zijn, regels te leeren? Is het niet nutt ig, 
op zich zelf reeds, de voorbeelden, waarin het verschijnsel 
voorkomt, goed te bekijken, en dan uit die voorbeelden den 
regel af te leiden? Kan dan zulk een „ontdekte" regel niet 
aan het geheugen worden toevertrouwd? Is het niet nutt ig, 
ook weer op zich zelf, den gevonden regel te leeren toepassen? 
Elke regel, dien het kind voor zijn zuiver schrijven noodig 
heeft, moet met de kinderen gevonden, dan gememoriseerd 
en vervolgens toegepast worden. Dat aantal regels is niet 
groot. Maar men make er zich niet af met gevaarlijke aan-
wijzingen. „Moeder heeft voor dat laken vier gulden be-
taakZ". — „Waarom betaald met d?". — „Men zegt ook: zij 
betaalde". Zulk onderwijs keur ik af. 

„Het begrip verleden deelwoord moet aangebracht worden 
en dan: „als de voorafgaande letter een echte scherpe mede-
klinker is, dan krijgt het (zwakke) verl. deelwoord een t, 
anders een d". 

„Waartoe het ezelsbruggetje leidt? Op herhalingsscholen 
zoowel als op dagscholen heb ik herhaaldelijk gezien: „hij 
betaald, en als ik dan vroeg: „waarom een d?" dan was het 
antwoord altijd weer: „men zegt betaalde". Men zegge pre-
cies, hoede vormen van den onv. teg. tijd, van den onv. verl. 
tijd en van het verleden deelwoord (maar drie!) gemaakt wor-
den, en make er zich niet af met eene onbeduidende en gevaar-
lijke „aanwijzing". 

„Ontleding van eenvoudige zinnen is noodig. niet alleen 
om de ontwikkeling, die er in zit, maar vooral ook om de 
naamvallen( hoofdgevallen) te leeren onderscheiden, en dit is 
weer noodig voor de buigingsvormen. 

„Bij alles zij de leuze: niet veel, maar goed, degelijk, cor-
rect. En ik kan gerust zeggen: „niet veel", want veel is niet 
noodig voor het zuiver schrijven, mits men niet let op spits-
vondigheden en kleinigheden. Maar ik moet er bij zeggen: 
„correct", want geeft men de regels niet correct, dan komt 
men niet tot de gewenschte toepassing. 

„Scherp hooren, nauwkeurig zien en eenige met de leer-
lingen gevonden spel- en taalregels zijn noodig voor het zuiver 
schrijven, en dan eene met zorg geleide toepassing. 
Door de toepassing geraken de kinderen met de woordvormen 
vertrouwd en schrijven zij hoe langer hoe meer uit gewoonte 
zonder fouten. Uit gewoonte schrijven zij ten slotte „vuren" 
en niet „vuuren", zonder aan den regel te denken, schrijven 
zij „ik bind", niet omdat het werkwoord voorkomt in den 
eersten persoon enkelvoud van den onv. teg. tijd, maar omdat 
ik bindt hun zoo vreemd toeschijnt. Zullen de kinderen het 
ver brengen, dan moet de onderwijzer gelooven, dat het moge-
lijk is, en dan moet hij niet volharding en zonder te verflau-
wen bij tijdelijke teleurstelling steeds de beste middelen aan-
wenden, om dit doel te bereiken." 

