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Woord vooraf

Met het gereedkomen van mijn proefschrift sluit ik een lange en leerzame periode af. Na 
de afronding van de studie orthopedagogiek in 1993 nam ik mij voor om mij door mid-
del van een promotieonderzoek te verdiepen in de historische pedagogiek, een vakge-
bied dat altijd al mijn bijzondere interesse heeft gehad. Aan het wekken van die belang-
stelling hebben in het bijzonder de lessen van mijn leraar geschiedenis aan de mulo in 
Zierikzee, de heer J. Dankers, en mijn leraar opvoedkunde van de kweekschool De Drie-
star in Gouda, de heer B. Florijn, een belangrijke bijdrage geleverd. Ik ben hun daar zeer 
erkentelijk voor.

Toen de eerste contouren van mijn onderzoek vaste vorm kregen, kwam ik in contact 
met dr. J.C. Sturm, destijds historisch pedagoog aan de Vrije Universiteit in Amsterdam. 
Hij was enthousiast over mijn voornemen en wilde me graag begeleiden. Johan, jouw 
aanpak was deskundig en stimulerend. Jarenlang heb je de concepten die ik naar je zond 
nauwgezet bekeken en voorzien van waardevol commentaar, zowel voor wat betreft de 
inhoud als voor de vorm. Toen ik een jaar lang geen enkele activiteit op onderzoeksge-
bied had ontplooid, kreeg je me zover dat ik toch de draad weer opnam. Dat het proef-
schrift er nu ligt, is dan ook mede aan jou te danken. Hartelijk dank voor je inzet en je 
inspiratie.

Prof.dr. B. Spiecker, hoogleraar theoretische en historische pedagogiek, was van meet 
af aan bereid om te zijner tijd als promotor op te treden. Aanvankelijk fungeerde dr. L.F. 
Groenendijk als meelezer, maar door het vertrek van prof. Spiecker en de instelling van 
de bijzondere leerstoel voor de geschiedenis van de protestantse pedagogiek in 2004, lag 
het voor de hand dat hij ging fungeren als promotor en, daar dr. Sturm inmiddels had 
gekozen voor een andere functie binnen de universiteit, als eerste begeleider. Leendert, 
ook jou ben ik veel dank verschuldigd. Je had, evenals Johan, oog voor het feit dat ik 
mijn onderzoek moest uitvoeren naast mijn dagtaak, waardoor de planning niet altijd 
liep zoals op papier was vastgelegd. Op het juiste moment stuurde je bij, zonder dat dit 
overkwam als dwang.

Het onderwerp van mijn onderzoek, de protestants-christelijke pedagogische tijd-
schriften uit de negentiende eeuw, bracht mee dat ik veel leeswerk moest verrichten in 
bibliotheken en archieven. Van de betreffende functionarissen kreeg ik altijd alle mede-
werking. Twee van hen wil ik met name noemen, de heer J. Elsinga en de heer drs. A.Th. 
Bloemendal, respectievelijk archiefmedewerker bij de Onderwijsbond CNV en de Bestu-
renraad PCO. Hartelijk dank voor de wijze waarop u mij ontving en steeds van dienst 
was.

Een woord van dank ook aan prof.dr. G. Harinck, prof.dr. F.A. van Lieburg, 
dr. P.C.M. Bakker en dr. M. Rietveld-van Wingerden voor de aandacht die zij aan het 
proefschrift hebben willen besteden.

Mijn vrouw gaf mij de ruimte om naast gezin en dagtaak te werken aan mijn onder-
zoek, maar ze zorgde er tevens voor dat ik bleef beseffen dat er belangrijker zaken zijn 
dan een promotieonderzoek. Jopie, hartelijk dank. Mijn zoon Willem dank ik voor de 
correctie van de conceptversie van het proefschrift en de vertaling van de samenvatting 
in het Engels.
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Het spreekt voor mij vanzelf dat ik dit proefschrift opdraag aan mijn moeder en aan 
de nagedachtenis van mijn vader. Ofschoon zij in materieel opzicht mensen van klein 
vermogen waren, stelden zij mij in de gelegenheid om door te leren. Ik ben hun daar-
voor veel dank verschuldigd. De meeste dank moge echter uitgaan naar Hem, Die mij 
de kracht gaf om deze studie te volbrengen. Het is dan ook zeer gepast dat Zijn Naam 
zowel bij de aanvang als bij de sluiting van de promotieplechtigheid wordt aangeroe-
pen, want Hij is het waardig door ieder geëerd te worden.

Leunis van Klinken
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1. Verantwoording

Inleiding

Over de geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs verscheen in de loop van 
de tijd een stroom aan literatuur.1 Het onderwerp leverde minstens vier proefschriften 
op.2 Opvallend daarbij is dat verreweg het merendeel van deze publicaties zich beperkt 
tot het weergeven van de politieke en bestuurlijke aspecten van de historie van het pro-
testants-christelijk onderwijs, met de schoolstrijd als brandpunt. Over de meer inhoude-
lijke en sociale aspecten is veel minder geschreven en onderzoek is op dit terrein nog 
nauwelijks verricht. Vanuit persoonlijke affi niteit met het onderwijs dat de Bijbel een 
centrale plaats geeft en vanuit historische interesse heb ik gekozen voor een onderzoek 
naar een tot nu onderbelicht onderdeel van de dagelijkse praktijk van de onderwijzer 
aan de ‘School met den Bijbel’ en wel de pedagogische tijdschriften die hij las. De pro-
testants-christelijke pedagogische tijdschriften uit de periode 1840-1900 zijn dan ook in 
dit proefschrift het object van het onderzoek. In dit hoofdstuk wordt de opzet van dit 
onderzoek verantwoord. Vooraf volgt eerst een overzicht van het onderzoek dat tot nu 
toe op dit terrein verricht is.

1.1 Eerder gepubliceerd onderzoek

In deze paragraaf breng ik het tot nu verrichte onderzoek met betrekking tot de pedago-
gische tijdschriften in kaart. Allereerst beschrijf ik een tweetal projecten, daarna geef ik 
weer welke studies over of beschrijvingen van tijdschriften er inmiddels verschenen 
zijn.

Belangstelling voor de pedagogische tijdschriften

In de laatste decennia van de vorige eeuw kwam er binnen de pedagogische wetenschap-
pen een ontwikkeling op gang die ertoe leidde dat er binnen de discipline van de histori-
sche pedagogiek aandacht kwam voor de pedagogische tijdschriften. Bestond de histori-
sche pedagogiek tot dan toe voornamelijk uit de beoefening van de pedagogische 
ideeëngeschiedenis, nu kwam er ook oog voor het belang van de sociale geschiedenis 
van zowel de opvoedingspraktijk als de opvoedingstheorie en vooral ook de samenhang 

1 Enkele overzichtswerken: J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Neder-
land(1904); P. de Zeeuw J.Gzn., De worsteling om het kind (1925); T.M. Gilhuis, Memorietafel 
van het Christelijk Onderwijs (1975); P. Oosterlee, Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs 
(1929); D. Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onderwijs (1953). Zie voor 
deelstudies de literatuurlijsten van genoemde werken en D. Langedijk, Bibliographie van den 
Schoolstrijd.

2 A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd (1985); D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste 
jaren na de wet van 1857 (1937); A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte 
(2006); L.C. Stilma, De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief (1987).
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tussen beide.3 Voor deze benadering kunnen de pedagogische tijdschriften een belang-
rijke bron zijn.

Project-De Wolf 4

Vanuit deze achtergrond startte dr. H.C. de Wolf in 1975 een interuniversitair project dat 
tot doel had de Nederlandse pedagogische tijdschriften toegankelijk te maken voor stel-
selmatig en fundamenteel historisch-pedagogisch onderzoek.5 Daarbij was het uitgangs-
punt dat het materiaal zodanig bewerkt diende te worden, dat het zich zou lenen voor 
diverse vormen van wetenschappelijk onderzoek. Dit resulteerde erin dat van elk tijd-
schrift een aantal technische gegevens (prijs, formaat, etc.) en een ‘karakteristiek’ (samen-
stelling van de redactie, medewerkers, doelstelling van het tijdschrift, etc.) zou worden 
samengesteld. Elk tijdschriftartikel zou aan de hand van een bewerkingsschema inhoude-
lijk worden samengevat en daarnaast op grond van abstractieniveau en aandachtsvelden 
gecodeerd worden.6 Door deze werkwijze zou duidelijk worden wat de aard was van de 
tijdschriften en wat er aangaande de pedagogische praktijk en theorie in te vinden was.7

Samen met drs. F. de Jong en gesteund door een werkgroep waaraan historisch-peda-
gogen van vijf universiteiten deelnamen, ging De Wolf aan de slag en werden alle peda-
gogische tijdschriften uit de periode 1795-1830 volgens de bovengenoemde criteria 
beschreven. In januari 1978 verscheen hierover van hun hand het lijvig onderzoeksver-
slag Pedagogische tijdschriften in Noord-Nederland 1795-1830.8 Het project van De 
Wolf werd voortgezet, nu met medewerking van drs. H. van Setten, met het in kaart 
brengen van de Nederlandse pedagogische tijdschriften, verschenen na 1945. Het resul-
teerde in de publicatie Pedagogische tijdschriften in Nederland sinds 1945.9 Omdat het 
hier een groot aantal tijdschriften betrof, kon de oorspronkelijk gekozen methodiek om 
elk artikel samen te vatten en te coderen niet toegepast worden. Ondanks de inzet van 
de computer zou deze methode te tijdrovend zijn. Van Setten selecteerde voor de peri-
ode 1945-1950 drieëndertig tijdschriften die hij aan de hand van een aanpassing van de 
oorspronkelijke methodiek beschreef. Voor de overige tijdschriften uit deze periode en 
die uit de periode 1950-1975 volstond hij met het maken van een inventarisatielijst. Het 
derde project dat onder leiding van De Wolf en met medewerking van drs. J. van de 

3 De bundel Geschiedenis van opvoeding en onderwijs van B. Kruithof, J. Noordman en P. de Rooy 
uit 1982 gaf voor deze wending een eerste aanzet. Studies die aandacht schenken aan de pedagogi-
sche mentaliteitsgeschiedenis zijn bijv. N. Bakker, Kind en karakter (1995), J.M. Wubs, Luisteren 
naar deskundigen (2004) en N. Bakker, J. Noordman en M. Rietveld-van Wingerden, Vijf eeuwen 
opvoeden in Nederland (2006).

