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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)
bron 1
In 1804 ontstaat in het departementaal (provinciaal) bestuur van Utrecht een
debat naar aanleiding van het afschaffen van de subsidie voor volksscholen,
waardoor arme kinderen kosteloos onderwijs krijgen. Paulus van Bijlevelt is daar
fel op tegen, want
Zouden zij, die in armoede geboren zijn, juist daarom tot onkunde en verachting
gedoemd zijn, en hun de weg worden gesloten, om zich uit het stof te verheffen
en voor zichzelf en anderen nuttig te zijn? (…) Niet alleen wordt de noodlijdende
jeugd door behoorlijke onderwijzingen tot een beter bestaan, tot een kennelijke
onderscheiding van deugd en ondeugd opgeleid, maar ook daardoor wordt zij
veelal, of liever zeg ik, geheel, afgetrokken van de beginselen van een
zwerversleven. Immers het is bekend hoe vooral op het platteland kinderen,
welke óf door een strafbare achteloosheid van ontaarde ouders óf door armoede
van het nodige onderwijs verstoken zijn, als het redenloze vee langs velden en
wegen omdwalen, en daar veelal door werkeloosheid die ondeugden in de
beginselen leren uitoefenen, die hen naderhand zeer makkelijk in handen der
Justitie brengen.

bron 2
Henricus Wijnbeek, tussen 1833 en 1849 inspecteur van het middelbaar en
lager onderwijs, schrijft over zijn werkzaamheden
Sinds 1833 heb ik ieder jaar een gedeelte der lagere scholen bezocht en dus
gelegenheid gehad om op te merken en onderling te vergelijken de
verscheidenheid van schoollokalen en schoolmeubelen, van leerwijzen, van doel
en middelen en de vruchten daarvan. Alles wat bij die verscheidenheid mij het
beste is voorgekomen in mijn geest tot een geheel verenigende, heb ik mij een
ideaal geschetst van een in alle opzichten doelmatig ingerichte lagere school en
stel het mij als maatstaf bij mijn schoolbezoeken. (…)
Het onderwijs der geschiedenis moet beginnen met die van het vaderland en
mag eerst alleen in de hoofdtrekken en op een geheel onpartijdige wijze
beoefend worden. Bijbelse geschiedenisverhalen moeten niet minder
behoedzaam worden meegedeeld. De algemene geschiedenis mag alleen
behandeld worden in scholen voor de beschaafde stand.
(De onderwijzer) mag geen opzettelijk zedenkundig onderwijs geven, maar
maakt van iedere gepaste gelegenheid gebruik om de gemoederen der
leerlingen zedelijk te vormen en tracht hen liefde voor het vaderland, eerbied
voor ’s Lands regering en wetten in te scherpen.
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bron 3
Elise van Calcar wint in 1873 de eerste prijs in een prijsvraag met als onderwerp
“Hoe kan men er voor zorgen dat vrouwen vóór hun huwelijk niet alleen maar
dienstbode kunnen worden, maar ook ander werk kunnen doen, zonder dat zij
daardoor later minder goede huisvrouwen en moeders worden?” Over het
onderwijs aan meisjes schrijft zij
Hoe beperkt is de gedachtekring, waarin zelfs de zogenaamde beschaafde
vrouw zich mag bewegen, hoe beperkt zijn haar uitzichten, hoe beknopt is haar
kennis, hoe sterk zijn haar vooroordelen! Het onderwijs aan haar gegeven is te
onbeduidend en te onvolledig om tot een basis voor uitgebreider studie te
kunnen dienen: zij leert zo hier en daar wat van, meest voor de schijn.
En als zij door nood gedwongen worden om iets met hun opleiding te doen, hoe
hulpeloos staan dan duizenden vrouwen uit de fatsoenlijke burgerstand, ja zelfs
uit de hoogste standen van de maatschappij? Lezen kunnen zij niet op
behoorlijke toon of op aangename manier, zodat zij niet kunnen dienen als
voorlezeressen bij oude of ziekelijke mensen. Schrijven, ja, soms een vrij goed
handschrift, maar voor kopieerwerk zijn ze niet eens te gebruiken, omdat ze aan
de stukken geen presentabel voorkomen weten te geven. Rekenen - zeer zwak;
ach, zij kunnen er nauwelijks mee toe achter de toonbank om vlug uit het hoofd
de klanten voor te rekenen wat ze moeten betalen. Het eenvoudigste
boekhouden maakt haar radeloos …Talen hebben zij geleerd, zes zeven jaren
van haar leven, maar zijn niet tot het spreken opgeklommen of in staat het
kleinste briefje te schrijven. Tekenen is niet verzuimd; zij maken een lief blaadje
voor een album, maar in de kunsthandel is er geen cent voor te maken.
Laat ons nu een blik slaan op de kennis van de vrouw uit het volk. Als wij de
meisjes op haar twaalfde jaar aantreffen, nadat zij zes à zeven volle jaren
hebben schoolgegaan, wat zit er dan in? Wat nemen zij mee op de levensreis?
O, zo bedroevend weinig! Hebben zij leren opmerken, leren zien,
onderscheiden, ordenen? Is haar oordeel gescherpt? Is er een basis gelegd om
haar te leren handelen? En op handelen zal het bij haar aankomen. Lezen,
schrijven, spreken en denken zal nooit haar sterke punt zijn, maar doen, werken
met de hand. Is die hand daartoe opgevoed? Nee! Alles wat de vrouw uit het
volk weet en dat haar moet dienen om mee door de wereld te komen, leert zij
gewoonlijk niet op school, maar in het praktische leven. (...)
De gebruikelijke leerstof biedt niet genoeg oefening om oordeel, overleg en
beleid te scherpen. Het blijft bij alles bespreken, nazeggen, werken met klanken,
letters, cijfers. Men heeft het wel over aanschouwelijk onderwijs, maar bepaalt
die aanschouwing zich meestal niet tot het zwarte bord, de kaart en slecht
getekende afbeeldingen?
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bron 4
Tekening uit begin 1881 uit het tijdschrift De Nederlandsche Spectator, met als
titel 'Soevereiniteit in eigen kring'

