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Dienstbaar aan het onderwijs

een studie naar de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften uit de 
negentiende eeuw

Samenvatting

Deze studie heeft als onderwerp de Nederlandse protestants-christelijke pedagogische 
periodieken die in de negentiende eeuw verschenen zijn. Het betreft negen weekbladen, 
vier maandbladen, drie verenigingsorganen, twee nieuws- en advertentiebladen en een 
tijdschrift voor aankomende onderwijzers.

Per tijdschrift zijn de ontwikkelingsgeschiedenis, de globale inhoud, de visie op 
onderwijs en opvoeding en de visie op de onderwijzer onderzocht. In de hoofdstukken 3 
t/m 7 wordt daarvan voor de genoemde vijf categorieën periodieken verslag gedaan.

Voorafgaand wordt in hoofdstuk 2 een overzicht gegeven van de belangrijkste 
gebeurtenissen en ontwikkelingen op het gebied van het onderwijs in de negentiende 
eeuw. Ze vormen de context waarbinnen de pedagogische tijdschriften verschenen. Cen-
traal staat de schoolstrijd, die in deze periode domineerde. Aan deze strijd kwam in 
1920 een einde, toen openbaar en bijzonder onderwijs van de overheid gelijke rechten 
kregen.

In hoofdstuk 8 worden de onderzoeksgegevens samengevat. Er zijn twee perioden te 
onderscheiden. In de eerste periode, van 1844 tot 1873, leidden de periodieken een 
moeizaam bestaan. Door gebrek aan voldoende abonnees hielden de meeste tijdschrif-
ten het maar kort vol. Na 1873 veranderde dat als gevolg van de snelle opkomst van het 
protestants-christelijk onderwijs en verschenen er voortaan (onder soms wisselende) 
benamingen) diverse bladen, zelfs in wekelijkse frequentie.

De redactieleden van de tijdschriften waren werkzaam in het onderwijs en ontvingen 
voor hun redactionele activiteiten nauwelijks of geen vergoeding. Het nieuws uit het 
onderwijs vormde een belangrijk deel van de inhoud van de tijdschriften en was voor de 
meeste lezers de reden om het tijdschrift te lezen. Ook was er aandacht voor de politieke 
ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs. Theologische onderwerpen kwamen 
in de tijdschriften nauwelijks voor. Aanvankelijk was er veel polemiek tussen protes-
tants-christelijke en liberale onderwijstijdschriften over het levensbeschouwelijk karak-
ter van het onderwijs. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam er een ontwikkeling 
op gang van nieuwsblad naar vakblad.

Uit het onderzoek naar de visie op opvoeding en onderwijs blijkt dat binnen het pro-
testants-christelijk onderwijs het gezin beschouwd werd als de belangrijkste plaats waar 
opgevoed wordt. De school was daarop een aanvulling. Over de plaats van de kerk 
werd niet eensluidend gedacht. Sommigen waren van mening dat het de taak van de 
kerk was om een school te stichten, anderen zagen dat als een taak van de ouders. Het 
opvoedingsdoel was het geestelijk welzijn van het kind en de Bijbel werd daarbij gezien 
als een betrouwbare gids die op zowel opvoedkundige als onderwijskundige vragen een 
antwoord gaf.

Een belangrijke conclusie van dit onderzoek is dat het protestants-christelijk onder-
wijs in de negentiende eeuw geen eigen pedagogische visie ontwikkeld heeft en zich op 
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conceptueel niveau in deze periode niet onderscheidde. Wel toonde het in de praktijk 
een eigen profi el, dat vooral merkbaar was in de centrale plaats van Bijbel en godsdienst 
en in de speciale opvattingen over de rol van de onderwijzer. Van de onderwijzer ver-
wachtte men dat hij een vroom christen was, die pedagogische kwaliteiten diende te 
bezitten. Sommigen meenden dat zo’n onderwijzer ook mocht en kon werken in levens-
beschouwelijk neutraal onderwijs. Het werk van de christelijke onderwijzer was nauw 
verwant aan het ambt van predikant, want het was zijn belangrijkste taak om de ziel 
van het kind te vormen. Aan het eind van de negentiende eeuw verloor deze opvatting 
terrein en ging men het werk van een christelijke onderwijzer beschouwen als een 
beroep, waarvoor ook onderwijskundig vakmanschap nodig is.

Naast de persoon van de leerkracht die door zijn gezindheid kleur en richting gaf aan 
het onderwijs, zette de Bijbel een groot stempel op leerstof, omgangsvormen en sfeer in 
de protestants-christelijke school.
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