4 De gegevens voor het schrijven van deze paragraaf zijn voornamelijk ontleend aan J.M.A. Noord-
man, ‘De pedagogische tijdschriften als bron voor de historische pedagogiek.’

5 H.C. de Wolf en F. de Jong, Pedagogische tijdschriften in Noord-Nederland 1795-1830, pag. 11. 
Een vergelijkbaar project, zij het met op onderdelen een andere opzet, werd in de jaren zeventig van 
de vorige eeuw ook in België uitgevoerd onder leiding van prof.dr. M. de Vroede.

6 Ibidem, pag. 18-21.
7 Ibidem, pag. 14.
8 H.C. de Wolf en F. de Jong, Pedagogische tijdschriften in Noord-Nederland 1795-1830. Inventari-

satie, beschrijving en bewerking.
9 H. van Setten en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland sinds 1945. Een systemati-

sche doorlichting van de (ped)agogische pers tussen 1945-1951 en een inventarisatie tot 1975.
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verantwoording

Walle afgerond werd, betrof de beschrijving van de pedagogische tijdschriften uit de 
periode 1830-1857. Het resulteerde in de publicatie Pedagogische tijdschriften in Neder-
land van 1830 tot 1857.10 Qua opzet was het identiek aan het project dat de tijdschrif-
ten uit de periode 1795-1830 in kaart gebracht had, met dit verschil dat nu de computer 
was ingezet, zodat allerlei grafi sche overzichten gegenereerd konden worden.

Op basis van het gepubliceerde materiaal van het project-De Wolf heeft ten slotte de 
eerdergenoemde Van Setten in een casestudy onderzoek gedaan naar de vraag of in de 
pedagogische tijdschriften een relatie gelegd wordt tussen het onderwijs en de maat-
schappelijke context. Daartoe heeft hij op basis van de gegevens van het systematisch 
tijdschriftenonderzoek van De Wolf c.s. de pedagogische tijdschriften uit de periode 
1845-1850 en uit de periode 1945-1950 onderzocht op de wijze hoe de pedagogische 
tijdschriften – met een tijdsinterval van honderd jaar dus – het lager onderwijs beschrij-
ven. Van Setten kwam tot de conclusie dat de relatie die in de pedagogische tijdschriften 
uit de periode 1845-1850 tussen het onderwijs en de maatschappelijke omstandigheden 
werd gelegd, in de tijdschriften uit de periode 1945-1950 was verdwenen. Er was een 
‘geïsoleerd pedagogenland’ ontstaan, mede als gevolg van de steeds verdergaande diffe-
rentiëring van de pedagogische pers. Het gevolg daarvan was weer dat de in de naoor-
logse tijdschriften beschreven pedagogische activiteiten werden losgemaakt van de 
maatschappelijke context waarin ze functioneerden, zo concludeerde Van Setten.11

Bij de drie hierboven genoemde publicaties is het gebleven en het project-De Wolf is 
nooit voortgezet. Ook is het aantal onderzoeken op basis van de projectgegevens beperkt 
gebleven tot het genoemde artikel van Van Setten. Voor dit teleurstellend resultaat is een 
aantal redenen aan te voeren. In de eerste plaats is de in het project gehanteerde selectie- 
en bewerkingsmethode erg arbeidsintensief. Bleek de methode voor de periode 1795-
1857 nog uitvoerbaar dankzij het feit dat het om een beperkt aantal te beschrijven peda-
gogische tijdschriften ging, voor de daaropvolgende periode is het materiaal zo 
omvangrijk dat dit onhaalbaar is gebleken, hoewel projectleider J.M.A. Noordman in 
1981 nog optimistisch stelde dat het project binnen tien jaar zou zijn voltooid.12

In de tweede plaats levert de gekozen beschrijvingsmethode voornamelijk kwantita-
tieve gegevens op. Daardoor zijn, ook naar eigen zeggen van de onderzoekers, de publi-
caties ‘gortdroog’, maar omdat het hier basismateriaal voor verder onderzoek betreft, 
zou dat geen nadeel behoeven te zijn. Nu lenen kwantitatieve gegevens zich vooral goed 
voor allerlei bewerkingen van statistische aard, maar de Nederlandse onderzoekstraditie 
van de historische pedagogiek heeft zich, in tegenstelling tot andere disciplines van de 
pedagogiek, nooit aangetrokken gevoeld tot onderzoek dat gestoeld is op een natuurwe-
tenschappelijke benadering. Men is voornamelijk doorgegaan in de lijn van de verste-
hende methode van de geesteswetenschappen, zij het dat er steeds meer oog is gekomen 
voor de sociale aspecten en de verwevenheid van het pedagogisch veld met de maat-
schappelijke context.13 Voor een dergelijke benadering kan het pedagogisch tijdschrift, 

10 J. van de Walle en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland van 1830 tot 1857.
11 H. van Setten, ‘Pedagogiese tijdschriften. Een blik op ontwikkeling en aard van pedagogiese tijd-

schriften in Nederland.’
12 J.M.A. Noordman, ‘De pedagogische tijdschriften als bron van historische pedagogiek’, pag. 340.
13 J. Noordman, ‘Pedagogische ideeëngeschiedenis.’ Zie voor een bredere beschrijving van de diverse 

wetenschappelijke concepten F. Beugelsdijk en S. Miedema (red.), Pedagogiek in meervoud. 
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als spiegel van zijn tijd, een belangrijke bron zijn. Vanuit de geesteswetenschappelijke 
benadering zal de analyse van deze bron echter geen kwantitatief, maar een kwalitatief 
karakter dragen. Het eerdergenoemde artikel van Van Setten laat dat feitelijk ook zien, 
want de kwantitatieve gegevens uit het systematische tijdschriftenonderzoek vormen van 
zijn casestudy weliswaar het basismateriaal, maar zijn conclusie heeft hij gebaseerd op 
kwalitatieve overwegingen.

De projectgroep-De Wolf heeft, zo kan inmiddels vastgesteld worden, onderzoeks-
materiaal gegenereerd waarvoor in deze vorm binnen de historische pedagogiek geen 
belangstelling is. Blijkbaar vraagt het onderzoek van de pedagogische tijdschriften een 
andere aanpak.

Het BNPP-project14

Vanuit een geheel andere invalshoek is in 1988 het Historisch Documentatiecentrum 
voor het Nederlands Protestantisme (1800-heden) met een project gestart om te komen 
tot een Bibliografi e van Nederlandse Protestantse Periodieken (BNPP). Dit bibliografi -
sche project omvat de inventarisatie en beschrijving van de vier- à vijfduizend protes-
tantse periodieken die na 1815 verschenen zijn. Het zal duidelijk zijn dat de pedagogi-
sche tijdschriften, voor zover van protestants-christelijke signatuur, daar deel van 
uitmaken. Na een eerste inventarisatie is men momenteel bezig om de periodieken te 
beschrijven.15 Dankzij publicatie op internet zijn nieuw toegevoegde beschrijvingen snel 
beschikbaar.16 Bij het achterhalen van de voor dit onderzoek in aanmerking komende 
tijdschriften is ook gebruikgemaakt van de Titellijst van de BNPP.

Overig onderzoek

Tot nu gaf slechts een enkeling een beschrijvend overzicht van een of meerdere pedagogi-
sche periodieken, hetzij in een artikel of in een bredere studie. In de vorm van een artikel 
verscheen in de eerste helft van de vorige eeuw in Paedagogische Studiën, verspreid over 
drie jaargangen, van de hand van P.L. van Eck jr. een beschrijving van een aantal belang-
rijke pedagogische periodieken uit de periode 1800-1940 onder de titel ‘Van oude paeda-
gogische tijdschriften’.17 In 1987 promoveerde L.C. Stilma op de studie De School met 
den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief. In bijlage XII geeft hij een geannoteerde 
inventarisatie van de door hem geraadpleegde negentiende-eeuwse periodieken van pro-
testants-christelijke signatuur. Daarbij geeft hij ook op een tijdlijn de verschijningsperi-
ode van deze periodieken weer. Omdat hierop slechts de voor zijn studie geraadpleegde 
periodieken weergegeven zijn, is het schema verre van volledig. Voor zover bekend is 

14 J.G. van Everdingen, G. Harinck, e.a. Titellijst van de Bibliografi e van Nederlandse Protestantse 
Periodieken, pag. I-VII.

15 De beschrijving van een tijdschrift vindt plaats aan de hand van een format met tweeëntwintig 
rubrieken, waarin gegevens worden vastgelegd als de titel, de uitgever(s), de redactie, etc. De 
inhoud wordt niet beschreven.

16 www.hdc.vu.nl. Inmiddels zijn deel 1, 2 en 3 verschenen van de Bibliografi e van de Nederlandse 
Protestantse Periodieken.

17 Paedagogische Studiën, 21e jrg. (1940), pag. 330-332, 363-368, 395-399; 22e jrg. (1941), pag. 
28-32, 67, 93-97, 187-193; 23e jrg. (1946), pag. 154-158, 245-252.
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Stilma de eerste die – weliswaar in de marge van zijn onderzoek – een aantal pedagogi-
sche periodieken van protestants-christelijke aard (zeer beknopt) beschreven heeft.