Over de andere vakken van onderwijs bestaat tot uitweiden 
geene bepaalde aanleiding; over den toestand van het geheel 
valt echter nog een oordeel uit te spreken. Dit meen ik niet 
beter te kunnen doen dan door niededeeling in vollen omvang 
van hetgeen uit één stads- en uit één plattelandsdistrict wordt 
bericht. De schoolopziener in het district Rotterdam zegt over 
den toestand in het algemeen: 

„Evenals vroeger heb ik ook nu weer volle aandacht gewijd 
aan eene fout, die naar mijn gevoelen moet worden be-
schouwd als de eerste oorzaak, dat de resultaten van het lager 
onderwijs niet zoo zijn als in verband met de opofferingen, 
die men zich voor dit belangrijk instituut getroost, zou zijn te 
verwachten. Als het niet eenigszins paradoxaal klonk, zou 
kunnen beweerd worden, dat het onderwijs lijdt aan overmaat 
van soliditeit. Voortdurend heb ik op deze aangelegenheid de 
aandacht gevestigd. Zoo ergens dan geldt hier: „Ie superflu 
nui t " . Overbodige verklaringen dooden de belangstelling bij 
volwassen menschen, en bij kinderen is het evenzoo, maar dat 
wordt niet ingezien. Ik aarzel dan ook niet als mijne meening 
uit te spreken, dat door al te duidelijk te zijn de onderwijzer 
gevaar loopt het tegenovergestelde te bereiken van hetgeen 
hij bedoelt. 

Men heeft hier te doen met een van die nadeelen, die het 
klassikaal onderwijs aankleven, waarvan de gevolgen beden-
kelijk kunnen worden. 
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Verslag van den staat der hooge-, middelbare en lagere scholen over 1911—1912. (Lager onderwijs.) 

„Het lijdt toch geen twijfel dat daardoor een van de be-
langrijkste factoren, die de schooljeugd moeten brengen tot 
«taan op eigen beenen, tot nadenken, tot eigen onderzoek, in 
het gedrang komt. Het sterkst doet zicli het verschijnsel voor 
bij het rekenonderwijs. En het schijnt mij niet gewaagd toe 
te beweren, dat hier aanwezig is het gevaar, waaraan niemand 
ontkomt bij aanwezigheid van halve wetenschap. Dat gevaar 
brengt mede, dat de onderwijzer alles wat hij zelf weet aan 
de leerlingen wil mededeelen. En hier ontbreekt de bevoegd-
heid om te bepalen wat wel geschikt en wat niet geschikt is 
om geheel duidelijk gemaakt te worden. Hier is inderdaad 
voortdurend waar te nemen foutieve taxatie. Dikwijls wordt 
iets aangeboden, dat wel achterwege kon blijven. Het gevolg 
is, dat in zoodanig geval eene verklaring wordt gegeven, die 
wel aanvaard kan worden, maar die over de leerlingen heen 
gaat. Hier dus een te hoog aanslaan van de jeugd. Daartegen-
over eene te lage taxatie, die voor den dag komt, waar het 
geldt onderwerpen, die zonder eenig bezwaar aan de klasse 
zijn over te laten. En het is juist het laatste, waartegen ik 
voortdurend strijd. Tot dusverre wel met eenig gevolg. Maar 
toch is het resultaat, dat ik ten deze heb bereikt, nog lang niet 
evenredig aan de moeite, die ik mij heb getroost. 

„Naar mijn gevoelen is hier heil te verwachten van betere 
opleiding. Het ligt toch voor de hand, dat meer weten moet 
leiden tot bevordering van het onderscheidingsvermogen 
betreffende de materie, die in de school moet worden ge-
bracht. De fout is samen te vatten in weinig woorden: „ I n 
de school wordt te veel gepraat en te weinig gedaan." En 
wanneer ik nu mijn oordeel over den toestand van het lager 
onderwijs in mijn district moet geven, dan is dat oordeel 
zeker niet ongunstig. 

„Maar vast staat, dat ik hooger lof had kunnen verkon-
digen, wanneer het mij gelukt was met meer succes de ios-
lippigheid van het onderwijzend personeel te bestrijden, dan 
nu het geval is geweest. Ik houd mij overtuigd, dat in de 
richting van beperking der redeneerkracht in de school eene 
belangrijke verbetering van het volksonderwijs is te vinden." 