bron 5
In augustus 1889 dient de antirevolutionaire minister Mackay een wetsontwerp
in voor een nieuwe schoolwet. Tijdens het debat over deze wet in de Tweede
Kamer zet het liberale kamerlid H.J. Smidt zijn opvattingen op het gebied van
volksonderwijs uiteen
Daarom is het (volksonderwijs) dan ook een onderwerp van staatszorg. Het is
voor de staat een middel om verarming van zijn ingezetenen te voorkomen, een
middel om de ingezetenen te ontwikkelen tot die hoogte, dat zij in staat zijn tot
zelfregering, welke de loop der tijden eist. Het onderwijs is nodig – en daarom is
het ook een algemeen belang - om in de strijd om het bestaan tegenover andere
volken onze staat voor achteruitgang en ondergang te behoeden. (...) Want ik
ben ervan overtuigd, dat met de in dit wetsontwerp neergelegde kiem, daardoor,
als het wet wordt, de bijl aan de wortel van onze neutrale volksschool zal gezet
zijn en dat langzaam maar zeker daarmee het cement onzer volkseenheid, de
staatsneutraliteit tegenover kerken en belijdenissen, wordt aangetast en
losgewoeld. Ook ter handhaving van het grote en heilige beginsel, waarvan het
verlaten de staat in nieuwe beroering zal brengen en weer tot gewetensdrang en
godsdienstoorlog kan leiden, zal ik mij dan ook met dit wetsontwerp niet
verenigen.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 6
Uit het Reglement op het beleid der Regering van Nederlands-Indië, 1854
De verdeling der gewesten in regentschappen geschiedt door de gouverneurgeneraal. In elk regentschap wordt (…) een regent aangesteld, door de
gouverneur-generaal uit de inlandse bevolking gekozen. De instructies der
regenten en hun verhouding tot de Europese ambtenaren worden door de
gouverneur-generaal vastgesteld. Bij het openvallen der betrekking van regent
op het eiland Java wordt (…) zoveel doenlijk een der zonen of nabestaanden
van de laatste regent tot opvolger gekozen.
bron 7
Een prent van Albert Hahn uit Het Volk van 26 november 1905 met als titel Ons
doel in Indië