I. van Hilvoorde besteedde in zijn dissertatie Grenswachters van de pedagogiek uit-
voerig aandacht aan de geschiedenis en de inhoud van het blad Pedagogische Studiën, 
een neutraal wetenschappelijk onderwijsblad. Beknopter was dat ook gebeurd in 1998, 
toen er ter gelegenheid van het vijfenzeventigjarig bestaan van het blad een speciaal her-
denkingsnummer verscheen waarin M. Depaepe en N. Bakker een uitvoerige analyse 
gaven van de ontwikkeling die het blad had doorgemaakt.18

1.2 Onderzoeksopzet

In deze paragraaf verantwoord ik allereerst de criteria die gebruikt zijn om te bepalen 
welke pedagogische tijdschriften voor dit onderzoek in aanmerking komen. Vervolgens 
geef ik de criteria op grond waarvan de geselecteerde tijdschriften gerubriceerd zijn, 
waarna ik de onderzoeksvragen formuleer en toelicht.

De keuze van de tijdschriften

Afgezien van De Wolf c.s., Hilvoorde, Depaepe en Bakker hebben de beoefenaars van de 
historische pedagogiek nooit inhoudelijk over de in Nederland verschenen pedagogi-
sche tijdschriften gepubliceerd. Deze studie tracht voor een beperkt gedeelte van de 
pedagogische tijdschriften in deze leemte te voorzien en wel voor de pedagogische tijd-
schriften die zich richtten op de (aankomende) onderwijzer, werkzaam in het protes-
tants-christelijk lager onderwijs. Feitelijk gaat het dan om de pedagogische tijdschriften 
van protestants-christelijke signatuur.

Dit criterium behoeft nog enige toelichting. De aanduiding ‘protestants-christelijk’ 
bedoelt te onderscheiden van het rooms-katholiek onderwijs, dat eveneens deel uit-
maakt van het christelijk onderwijs. Van protestants-christelijk onderwijs is in het 
Koninkrijk der Nederlanden expliciet sprake vanaf 1844, wanneer in Nijmegen de ‘Bij-
zondere School der 1e Klasse op den Klokkenberg’ van start gaat.19 Protestants-christe-
lijke scholen zijn de bijzondere scholen die de Bijbel als grondslag van het onderwijs 
nemen en in de grondslag veelal een relatie leggen met een of meerdere klassieke belijde-
nisgeschriften van protestantse aard. In plaats van de hierboven onderscheiden tweede-
ling worden in het dagelijks spraakgebruik veelal de termen ‘christelijk’ en ‘rooms’ 
gebruikt. Ook in de bestudeerde pedagogische tijdschriften is dat, zeker in de eerste 
decennia van het bestaan van het protestants-christelijk onderwijs, het geval. Men vindt 
het ook terug in de aanduiding ‘christelijke school’, die de protestants-christelijke scho-
len voor zichzelf gebruiken. In de bestudeerde tijdschriften wordt analoog aan dit 
spraakgebruik met de term ‘christelijke onderwijzer’ doorgaans de onderwijzer bedoeld 
die werkzaam is aan het protestants-christelijk lager onderwijs.

18 M. Depaepe en N. Bakker, ‘Een gemeenschappelijke studeerkamer. 75 jaar Pedagogische Studiën’. 
19 L.C. Stilma, De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 51-55. De eerste 

aanduiding ‘protestants-christelijk’ heb ik aangetroffen in 1866. (Maandschrift voor Christelijke 
opvoeding in school en huis, 6e jrg., 1866, pag. 61.) 
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Naast deze beperking is een tweede selectiecriterium gebruikt. Het beginjaar van uit-
gave van een tijdschrift dient te vallen vóór 1900. Behalve dat het een eeuwjaar betreft, 
is dit jaartal verder arbitrair van aard. Andere jaartallen zouden overigens even arbitrair 
geweest zijn, want zelfs het voor de geschiedenis van het protestants-christelijk onder-
wijs markante jaar 1920 markeert in de geschiedenis van de protestants-christelijke 
pedagogische tijdschriften noch het begin noch het eind van een ontwikkeling.

Onder een tijdschrift versta ik ten slotte alle drukwerken waarvan de inhoud wordt 
geredigeerd door een redactie en waarvan de opeenvolgende nummers met regelmatige 
tussenpozen van maximaal drie maanden verschijnen, zonder van tevoren vastgestelde 
einddatum.20

De rubricering van de tijdschriften

Om, met het oog op het in kaart brengen van de geschiedenis van de tijdschriften, struc-
tuur aan te brengen in de hoeveelheid te onderzoeken tijdschriften, zijn ze allereerst 
geordend op basis van de functie die ze vervulden. Daarin bleek een driedeling te maken. 
Er zijn tijdschriften die functioneerden als nieuws- en/of opinieblad. Daarnaast zijn er 
de tijdschriften die uitgegeven werden door een vereniging en functioneerden als vereni-
gingsorgaan. Tot slot is er ook nog een categorie tijdschriften te onderscheiden die een 
puur commercieel karakter droeg, de nieuws- en advertentiebladen.

De nieuws- en opiniebladen zijn nader onderverdeeld op basis van de frequentie van 
verschijnen. Hiervoor is gekozen omdat de verschijningsfrequentie mede het karakter 
van het tijdschrift bepaalde. De weekbladen droegen vooral het karakter van een nieuws-
blad en speelden in op de actualiteit. Dat bepaalde dan ook grotendeels de inhoud. De 
maandbladen droegen veel meer een beschouwend karakter. Op basis van de verschij-
ningsfrequentie is daarom een tweedeling gemaakt in weekblad en maandblad.

Het enige tijdschrift dat zich richt op de protestants-christelijke onderwijzer in oplei-
ding had tot doel de kwekelingen zo goed mogelijk toe te rusten voor het onderwijzers-
examen. Gezien dit specifi eke karakter is het ondergebracht in een aparte rubriek.

De te beschrijven tijdschriften

De volgende pedagogische tijdschriften konden worden achterhaald, die
a. als doelgroep de (aankomende) onderwijzer, werkzaam in het protestants-christelijk 

lager onderwijs hadden;
b. in de periode 1844-1900 begonnen met verschijnen.

Veelal is daarvoor gebruikgemaakt van de Titellijst van de Bibliografi e van Neder-
landse Protestantse Periodieken. Voor het achterhalen van de locaties waar deze tijd-
schriften zich bevinden is voor wat de universiteitsbibliotheken betreft mede gebruikge-
maakt van de Nederlandse Centrale Catalogus. In een aantal gevallen konden ook nog 
nummers van tijdschriften achterhaald worden, die zich bevinden in archieven.

20 Ik heb deze defi nitie, enigszins gewijzigd, ontleend aan de defi nitie die de onderzoekers van het BNPP-
project hanteren. Zij verstaan onder een periodiek: ‘alle drukwerken waarvan de opeenvolgende 
nummers met regelmatige tussenpozen verschijnen, zonder van tevoren vastgestelde einddatum’. 
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Met name bij de categorie weekbladen is het lang niet altijd gelukt om alle versche-
nen nummers te achterhalen. Soms zijn slechts enkele nummers bewaard gebleven. In de 
literatuurlijst wordt per tijdschrift verantwoord welke nummers of jaargangen zijn 
geraadpleegd en op welke locatie deze zich bevinden.

De weekbladen
a. Nederlandsch Schoolblad (1852-1853)21

b. Nieuw Nederlandsch Schoolblad (1854-1855)22

c. De Banier (1861-1862)
d. De Christelijke School (1874-1879)
e. De Christelijke Schoolbode (1879-1893)
f. Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs (1888-1890)
g. De Vrije School (1890-1901)
h. Christelijk Schoolblad (1893-1919)
i. Vooruit (1890-?)23

De maandbladen
a. Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs (1844-1852)
b. Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs (1857-1859)
c. Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis (1861-1868)
d. Paedagogische Bijdragen (1873-1900)24

De verenigingsorganen
a. Correspondentieblad (1864-1954)25

b. De Hoop des Vaderlands (1868-1873)26

c. De Christelijke Onderwijzer (1898-1954)

21 Dit blad uit de beginjaren van het bijzonder onderwijs is formeel geen protestants-christelijke peda-
gogisch tijdschrift, omdat het zich als zodanig niet affi cheert; het is er, gezien de inhoud, een voor-
loper van.

22 Zie noot 21.
23 Dit blad verscheen eenmaal per veertien dagen en is dus formeel geen weekblad. Het blad droeg 

echter qua inhoud en opmaak het karakter van een weekblad. Daarom is het blad onder de catego-
rie weekbladen gerubriceerd.

24 Het tijdschrift Paedagogische Bijdragen verscheen eenmaal per twee maanden. 
25 Formeel voldoet het Correspondentieblad vanwege de onregelmatige verschijning in de beginjaren 

niet geheel aan de criteria voor een tijdschrift. 
26 De Hoop des Vaderlands was het orgaan van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolon-

derwijs (CNS), een landelijke schoolvereniging. Het blad is desondanks toch in de lijst opgenomen, 
omdat men naast de leden van de vereniging ook de onderwijzers als doelgroep op het oog had. 
(De Hoop des Vaderlands, 29 april 1868, nr. 1.)

 Het eveneens van CNS uitgaande Berigten en Bijdragen (1861-1868) is niet in de lijst opgenomen. 
Het verscheen onregelmatig en bevatte uitsluitend bestuursmededelingen. Het was ook louter 
bedoeld als mededelingenblad. Evenmin zijn opgenomen Het Maandblaadje voor Gereformeerd 
Schoolonderwijs (1877-1879) en Ons Schoolblaadje (1892-1914), orgaan van respectievelijk de 
Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs. 
Beide organen droegen eveneens het karakter van een mededelingenblad en waren bovendien 
bedoeld voor de leden en begunstigers. 
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De nieuws- en advertentiebladen
a. Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere Scholen (1893-?)
b. De Christelijke School (1894-1904)

De tijdschriften voor aankomende onderwijzers
a. De Opleidingsschool (1864-1866)

De onderzoeksvragen

Bij het onderzoek van de aldus geselecteerde en gerubriceerde pedagogische tijdschrif-
ten zijn per tijdschrift de volgende onderzoeksvragen gesteld:
1. Wat is de geschiedenis van het tijdschrift?
2. Wat is de globale inhoud van het tijdschrift?
3. Wat is de visie op onderwijs en opvoeding?
4. Wat is de visie op de onderwijzer?
Na de afzonderlijke beschrijving per tijdschrift worden in het slothoofdstuk de gevon-
den onderzoeksgegeven per onderzoeksvraag onderling vergeleken, waarbij onder meer 
gelet wordt op overeenkomsten en verschillen, opvallende verschijnselen en ontwikke-
lingen. Op de vier onderzoeksvragen geef ik hieronder nog een nadere toelichting.