De schoolopziener in het district Goes eindigt § 1 van zijn 
jaarverslag aldus: „De algemeene indruk dien het onderwijs 
in het afgeloopen jaar op mij maakte was in vele opzichten 
niet ongunstig. Bijna in elke school van mijn district werd 
met ijver en lust door het onderwijzend personeel gewerkt, 
ook ai zouden er hier en daar uitzonderingen te vermelden 
zijn. De resultaten kunnen dan ook, ais men voldoende 
rekening houdt met de hinderpalen, die nog in den weg staan 
en met de moeilijkheden, die nog te overwinnen zijn, vrij 
goed genoemd worden. De uitkomsten konden veel beter zijn, 
wanneer niet in meerdere deelen van mijn ambtsgebied het 
schoolverzuim zoo ergerlijk groot bleef en wanneer niet zoo 
veelvuldig het bevorderen werd toegepast naar eene hoogere 
klasse, van leerlingen, die, in hun eigen belang en in dat 
van de school, de klasse, die zij verlieten, nogmaals zouden 
behooren door te maken — een euvel, dat ook in mijn jaar-
verslag over 1910 ter sprake kwam." 

Het verschil is vrij sprekend tusschen deze beide districten 
en het staat te voorzien, dat het nog sprekender worden zal; 
aan het euvel hetwelk dr. Jeunes aanduidt is wat te doen en 
er wordt ook tegen gekampt; maar toestanden, als mr. de 
Wï t t Hamer schetst, werken zeer ontmoedigend; niet slechts 
oj) de onderwijzers, maar ook op hen, die met besturen van 
of toezien op scholen zijn belast en wier pogen met lamheid 
wordt geslagen. Het spreekt toch vanzelf, dat de moeite door 
schoolopzieners en schoolhoofden gedaan om de jonge onder-
wijzers der dorpsscholen te vormen tot goede klasse-onder-
wijzers, bijna geheel ten goede komt aan de groote steden : 
dwir trekt het hooge salaris, de betere gelegenheid tot studie ; 
en niet liet minst daar bestaat uitzicht op hooger uitkomsten 
van den arbeid in de klasse; daar zijn kansen om vooruit te 
komen. 

Stelt men daartegenover het platteland, dan springt in het 
oog, hoe weinig aantrekkelijkheid dit heeft èn voor pas aan-
komende, èn voor meer gevorderde onderwijzers, èn voor 
schoolhoofden. De laatsten zijn er misschien nog het slechtst 
aan toe. want öf zij houden de minst waardige leerkrachten, 
die bij studeeren, zoowel als bij solliciteeren ongelukkig zijn, 
öf zij kunnen telkens weer van voren aan beginnen om het vak 
te leeren aan jongelieden, die hen verlaten, zoodra zij meenen 
hun vak te verstaan. 

Geen wonder dan ook, dat het peil van schoolhoofden ten 

plattelande daalt ; mannen, zooals ik er vond bij mijn optre-
den en gelijk er nog wel zijn, komen er niet meer of blijven 
er niet. Het is niets vreemds meer, dat hoofden van kleine 
scholen op liet land na enkele jaren weer onderwijzer worden 
in eene groote stad; onderwijzers met verplichte hoofdakte 
zijn zelfs voor de grootere dorpsscholen nauwelijks te krijgen; 
en de ernstige vraag rijst wat gedaan kan worden om er ook 
bij de hoofden van scholen ten plattelande op den duur den 
lust en den moed in te houden. Veel zou reeds gewonnen zijn, 
zoo niemand hoofd van eene groote school worden kon, zonder 
eerst eenige jaren hoofd van eene kleine school geweest te 
zijn en daar zijne bekwaamheid in de practijk getoond te 
hebben. 

Over het herhalingsonderwijs zou slechts zijn te herhalen 
wat in vorige verslagen herhaaldelijk is gezegd. 