Onderschrift
(in potlood) Alle partijen, de sociaal democraten uitgezonderd, zijn het wat Indië
betreft vrijwel eens
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bron 8
De Raad van Nederlands-Indië (1913)

Van links naar rechts: J.B. van den Houwen van Oordt, B. Quarles van Ufford,
vice-president D.F. van Rees, M.S. Koster en secretaris O. Uhlenbach
bron 9
De Raad van Nederlands-Indië (1930)

Van links naar rechts: Achmad Djajadiningrat, H.G.P. Duijfjes, vice-president
Ch.J.I.M. Welter, secretaris W.G. Peekema, Koesoemo Joedo, A.J.L. Couvreur,
W.P. Hillen en C.W. Bodenhausen
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bron 10
Een fragment uit een boek over Nederlands-Indië
Er zijn niet alleen beelden, er zijn ook mensen. De jonge ambtenaar van het
Binnenlands Bestuur op een afgelegen post aan een kust in de Grote Oost, waar
hij, de zoon van een apotheker uit Axel of een notaris uit Den Helder, als enige
blanke het gezag voert over enige tienduizenden opgewonden, bruine grote
kinderen, die hem achten en eerbiedigen en niet weten hoe het hem soms te
moede is, wanneer het KPM-schip weer het anker licht uit de baai, waar hij
uitziet van zijn voorgalerij, wetend, dat hij nu een volle maand lang weer geen
blanke ziet.
De planter in de bergen van Preanger, Siantar of Atjeh. Niet de ruwe, drinkende
barbaar, zoals een misleidende litteratuur hem ons maar al te vaak afschildert,
maar een man, die tussen zijn koelies in de stilte van een ontginning, of in de
halve schemer van het eentonig park der rubbertuinen, of in de koelte op een
open helling met jonge thee, iets in zich opneemt van de grote rust van het grote
land zelf en bij al zijn werk eerst ’s avonds tijd heeft om zich te verheugen,
omdat zijn aanstaande vrouw gisteren ‘met de handschoen’ is getrouwd en
overmorgen aan boord gaat.
De jonge Hollandse vrouw, die niet rouwt om de geneugten van haar werelds
bestaan in het vaderland, nu haar man, de haast even jonge luitenant,
wekenlang op patrouille is en zij in het garnizoensplaatsje zonder vertier soms
de eenzaamheid naar haar keel voelt grijpen.
Toelichting
KPM = Koninklijke Pakketvaart Maatschappij
Trouwen ‘met de handschoen’ is een huwelijk sluiten waarbij één van de
partners niet aanwezig is; die wordt door de symbolische ‘handschoen’
vertegenwoordigd.

bron 11
De Nederlandse historicus L.M.G. Jaquet, die als bestuursambtenaar werkte in
Nederlands-Indië, schrijft in zijn memoires
Ik ben er op grond van mijn gesprekken met Soekarno van overtuigd, dat men in
1942 diens ijdelheid had kunnen strelen en daarvan een nuttig gebruik had
kunnen maken door een beroep op hem te doen om met enkele Nederlandse
regeringsautoriteiten naar het buitenland uit te wijken, teneinde tijdens de oorlog
aldaar in het belang van Indonesië te werken. Ik geloof dat hij dit graag zou
hebben geaccepteerd, doch als hij dit niet zou hebben gedaan, hadden wij alle
macht om hem gedwongen te evacueren en hem zodoende uit handen van de
Japanners te houden. (De historicus) Dahm maakt melding van een dringend
verzoek van de resident van Benkoelen, half februari 1942, aan de gouverneurgeneraal om Soekarno naar Java te laten terugkeren, omdat hij vreesde voor
ernstige gevolgen van diens ontmoeting met de reeds op Sumatra gelande
Japanners. Aan dit verzoek - waarover ik na de oorlog hoorde - is geen gevolg
gegeven.
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