De geschiedenis van het tijdschrift

In de eerste plaats wordt dus van elk tijdschrift de geschiedenis beschreven. Bij de week- 
en maandbladen en de nieuws- en advertentiebladen is daarvoor het tijdschrift zelf de 
belangrijkste en vaak enige bron, met uitzondering van het Nieuw Nijmeegsch School-
blad voor het Christelijk Onderwijs. Bij de beschrijving van de geschiedenis van dit tijd-
schrift is de achterhaalde correspondentie van de twee redactieleden geraadpleegd.

Bij de verenigingsorganen zijn voor wat betreft de geschiedenis van De Hoop des 
Vaderlands de notulen van de bestuursvergaderingen van de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs (CNS) geraadpleegd. De jaarverslagen en de gedenkboeken 
van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en 
de Overzeese Gewesten (VCO) zijn geraadpleegd bij het beschrijven van de geschiedenis 
van het Correspondentieblad. Van De Christelijke Onderwijzer, het blad van de Unie 
van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, konden door het ont-
breken van een archief noch gedrukte stukken noch archiefstukken die op de uitgave 
van het blad betrekking hebben, achterhaald worden. Dankzij de notulen van de afde-
ling Utrecht van de VCO was de geschiedenis van De Opleidingsschool, een tijdschrift 
voor aankomende onderwijzers, vrij volledig te beschrijven.

De inhoud van het tijdschrift

Behalve de geschiedenis wordt ook de inhoud van het tijdschrift in het onderzoek 
betrokken. Hierboven is al aangegeven dat er nogal wat nadelen kleven aan de kwanti-
fi cerende methode die in het project-De Wolf gebruikt werd om de inhoud van de tijd-
schriften te beschrijven. Anders opgezet onderzoek van de pedagogische tijdschriften 
kan echter niet tot voorbeeld dienen, om de eenvoudige reden dat het niet bestaat.
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Er is er in deze studie voor gekozen om de inhoud van het blad globaal kenmerkend 
weer te geven. Daarbij is dus niet gekozen voor een systematisch kwantitatieve beschrij-
ving, maar getracht is door verklarend te beschrijven een analyse te geven van de 
inhoud. Dat een dergelijke methode een subjectief element bevat, is evident. Daarom 
heb ik getracht recht te doen aan de bedoelingen van redacteuren en medewerkers door 
hen regelmatig te citeren en dat wat zij schreven te plaatsen in de historische context. 
Deze opzet sluit geenszins uit dat er ook kwantitatieve gegevens beschreven worden. 
Deze vormen echter een integraal onderdeel van de beschrijving en dienen ter onder-
steuning van het betoog.27

De thema’s

Ook de twee inhoudelijke thema’s die onderzocht worden (onderzoeksvraag 3 en 4), 
zijn op de hierboven omschreven wijze beschreven. Er is niet alleen gekozen voor the-
ma’s om het geheel overzichtelijk te houden, maar ook om de onderlinge vergelijking 
tussen de inhoud van de diverse tijdschriften te vergemakkelijken. De beperking tot 
twee thema’s is van praktische aard, zodat het onderzoek in een te overzien tijdsbestek 
kon worden uitgevoerd.

Bij het onderzoek naar de visie op onderwijs en opvoeding gaat het mij om het kind-
beeld, de relatie tussen opvoeding en onderwijs, de verwoording van het opvoedings-
doel, het onderwijsconcept, etc. Gaat het om de visie op de onderwijzer, dan ga ik op 
zoek naar de omschrijving van de taak van de onderwijzer, de vereiste kwaliteiten, de 
opleiding, etc.

Door deze opzet beweegt dit onderzoek zich deels op historisch (onderzoeksvraag 1) 
en deels op historisch-pedagogisch terrein (onderzoeksvraag 3 en 4), waarbij onder-
zoeksvraag 2 als een mix van beide gezien kan worden.

De context

De beschrijving van de tijdschriften wordt voorafgegaan door een hoofdstuk waarin 
een overzicht wordt gegeven van de grote lijnen waarlangs het protestants-christelijk 
lager onderwijs zich in de negentiende eeuw ontwikkeld heeft. Het beoogt de histori-
sche context te beschrijven waarbinnen de tijdschriften verschenen en ik zal in een aan-
tal gevallen ook expliciet vanuit de context verwijzen naar relaties die er liggen met de 
tijdschriften. Allereerst wordt in dat hoofdstuk ingegaan op de onderwijswetgeving, 
waarna de hoofdlijnen van de schoolstrijd beschreven worden. Daarna wordt een over-
zicht gegeven van de meest kenmerkende aspecten van het werkveld van de protestants-
christelijke onderwijzer. De gegevens in dit hoofdstuk zijn ontleend aan bestaande lite-
ratuur.

27 Een dergelijke onderzoeksmethode is bijvoorbeeld ook gebruikt door P. Bak, Een ‘meneer’ van een 
krant. Bak noemt de methode die hij gebruikte voor de beschrijving van de geschiedenis van het 
dagblad Trouw: hermeneutisch-descriptief. Langs deze weg zou de onderzoeker door kunnen drin-
gen tot de ‘binnenkant’ van de krant (pag. 14).
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2.  Het protestants-christelijk lager 

onderwijs in de negentiende eeuw

Inleiding

In dit hoofdstuk geef ik een karakteristiek van het protestants-christelijk lager onder-
wijs in de tweede helft van de negentiende eeuw. Ik probeer een beeld te geven van de 
tijd waarin de tijdschriften verschenen die in de volgende hoofdstukken beschreven 
worden, om daardoor de inhoud van deze tijdschriften beter te kunnen begrijpen en te 
kunnen plaatsen tegen de achtergrond van de tijd. Ik ga eerst in op de relevante onder-
wijswetgeving uit deze periode en daarna op de schoolstrijd. Vervolgens geef ik een 
overzicht van de onderwijsorganisaties die er in die tijd waren en beschrijf ik een aantal 
facetten van het onderwijzersberoep, toegespitst op het protestants-christelijk werkveld. 
Ik besluit met een overzicht van de pedagogische tijdschriften die in de loop van de 
negentiende eeuw op de markt zijn verschenen.

2.1 Onderwijswetgeving

In de negentiende eeuw was er op een viertal momenten sprake van een wezenlijke wij-
ziging in de onderwijswetgeving. Allereerst was dat in 1806, toen de openbare school 
een sterk bevoorrechte positie kreeg. Vervolgens werd in 1857 het in 1848 in de grond-
wet opgenomen beginsel van de vrijheid van onderwijs uitgewerkt in een wet. In 1878 
werd het onderwijs inhoudelijk op hoger peil gebracht en tot slot werd in 1889 in de 
wet vastgelegd dat ook het bijzonder onderwijs voor subsidiëring in aanmerking 
kwam.

De wet van 1806

In de eerste helft van de negentiende eeuw was de schoolwet van 1806 bepalend voor de 
gang van zaken op het terrein van het lager onderwijs. Aan deze wet waren na de 
Bataafse omwenteling nog een tweetal wetten voorafgegaan, die van 1801 en 1803. De 
wet van 1806, het geesteskind van Adriaan van den Ende, de toenmalige commissaris 
tot zaken van het Lager Schoolwezen en Onderwijs, kan beschouwd worden als het 
sluitstuk van de veranderingen die met de komst van de Fransen in ons land in het 
onderwijs hun beslag hadden gekregen.1 De wet onderscheidde de lagere scholen in 
openbare en bijzondere. De eerste werden van overheidswege gefi nancierd, de laatste 
werden door particulieren in stand gehouden. Ondanks de overheidsfi nanciering werd 

1 H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw, 
pag. 41. Ph.J. Idenburg, Schets van het Nederlandse schoolwezen, pag. 26-33.
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ook in de regel op de openbare scholen schoolgeld geheven. Ouders waren echter van 
betaling vrijgesteld als zij tot de klasse van onvermogenden gerekend werden.2

Met de invoering van de wet van 1806 nam het toezicht vanuit de centrale overheid 
op het onderwijs toe. Dat veroorzaakte op lokaal niveau, met name in de rooms-katho-
lieke delen van het land, weleens confl icten. Koning Willem I probeerde in reactie 
daarop concessies te doen, die vorm kregen in een aantal Koninklijke Besluiten. De 
bekendste daarvan zijn die van 27 mei 1830 en 2 januari 1842.3

Het KB van 1830 bepaalde dat de voorgeschreven procedure uit artikel 12 van de 
wet, ook wel het autorisatieartikel genoemd, gewijzigd werd. Niet meer de minister, 
maar de lokale of departementale overheid diende toestemming te verlenen tot oprich-
ting van een bijzondere school. Deze autoriteit diende op haar beurt advies in te winnen 
bij de schoolopziener of de plaatselijke schoolcommissie.

Het KB van 1842 probeerde vooral te voorzien in de bezwaren van de rooms-katho-
lieken. Elke gemeente werd verplicht een commissie van toezicht in te stellen. Bij de uit-
oefening van het schooltoezicht diende de commissie rekening te houden met de lokale 
godsdienstige verhoudingen en werden de onderwijzers verplicht om op verzoek van de 
kerken inzage te geven in het gebruikte lesmateriaal. Dit KB ontlokte nogal wat protes-
ten, omdat men er een ondermijning in zag van artikel 22 van het bij de wet behorende 
Reglement, dat de intentie van het onderwijsbestel beschreef. Het artikel bepaalde dat 
de leerlingen opgeleid moesten worden ‘tot alle maatschappelijke en Christelijke deug-
den’.4 Met deze formulering bedoelde de wetgever aan te geven dat het onderwijs een 
algemeen christelijk karakter diende te dragen, dat ten opzichte van de godsdienstige 
gezindten neutraal van aard moest zijn. In de praktijk betekende dat een gemengde 
school die voor alle godsdienstige gezindten acceptabel moest zijn.5 Onderwijs in de leer 
van de kerk mocht niet gegeven worden. De kerkgenootschappen dienden dat buiten 
schooltijd zelf voor hun rekening te nemen.6

De school werd, in lijn met het gedachtegoed van de Maatschappij tot Nut van ’t 
Algemeen, geacht dienstbaar te kunnen zijn aan de opvoeding van de leerlingen tot 
deugdzame en nuttige burgers van de maatschappij.7 De belangrijkste onderwijskun-
dige vernieuwingen die onder de wet van 1806 geleidelijk hun beslag kregen, waren de 
invoering van het klassikale onderwijs met het schoolbord als kenmerkend attribuut en 

2 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pag. 99-100. T.W.M. 
van Gijlswijk, ‘Schoolfondsen en schoolgelden in de 19e eeuw’, pag. 129.