^Omtrent het onderwijs aan schipperskinderen vind ik in 
het jaarverslag van deu schoolopziener in bet district Rot-
terdam het volgende, ontleend aan het gemeenschappelijk 
rapport der twee hoofden van openbare scholen aldaar, waar-
aan klassen voor deze kinderen verbonden zijn: „De toestand 
blijft, trots de vrijgevigheid van enkele groote gemeenten in 
ons land, treurig. Van de 10 000 schipperskinderen van 7 tot 
13 jaar ontvangen waarschijnlijk niet meer dan enkele tien-
tallen geregeld lager onderwijs, terwijl + 1500 op de eene 
of andere wijze eenig onderwijs genieten. Zoodoende zijn 
8500 kinderen van alle onderwijs uitgesloten. Zulk een aantal 
leerplichtige kinderen bezitten gemeenten van de grootte van 
Leiden. En nu zijn de schippers wel over het gansche land 
verspreid, maar toch vormen zij door hun bedrijf een aan-
eengesloten geheel, zoo goed als de bevolking eener stad. 
Bovendien de nood dringt meer dan vroeger. Het bedrijf 
verandert van karakter. Het transport te water eischt groote 
schepen en lage vrachtprijzen. De maatschappijen laten 
daarom voor eigen rekening schepen bouwen en plaatsen 
daarop zetschippers, die natuurlijk eenige administratie 
moeten kunnen voeren. Het gevolg is, dat nu reeds schippers 
aan den wal moeten gaan wonen, die als waker, bootwerker, 
winkeliertje, enz. een armoedig bestaan leiden en zoo zullen 
de tegenwoordige schipperskinderen zonder voldoend onder-
wijs in de toekomst geen plaats meer bij het schippersbedrijf 
vinden. 

„Wel gaan er stemmen op, die op verbetering aandringen, 
maar naar de meening van ondergeteekenden overvraagt 
men of stelt men minder doeltreffende maatregelen voor. Het 
is hunne overtuiging, dat met betrekkelijk geringe kosten 
de schipperskinderen geholpen kunnen worden, als het onder-
wijs wordt ingelicht gelijk hier in Rotterdam. De ervaring 
heeft hun geleerd, dat zeker twee categorieën van schippers-
kiuderen voor het leven geholpen worden: 1°. zij, die 7 a 8 
jaar geregeld gedurende bijv. een vierde van den leertijd 
hun inrichting bezoeken; dit zijn in hoofdzaak de kinderen 
van de schippers, die varen op Duitschland, België of 
bepaalde plaatsen in ons land; 2°. zij, die 1 a 2 jaar aan den 
wal blijven om de klassen voor schipperskinderen te bezoeken 
en daarna school gaan zoo dikwijls als de gelegenheid zich 
voor hen opdoet. 

„Om zooveel mogelijk alle kinderen te helpen en zoo min 
mogelijk in te grijpen in het schippersbedrijf, waarbij de 
kinderen al heel spoedig behulpzaam moeten zijn, komt het 
ondergeteekenden voor, dat de volgende maatregelen moeten 
genomen worden: 

„1°. In alle gemeenten van ons land, waar gewoonlijk 
schepen korter of langer tijd vertoeven, geeft het Rijk 
subsidie om klassen voor schipperskinderen in te richten, die 
aan een reeds bestaande school worden toegevoegd. In groote 
gemeenten, waar een voldoend aantal schipperskinderen in 
een centrum aanwezig is om zes lokalen te vullen, worden 
afzonderlijke scholen ingericht. 

„2°. Het aantal dier klassen wordt geregeld naar het 
gemiddeld bezoek per jaar en wel zóó, dat voor elke 20 van 
dat gemiddeld getal één klas wordt ingericht, een onderdeel 
van 20 voor een vol twintigtal te rekenen. 

„3°. Het onderwijs in al die klassen wordt gegeven vol-
gens hetzelfde leerplan. 

„4°. Het Rijk geeft voor ten hoogste 2 jaar eene tege-
moetkoming van f 125 's jaars aan de ouders van elk kind, 
dat aan den wal wordt uitbesteed, om geregeld het onderwijs 
in eene klasse voor schipperskinderen te volgen." 