3 I. de Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht. De schoolstrijd in de Nederlandse politiek en samen-
leving’, pag. 85-90.

4 Voor de tekst van de wet zie I. van Hoorn, De Nederlandsche schoolwetgeving voor het lager 
onderwijs, 1796-1907, pag. 211-228.

5 P.J. Oud, Honderd Jaren, pag. 55. In verband met het christelijke karakter van de openbare school 
was het de joodse gemeenschap toegestaan Israëlitische scholen op te richten.

6 C. Hentzen, De Politieke Geschiedenis van het Lager Onderwijs in Nederland, deel I, pag. 221-
223.

7 Voor de geschiedenis van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen in de genoemde periode zie 
P.N. Helsloot, ‘Een geschiedenis van 200 jaar volksontwikkeling’, met name pag. 20-44. Voor het 
opvoedingsdoel zie W. Los, Opvoeding tot mens en burger, pag. 319-324. Voor het mensbeeld zie 
N.L. Dodde, Het Nederlandse onderwijs verandert, pag. 16 en L.C. Stilma, De School met den 
Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 44-107.
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de opkomst van het aanschouwingsonderwijs, dat de visuele waarneming tot uitgangs-
punt voor het onderwijs verhief.8

De wet van 1806 bleef van kracht tot 1857. Ze gaf ons land een school die met 
gebruikmaking van het klassikale stelsel als organisatieprincipe in volksonderwijs voor-
zag en zich ideologisch gezien richtte op volksverlichting.9

Onderwijswetgeving vanaf 1857

In 1848, het jaar waarin koning Willem II naar eigen zeggen in vierentwintig uur van 
zeer conservatief zeer liberaal werd, kreeg ons land een nieuwe grondwet, waarin onder 
meer de vrijheid van onderwijs als constitutioneel recht opgenomen werd.10 Het zou 
nog duren tot 1857 aleer deze grondwettelijke bepaling zou worden uitgewerkt in een 
organieke wet. Na een aanvankelijk mislukte poging van minister G.J.C. van Reenen 
lukte het minister J.J.L. van der Brugghen in 1857 de onderwijswet met succes door de 
Staten-Generaal te loodsen.

Vergeleken met de wet van 1806 was de belangrijkste wijziging in deze wet dat de 
overheidsautorisatie voor het oprichten van scholen verdween. Katholieken en protes-
tanten kregen de vrijheid confessionele scholen te stichten. Deze bijzondere scholen 
kwamen echter niet in aanmerking voor enige vorm van overheidsfi nanciering. Het 
belangrijkste onderwerp van bespreking tijdens de behandeling van het wetsvoorstel in 
de Tweede Kamer was artikel 23. Het artikel bepaalde dat de openbare scholen ‘onder 
het aanleeren van gepaste en nuttige kundigheden, dienstbaar gemaakt worden aan de 
ontwikkeling van de verstandelijke vermogens der kinderen en aan hunne opleiding tot 
alle Christelijke en maatschappelijke deugden’. De antirevolutionaire mr. G. Groen van 
Prinsterer vocht tevergeefs het in dit artikel verwoorde beginsel van de levensbeschou-
welijk gemengde school aan en ondanks de heftige parlementaire debatten rondom arti-
kel 23 was er uiteindelijk formeel geen sprake van een koerswijziging ten opzichte van 
het verleden. Artikel 23 schreef, zij het niet in exact dezelfde bewoordingen, evenals de 
wet van 1806, onderwijs voor dat ten opzichte van de godsdienstige gezindten neutraal 
van aard diende te zijn. Minister J.J.L. van der Brugghen ontkende evenwel dat de open-
bare school daardoor geen algemeen christelijk karakter zou kunnen dragen.11 In de 

8 Klassikaal onderwijs betekende tot in het midden van de negentiende eeuw een groepering in drie 
klassen in één lokaal onder één onderwijzer, soms met assistentie. Dit vormde de totale school 
(J.A. Valks, Klassikaal en individueel volksonderwijs, pag. 8). Voor het aanschouwingsonderwijs 
zie H. Scheepstra en W. Walstra, Beknopte geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral 
in Nederland, pag. 227-233.

9 J. Lenders, De burger en de volksschool, pag. 49-84.
10 Voor de uitspraak van koning Willem II zie J. Abeling, Teloorgang en wederopstanding van de 

Nederlandse monarchie, pag. 20. Voor de politieke geschiedenis rondom de grondwetswijziging zie 
S. Stuurman, Wacht op onze daden, pag. 135-170. Voor de totstandkoming van de tekst van het 
onderwijsartikel (art. 194) zie P.A. Diepenhorst, Onze strijd in de Staten-Generaal, deel 1, pag. 
39-72.

11 Voor het confl ict Groen-Van der Brugghen zie A. Goslinga, ‘Het confl ict Groen-Van der Brugghen’; 
J.W. Kirpestein, Groen van Prinsterer als belijder van Kerk en Staat in de negentiende eeuw, pag. 
118-122; Ph. Kohnstamm, Individu en gemeenschap, pag. 85-98 en B. Kruithof, ‘Toegankelijk voor 
alle kinderen. De grondwet van 1848 en het lager onderwijs’, pag. 181-184.
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praktijk schoof na 1857 het openbaar onderwijs echter meer en meer op in levensbe-
schouwelijk neutrale richting en daar was de wet wel degelijk debet aan.12

Onder de wet van 1857 werd ook het aantal verplichte vakken uitgebreid en met 
name in het laatste decennium van de eeuw vonden de pedagogische en psychologische 
ideeën van de Duitser J.F. Herbart meer en meer ingang, vooral door de publicaties van 
de schoolmeesters H. de Raaf en J. Geluk.13 Onderwijs werd beschouwd als een opvoe-
dingsmiddel en met behulp van een door de neoherbartianen ontwikkeld vast didactisch 
patroon, de zogenaamde leertrappen, werd de leerlingen kennis bijgebracht. Het onder-
wijs kreeg er een sterk intellectualistisch karakter door.14 De nadruk lag op kennisover-
dracht en voor de zelfwerkzaamheid van de leerling was weinig oog.15

Na 21 jaar werd in 1878 de wet van Van der Brugghen vervangen door de schoolwet 
van Kappeyne, genoemd naar de liberale voorman J. Kappeyne van de Coppello, leider 
van het ministerie van 1877 tot 1879. Deze wet beoogde het volksonderwijs op hoger 
peil te brengen door een aantal belangrijke voorschriften aan te scherpen. Zo werd de 
klassengrootte verkleind, het kwekelingenstelsel gewijzigd en werden de salarissen van 
het onderwijzend personeel verhoogd.16 Ook de neutraliteit van het openbaar onder-
wijs werd verscherpt. In de praktijk kwam het namelijk na 1857 nog regelmatig voor 
dat de onderwijzer met goedkeuring van de plaatselijke autoriteiten het openbaar 
onderwijs een godsdienstig karakter gaf door bijvoorbeeld de schooldag met gebed te 
beginnen. Kappeyne bepaalde dat zoiets aangemerkt moest worden als een overtreding 
van de wet.17

In 1889 wijzigde het confessionele coalitiekabinet-Mackay de wet zodanig dat gedeel-
telijke subsidiëring van het bijzonder onderwijs mogelijk werd.18 Met de grondwetswij-
ziging in 1917, uitgewerkt in de Lageronderwijswet van 1920, kwam er volledige fi nan-
ciële gelijkstelling van het openbaar en bijzonder onderwijs. Ondertussen was in 1901 
ook de leerplicht ingevoerd.

12 Volgens J.F.A. Braster verloor het openbaar onderwijs door de wet van 1857 zijn algemeen christe-
lijk karakter en werd het geleidelijk meer neutraal (De identiteit van het openbaar onderwijs, pag. 
119-120). 

13 Voor de betekenis van De Raaf zie A. Rang, ‘De Raaf als Reformpedagoog.’ Voor J. Geluk zie 
Katholieke Encyclopaedie voor Opvoeding en Onderwijs, deel I, lemma Geluk.

14 Voor een beschrijving van de inhoud van de schoolvakken in de periode 1850-1900 zie D. Wouters 
en W.J. Visser, Geschiedenis van de opvoeding en het onderwijs, vooral in Nederland, pag. 307-334. 
Voor Herbart zie S. Strasser en A. Monshouwer, Herbart als opvoedkundig denker. Voor de psy-
chologie van Herbart zie M.J. Langeveld, Inleiding in de psychologie, pag. 337-339. Voor Herbarts 
invloed op het Nederlandse onderwijs zie L.C.T. Bigot en G. van Hees, Verleden en heden, pag. 
191-194; L. van Klinken, Een diagnose van de hedendaagse schoolziekte, pag. 75-78 en M. van 
Essen en J.D. Imelman, Historische pedagogiek, pag. 41-46 en 97-103. Voor de leertrappen zie 
J. Lenders, ‘Liberalisme en positivisme: de ontwikkeling van een uniform schoolmodel in Neder-
land (1850-1900)’, pag. 280-282.

15 I. van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek, pag. 28-29.
16 Door de wijziging van het kwekelingenstelsel verviel de mogelijk een kwekeling te laten fungeren 

als volwaardig onderwijzer. (R.W. Feikema, De totstandkoming van de Schoolwet van Kappeyne, 
pag. 43-47.)

17 R.W. Feikema, a.w., pag. 98-107.
18 A. Postma, ‘De onderwijskwestie en de wet-Mackay van 8 december 1889.’
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2.2 De schoolstrijd

De strijd die uiteindelijk geleid heeft tot volledige fi nanciële gelijkstelling van het bijzon-
der met het openbaar onderwijs staat in de geschiedenis bekend als de schoolstrijd.19 Ik 
beperk mij hier, gezien het onderwerp van deze studie, tot de geschiedenis van deze 
strijd met betrekking tot de protestants-christelijke school.20

Onder historici bestaat verschil van mening over de vraag wanneer de schoolstrijd 
aanvangt en hoe deze geperiodiseerd moet worden. Ik baseer de door mij gebruikte 
indeling op een drietal markerende wetgevingsmomenten. Het eerste moment is in 1857, 
als het beginsel van de vrijheid van onderwijs wordt uitgewerkt in de wet.21 Het tweede 
moment is de erkenning van rechtsgelijkheid tussen het openbaar en het bijzonder 
onderwijs in 1889. Het fi nale moment is de volledige fi nanciële gelijkstelling van beide 
typen onderwijs in 1920. De tijd van 1806 tot 1857 beschouw ik als de periode van de 
voorgeschiedenis van de schoolstrijd.22

De voorgeschiedenis

Aan de wet van 1806 lag de gedachte ten grondslag dat een openbare volksschool de 
eenheid en verdraagzaamheid onder het volk zou bevorderen. ‘In de openbare scholen 
moeten de kinderen leeren elkander als menschen, als burgers, als Nederlanders te blij-
ven beschouwen, zonder te blijven hangen aan het verschil van geloofsbelijdenis en 

19 Volgens A.A. de Bruin hadden de ideeën van de voormannen uit de schoolstrijd geen draagvlak in 
de achterban. De leiders waren niet representatief voor de bevolkingsgroep waaraan zij leiding 
gaven. Dit zou onder meer blijken uit de geringe bereidheid om fi nanciële offers te brengen (Het 
ontstaan van de schoolstrijd, pag. 257) De stijgende opbrengsten van de Uniecollecte (van  
f 41.000,- in 1879 tot f 107.000,- in 1886) bewijzen echter het tegendeel (K. de Jong Ozn., Een 
verhaal dat verdergaat, pag. 41). L. Kalsbeek besprak de dissertatie van De Bruin in Bulletin van 
april 1986 en kwam tot een negatief oordeel. (‘Dr. A.A. de Bruins dissertatie over “Het ontstaan 
van de schoolstrijd”, gewogen en te licht bevonden’.)

20 Ook het rooms-katholieke en het liberale volksdeel kende elk zijn schoolstrijd (zie bijv. T. Peppel-
man, ‘De katholieken en de schoolstrijd 1854-1889’, F.P.C. de Kock, De kerk en de volksschool, 
pag. 297-409, en Th. van Tijn, ‘Achtergronden van de ontwikkeling van het lager onderwijs en van 
de schoolstrijd in Nederland, 1862-1905’, met name pag. 29-32. 

21 Er valt over te twisten of 1848 niet als aanvangsjaar van de schoolstrijd gezien moet worden. In dat 
jaar werd immers de vrijheid van onderwijs vastgelegd in de grondwet. De Haan heeft er echter op 
gewezen dat in dat jaar weliswaar ‘een arena’ gevormd werd, ‘maar het was nog lang niet duidelijk 
welke partijen daarbinnen met elkaar in het krijt zouden treden’. Die duidelijkheid was er meer in 
1857. (I. de Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht. De schoolstrijd in de Nederlandse politiek en 
samenleving’, pag. 94.) 

22 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, gebruiken bijna 
dezelfde periodisering. In plaats van in 1889 laten ze de tweede periode beginnen in 1878. Ze lich-
ten deze keus niet toe, maar deze hangt, gezien het jaartal, samen met het Volkspetitionnement. 
D. Langedijk, De Schoolstrijd, laat de schoolstrijd beginnen in 1806. H.J. Langeveld, ‘De pacifi ca-
tie: mythe of politieke koehandel’, kiest voor aanvang omstreeks 1850 en A. Lijphart, Verzuiling, 
pacifi catie en kentering in de Nederlandse politiek, laat de schoolstrijd pas in 1878 beginnen. Lijp-
hart motiveert zijn keus evenmin, maar ze hangt wellicht samen met het feit dat na het Volkspeti-
tionnement (1878) de politieke tegenstellingen zich verscherpen en uiteindelijk de opmaat vormen 
voor de in zijn boek uitvoerig beschreven ‘pacifi catie-politiek’.

Binnenwerk_2e.indd   Sec2:28Binnenwerk_2e.indd   Sec2:28 02-10-2009   13:58:2802-10-2009   13:58:28



29

het protestants-christelijk lager onderwijs in de negentiende eeuw

landschap’, aldus de Groninger kweekschooldirecteur B. Brugsma in 1835.23 De school 
moest dan ook voor alle denominaties functioneren en droeg daarom een algemeen 
christelijk karakter. Met het in de wet neergelegde beginsel van de autorisatie kon de 
overheid de oprichting van elke bijzondere school die het ideaal van de algemene volks-
school zou doorkruisen, voorkomen.24

De eerste protesten tegen deze bevoorrechting van het openbaar onderwijs kwamen 
van de kant van de rooms-katholieken. Ze organiseerden in 1828 een petitiebeweging 
om een aantal grieven, onder andere op het gebied van het onderwijs, onder de aan-
dacht van de regering te brengen.25 Maar ook onder de orthodox-protestantse bevol-
king leefde onvrede over de wet van 1806. De eerste signalen kwamen hier uit de kring 
van de aanhangers van het Reveil. Deze religieuze opwekkingsbeweging van calvinisti-
sche aard vond de meeste weerklank onder de maatschappelijke elite. Zo protesteerde 
de tot het christendom bekeerde joodse jurist I. da Costa in 1823 in zijn Bezwaren tegen 
de geest der eeuw tegen de eerzuchtige geest die in het onderwijs aangekweekt werd.26 
Een eerste actie op nationaal niveau kwam er vanuit deze hoek bij de grondwetsherzie-
ning in 1848, ten gunste van het voorgenomen beginsel van vrijheid van onderwijs.27

Na de Afscheiding van 1834, als gevolg waarvan een groeiend aantal leden de Neder-
landse Hervormde Kerk verliet, probeerden op een aantal plaatsen in de noordelijke 
provincies de afgescheidenen tot schoolstichting over te gaan. De lokale overheid wei-
gerde echter autorisatie te verlenen en dat leidde tot sluiting van illegaal begonnen 
schooltjes. Verzoekschriften aan de koning veranderden daaraan niets.28 Daarnaast zijn 
twee gevallen bekend van hoofdonderwijzers aan een openbare school die wegens het 
gebruik van de Bijbel uit hun ambt ontslagen werden.29 Rond 1844 kwamen, dankzij 
een wat milder wordend politiek klimaat, de eerste protestants-christelijke scholen van 

23 B. Brugsma, Kort overzicht van de opvoeding door het onderwijs in de lagere scholen, pag. 91. 
Voor de betekenis van Brugsma voor het onderwijs zie M. van Essen, Kwekeling tussen akte en 
ideaal, pag. 26-32.

24 M. Rietveld-van Wingerden, J.C. Sturm, e.a., ‘Vrijheid van onderwijs en sociale cohesie in histo-
risch perspectief’, pag. 101, 106.

25 P.Th.F.M. Boekholt, Het lager onderwijs in Gelderland 1795-1858, pag. 198-199.
26 Volgens Da Costa werden de kinderen ten gevolge van de in de school gehanteerde pedagogische 

benadering ‘tot duivelen van hoogmoed, en tot duivelen van nijd’. (Bezwaren tegen den geest der 
eeuw, pag. 34.) Over het Reveil zie M.E. Kluit, Het Réveil in Nederland en W. van der Zwaag, Om 
de schat van Christus’ bruid, pag. 30-51.

27 D. Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onderwijs, pag. 71-72; P.A. Diepen-
horst, Onze strijd in de Staten-Generaal, deel I, pag. 56.

28 Over de Afscheiding zie W. Bakker, O.J. de Jong, e.a., De Afscheiding van 1834 en haar geschiede-
nis. Voor het onderwijs zie C. Bouma, ‘De Reformatie van 1834 en het lager- en hooger Onderwijs’ 
en H. Bouma, Een vergeten hoofdstuk.

29 Het betrof B. Gangel, hoofdonderwijzer te Appeltern (H.J. Carpay, Schoolstrijd in Appeltern, T.M. 
Gilhuis, Memorietafel van het Christelijk Onderwijs, pag. 76-79, L. Stilma, De School met den 
Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 108-114) en J. van Noort, hoofdonderwijzer te 
Honswijk (Brieven van wijlen Johannes van Noort).
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de grond. Bij de stichting van een aantal daarvan waren vooraanstaande fi guren uit het 
Reveil betrokken.30

Na de grondwetsherziening van 1848 deed mr. G. Groen van Prinsterer in het parle-
ment diverse pogingen om de uit de wet van 1806 stammende volksschool om te zetten 
in een christelijke staatsschool met mogelijkheid van splitsing naar gezindte. Volgens 
hem was dat de behoefte van de natie en hij verweet de achtereenvolgende kabinetten 
die het onderwijsartikel uit de grondwet in wetgeving probeerden uit te werken, hier-
voor geen oog te hebben. Zoals we zullen zien, probeerde de hoofdonderwijzer M.D. 
van Otterloo in het Nederlandsch Schoolblad en naderhand in het Nieuw Nederlandsch 
Schoolblad binnen de onderwijswereld draagvlak voor het standpunt van Groen van 
Prinsterer te krijgen.31 Groens pogingen leden echter schipbreuk en het moet hem uiter-
mate leed gedaan hebben dat het parlement in 1857 een door minister J.J.L. van der 
Brugghen ingediende onderwijswet aannam, waardoor naar de mening van Groen van 
Prinsterer de volksschool een levensbeschouwelijk neutraal karakter kreeg.32 Van der 
Brugghen bestreed dit en was van mening dat er door de gemeenschappelijke christe-
lijke grondslag van de maatschappij op de volksschool sprake was van een positieve 
neutraliteit.33

Van 1857 tot 1889

Het al dan niet neutrale karakter van de volksschool zou ook na 1857 nog lang de 
gemoederen bezighouden. In het verlengde van deze discussie lag de gedachte van de 
christianisering van de openbare school, een vraagstuk dat binnen de kring van de Ver-
eniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) verdeeldheid bracht en niet 
los is te zien van de confl icten die zich in de tweede helft van de negentiende eeuw bin-
nen de Nederlandse Hervormde Kerk voordeden.34 Met name de hervormde predikant 
dr. A.W. Bronsveld propageerde de gedachte van de christianisering en zijn militante 
optreden ontketende in de laatste decennia van de negentiende eeuw in De Christelijke 

30 De eerste particuliere protestants-christelijke scholen ontstonden in Nijmegen (1844), zie P. Smit, 
Minister Van der Brugghen; ’s-Hertogenbosch (1845) en Nijkerkerveen (1847), zie L.C. Stilma, De 
School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 44-107; Amsterdam (1848), zie 
Een eeuw Christelijk onderwijs in Amsterdam. 

31 Zie hoofdstuk 3.1 en 3.2.
32 W.J. van Welderen Rengers, Schets eener parlementaire geschiedenis van Nederland, pag. 144-173. 

P.A. Diepenhorst, Groen van Prinsterer, pag. 398-409.
33 De term ‘positieve neutraliteit’ is afkomstig van A.B. Lam, Openbaar of bijzonder onderwijs?, pag. 

115.
34 De voorstanders van christianisering vond men voornamelijk onder de aanhangers van de ethische 

richting in de Nederlandse Hervormde Kerk. Zie D. Langedijk, De Schoolstrijd, pag. 114-117. 
Idem, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onderwijs, pag. 292-295 en J. van der Sluis, 
De Ethische Richting, pag. 102-128. 
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Schoolbode een felle polemiek.35 Als gevolg van Bronsvelds optreden ging in 1890 zelfs 
het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad ter ziele.36

De medestanders van Groen van Prinsterer organiseerden zich in 1860 in CNS, een 
vereniging die de besturen bij de oprichting en instandhouding van protestants-christe-
lijke scholen met raad en daad ondersteunde. Het effect daarvan werd zichtbaar in de 
toename van het aantal protestants-christelijke scholen, aanvankelijk voor een niet 
onbelangrijk deel uitgaande van plaatselijke hervormde of afgescheiden kerken.37 In 
1874 waren er inmiddels 137 protestants-christelijke scholen.38 Op lokaal niveau kon 
de aanwezigheid van een bijzondere school, waarvan de instandhouding geheel ten laste 
van de participanten kwam, tot felle tegenstellingen leiden.39

Na het overlijden van Groen van Prinsterer in 1876 kreeg dr. A. Kuyper de leiding 
onder de orthodox-protestantse bevolking. Hij gaf de schoolstrijd een ideologische 
koerswijziging. Niet langer was de kerk of een associatie de aangewezen instantie om 
een bijzondere school te stichten. Het werd nu tot het recht van de ouders gerekend 
hiertoe het initiatief te nemen: ‘De school aan de ouders’.40 In het verlengde van dit uit-
gangspunt lag ook het ijveren van Kuyper voor een ‘vrije school’, want de ouder en niet 
de staat was de eerstverantwoordelijke voor het onderwijs.41 Een van de pedagogische 
tijdschriften ontleende aan dit uitgangpunt zelfs de naam.42

Het wetsvoorstel van het ministerie-Kappeyne van de Coppello, waarmee de libera-
len enerzijds beoogden door middel van een aantal voorschriften de invloed op het 
onderwijs te centraliseren en anderzijds poogden het bijzonder onderwijs te belemme-
ren, ontketende in 1878 een massale tegenactie in de vorm van een volkspetitionne-
ment.43 Dit vermocht echter niet koning Willem III van het contrasigneren van de wet te 
weerhouden. Hij kon staatsrechtelijk gezien ook moeilijk anders. De neveneffecten van 
de petitieactie waren echter belangrijker, want door deze volksbeweging werd de ortho-
dox-protestantse bevolkingsgroep zich bewust van de eigen plaats die zij in ons vader-
land innam en als gevolg hiervan beheerste de jaren erna de onderwijskwestie de 

35 Dr. A.W. Bronsveld was een invloedrijk hervormd predikant en bestrijder van dr. A. Kuypers kerke-
lijke en politieke denkbeelden. Bronsveld streed voor christianisering van de openbare school. Niet 
de vrije school was zijn ideaal, maar de openbare school doordrongen van de geest van het evange-
lie. (L.C. Suttorp, Dr. A.W. Bronsveld: zijn visie op een halve eeuw, pag. 84; A. Houkes, Christelijke 
vaderlanders, pag. 185-229 en D. Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onder-
wijs, pag. 188.) Voor de polemiek met De Christelijke Schoolbode zie hoofdstuk 3.5.

36 Zie hoofdstuk 3.6.
37 D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857, pag. 82 en 83. 
38 Voor de aantallen zie de Statistiek der bijzondere scholen voor Christelijk onderwijs in Nederland 1864, 

pag. 32 en Staat van de bijzondere scholen voor Christelijk onderwijs in Nederland in den jare 1883.
39 Zie bijvoorbeeld F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 149-285 met soms anekdotisch 

aandoende verhalen en P. Oosterlee, Geschiedenis van het Christelijk Onderwijs, pag. 198-202.
40 J. de Nooij, Eenheid en vrijheid in het nationale onderwijs onder koning Willem I, pag. 169.
41 Th. Veld, Volksonderwijs en leerplicht, pag. 90. Het adjectief ‘vrij’ geeft aan dat de school vrij is van 

de invloed van de overheid. Het bestuur van de school bepaalt zelf het beleid en niet, zoals bij de 
openbare school, de overheid. Men vindt deze betekenis ook terug in de naam van de door dr. A. 
Kuyper gestichte universiteit: Vrije Universiteit.

42 De Vrije School, zie hoofdstuk 3.7.
43 E.H. Kossmann, De Lage Landen 1780-1980, deel I, pag. 248; N.M. Feringa, Gedenkboek betref-

fende het Volkspetitionnement.
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 politieke agenda.44 Met betrekking tot de onderwijskwestie trokken voortaan de antire-
volutionairen en de rooms-katholieken gezamenlijk op en Kuyper wist de door het 
volkspetitionnement opgeroepen krachten blijvend te bundelen in de Unie ‘Een School 
met den Bijbel’.45 Het resultaat ervan was dat het aantal protestants-christelijke scholen 
gestaag bleef groeien, ondanks het feit dat de ouders van de leerlingen uit het protes-
tants-christelijk onderwijs via de belasting bijdroegen aan de instandhouding van het 
openbaar onderwijs en bovendien uit eigen middelen het door hen begeerde onderwijs 
dienden te bekostigen.

De vraag of het onderwijsartikel uit de grondwet ruimte liet voor de subsidiëring van 
het bijzonder onderwijs werd jarenlang door een liberale parlementaire meerderheid 
ontkennend beantwoord. In de jaren tachtig veranderden echter steeds meer liberalen, 
deels om politieke motieven, van mening en stonden ze niet langer afwijzend tegen enige 
vorm van subsidie aan het bijzonder onderwijs. Daardoor was het mogelijk dat het 
wetsvoorstel van het kabinet-Mackay om een deel van de door het bijzonder onderwijs 
gemaakte kosten door de overheid te vergoeden, in 1889 tot wet verheven werd. Daar-
mee werd in beginsel de rechtsgelijkheid tussen het openbaar en bijzonder onderwijs 
erkend.46

Van 1889 tot 1920

Na de wet van 1889 veranderde het karakter van de schoolstrijd. Niet langer stond nu 
de vraag centraal óf de staat het bijzonder onderwijs diende te subsidiëren, maar tot 
welke hoogte en op welke wijze dat moest gebeuren. Binnen de protestants-christelijke 
schoolwereld bestond lange tijd verschil van mening over de vraag of in dit verband 
gekozen diende te worden voor subsidie, dan wel restitutie of subventie.47 De angst dat 
door het aanvaarden van subsidie de daarmee gepaard gaande invloed van de staat het 
vrije onderwijs tot een farce zou maken, speelde in deze discussie een belangrijke rol. Bij 
de pacifi catie in 1917 werd het beginsel van de fi nanciële gelijkstelling in de grondwet 
vastgelegd, waarmee tevens defi nitief voor het beginsel van fi nanciering door middel 
van subsidie gekozen werd. Een en ander werd uitgewerkt in de Lageronderwijswet van 
1920.48 Inmiddels bezocht toen 45 procent van de leerplichtige leerlingen het bijzonder 
lager onderwijs.49

44 H.H. van der Laan, ‘Bibliografi e Volkspetitionnement 1878’, pag. 57; D.Th. Kuiper, De Voorman-
nen, pag. 71.

45 C. Rullmann, Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van De Unie ‘Een School met den Bijbel’; K. 
de Jong Ozn., Een verhaal dat verdergaat.

46 H.J. Langeveld, ‘De pacifi catie: mythe of politieke koehandel?’, pag. 4; P.J. Oud, Honderd Jaren, 
pag. 154-161.

47 Bij restitutie keert de staat aan het bijzonder onderwijs uit wat ze aan kosten heeft uitgespaard, 
dankzij het door de ouders bekostigde bijzonder onderwijs. Bij subventie ontvangen de ouders van 
leerlingen van een bijzondere school een inkomensafhankelijke tegemoetkoming in de kosten.

48 P.J. Oud, Het jongste verleden, deel 1, pag. 106-148.
49 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pag. 221. Dit per-

centage betreft het rooms-katholiek en protestants-christelijk onderwijs tezamen. Bij de Schoolraad 
(zie volgende paragraaf) waren in 1920 931 scholen aangesloten (D. Langedijk, De Schoolraad 
voor de Scholen met den Bijbel, pag. 156) .
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Als gevolg van de schoolstrijd had zich in het onderwijs een omslag voltrokken van 
het principe van de staatszorg uit de wet van 1806 naar het uitgangspunt van vrijheids-
recht uit de wet van 1920. Het concept van dit gewijzigd onderwijsbestel werd het 
model voor de ordening van de samenleving na 1920. Na het onderwijs volgde de ver-
zuiling van andere maatschappelijke terreinen, zoals de gezondheidszorg, het maat-
schappelijk werk en het omroepbestel. De overheid droeg veel van de fi nanciële last, 
kon enige controle uitoefenen, maar liet zeggenschap en beheer op deze terreinen over 
aan het particulier initiatief, opgedeeld op basis van levensbeschouwing.50

2.3 De onderwijsorganisaties

In deze paragraaf beschrijf ik de protestants-christelijke onderwijsorganisaties die in de 
tweede helft van de negentiende eeuw hun activiteiten ontplooiden. Ze probeerden 
uiteraard de belangen van hun achterban te behartigen, maar dat gelukte niet altijd even 
goed. Vooral verschillen in theologische opvattingen en botsende kerkelijke standpun-
ten vormden een belangrijke bron van confl icten.

De landelijke schoolverenigingen

Al snel na 1857 ontstond de eerste protestants-christelijke onderwijsorganisatie. Het 
was de al eerder genoemde Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
(CNS).51 De oprichting vond plaats in 1860 en mr. G. Groen van Prinsterer werd ere-
voorzitter en boegbeeld van de vereniging. CNS was een particulier initiatief en de ver-
eniging beoogde fondsen te vormen ter ondersteuning van de protestants-christelijke 
scholen en de opleiding van de onderwijzers. Eerst later zou deze schoolvereniging 
omgezet worden in een scholenbond, een vereniging van schoolbesturen. Dankzij een 
netwerk van hulpverenigingen kon het bestuur van CNS adequaat inspelen op de plaat-
selijke omstandigheden en zicht houden op de ontwikkelingen die zich in de achterban 
voltrokken. Aanvankelijk communiceerde het bestuur met de schoolbesturen via de 
onregelmatig verschijnende Berigten en Bijdragen (1861-1868). Vervolgens verscheen 
nog een vijftal jaren een eigen orgaan, De Hoop des Vaderlands (1868-1873).52 Daarna 
werd voor de berichtgeving gebruikgemaakt van de kolommen van gelijkgezinde pro-
testants-christelijke couranten en tijdschriften, zoals De Bazuin, De Standaard en De 
Christelijke Schoolbode.

De grondslag van de vereniging was bewust breed geformuleerd, zodat christenen van 
diverse denominaties zoals hervormden, afgescheidenen, luthersen, remonstranten en 
doopsgezinden lid van de vereniging konden worden. Van meet af aan protesteerde men 
vanuit de afgescheiden kring tegen de brede formulering van de grondslag en drong men 
aan op binding met de orthodoxe kerkelijke belijdenisgeschriften. Toen het bestuur van 

50 I. de Haan, ‘Van staatszorg tot vrijheidsrecht. De schoolstrijd in de Nederlandse politiek en samen-
leving’, pag. 101.

51 Voor de geschiedenis van CNS zie de gedenkboeken De Vereeniging voor Christelijk Nationaal 
Schoolonderwijs en Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs.

52 Voor de beschrijving van dit tijdschrift zie hoofdstuk 5.2.
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CNS weigerde om een uitspraak te doen over het standpunt van de Friese predikant G.J. 
Vos dat elke onderwijzer lid van de Nederlandse Hervormde Kerk diende te zijn, was dat 
voor de afgescheidenen in 1868 aanleiding tot oprichting van de Vereniging voor Gere-
formeerd Schoolonderwijs (GSO). Qua doel en opzet was GSO de evenknie van CNS 
voor de scholen van de afgescheiden en dolerende kerken, sinds 1892 verenigd in de Gere-
formeerde Kerken in Nederland. In 1906 werd GSO omgezet in een scholenbond en werd 
de naam gewijzigd in Gereformeerd Schoolverband (GSV). De berichtgeving van GSO 
verliep via een vaste rubriek in het weekblad De Bazuin. Korte tijd verscheen nog een 
eigen orgaan, Het Maandblaadje voor Gereformeerd Schoolonderwijs (1877-1879).53

Aan het ontstaan van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs (VCV) lag even-
eens een kerkelijk confl ict ten grondslag. Toen de ledenvergadering van CNS in 1887 
een motie verwierp waarin indirect de Doleantie veroordeeld werd, was dat voor een 
aantal predikanten uit de Nederlandse Hervormde Kerk aanleiding om te komen tot de 
oprichting van de VCV.54 Deze in 1890 opgerichte vereniging droeg door het streven 
naar kerkelijke scholen uitgaande van de Nederlandse Hervormde Kerk een sterk ker-
kelijk karakter. De latere onderwijsminister, dr. J.Th. de Visser, was een aantal jaren 
voorzitter van de VCV. Enige tijd verscheen nog een tweemaandelijks verenigingsorgaan 
onder de naam Ons Schoolblaadje (1892-1914).55

Naast de genoemde drie verenigingen met elk hun eigen achterban van scholen was 
er nog de Unie ‘Een School met de Bijbel’, ontstaan in de dagen van het Volkspetitionne-
ment van 1878. Deze vereniging had vooral tot doel de hele breedte van het protestants-
christelijk onderwijsveld fi nancieel te ondersteunen en organiseerde daartoe jaarlijks de 
landelijke Uniecollecte.56

De onderwijzersverenigingen

Ook de protestants-christelijke onderwijzers organiseerden zich. Reeds in 1854 gingen ze 
over tot stichting van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland (VCO).57 
Ook binnen de gelederen van deze vereniging leidden verschillen in theologische visies en 

53 Voor de geschiedenis van GSO zie Gedenkboek en A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gere-
formeerde gezindte.

54 De Doleantie was een kerkelijke beweging onder leiding van dr. A. Kuyper. Men beoogde de ver-
deeldheid binnen de Nederlandse Hervormde Kerk op te lossen door de gemeenten vrij te laten 
zich overeenkomstig de verschillende richtingen te organiseren in afzonderlijke, vrije kerkgenoot-
schappen. Uiteindelijk kwamen de dolerenden buiten het kerkverband te staan en gingen ze samen 
met de afgescheidenen in 1892 op in de Gereformeerde Kerken in Nederland. Zie J. van Eijnatten 
en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pag. 283-286; H.J. Selderhuis (red.), Handboek 
Nederlandse Kerkgeschiedenis, pag. 680-684.

55 Merkwaardigerwijs is er van de VCV nooit een gedenkbundel verschenen. Voor de geschiedenis 
van de vereniging zie onder meer J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in 
Nederland, pag. 286-292 en 368-375.

56 Zie noot 45.
57 Zie voor de geschiedenis van de VCO de gedenkboeken F. Kalsbeek, J. Lens, e.a.,Van Strijd en 

Zegen; Gedenkboek 1854-1929 en A. van Andel, J.A. van Bennekom, e.a. Een eeuw van zorg en 
zegen. In 1875 werd besloten ook onderwijzeressen toe te laten als lid. De naam van de vereniging 
werd toen gewijzigd in Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Neder-
land. In 1897 werd daaraan toegevoegd ‘en de Overzeesche Bezittingen’. 
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kerkelijke standpunten tot heftige debatten, zonder echter zoals bij de landelijke school-
verenigingen te resulteren in een afsplitsing.58 Wel ontstond er naast de VCO een tweede 
onderwijzersvereniging, maar de directe aanleiding tot de oprichting in 1896 van de Unie 
van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland was geen theologisch 
twistpunt, maar het feit dat het bestuur van de VCO weigerde om bij kandidaatstelling 
voor het bestuurslidmaatschap de onderwijzers op gelijke voet te behandelen als de hoof-
den van scholen.59 Het ontstaan van de Unie is een direct gevolg geweest van het emanci-
patieproces dat zich onder het onderwijzend personeel voltrok en hen klassenbewust 
maakte. De Unie was binnen het protestants-christelijk onderwijs de eerste organisatie 
die de kenmerken van een vakvereniging vertoonde. Ze behartigde de belangen van een 
specifi eke beroepsgroep, streefde naar verbetering van de arbeidsvoorwaarden, verhef-
fi ng van de onderwijzersstand en waakte voor het behoud van verworven rechten.60 Beide 
verenigingen, de VCO en de Unie, hadden elk hun eigen blad, respectievelijk het Corres-
pondentieblad (1864-1954) en De Christelijke Onderwijzer (1898-1954).61

In 1890 namen de Unie ‘Een School met de Bijbel’, de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs en de 
Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland op instiga-
tie van dr. A. Kuyper het initiatief tot oprichting van de Schoolraad, een vereniging ter 
behartiging van de gemeenschappelijke belangen van de participerende organisaties. Op 
termijn zou de Schoolraad uitgroeien tot de koepelorganisatie van het protestants-chris-
telijk onderwijs.62

2.4 De onderwijzer

In deze paragraaf ga ik nader in op het arbeidsterrein van de onderwijzer en wat daar-
mee samenhangt. Ik schenk allereerst aandacht aan de beroepsopleiding, vervolgens sta 
ik stil bij het benoemingsbeleid, de inkomenspositie, de sociale status en het dagelijks 
werkterrein. De hier gegeven beschrijving heeft allereerst betrekking op de onderwijzer 
die werkzaam was in het protestants-christelijk onderwijs. Dat betekent echter niet dat 
de beschrijving ook niet in grote lijnen zou opgaan voor de onderwijzer die werkzaam 
was aan de openbare school, dan wel binnen het rooms-katholiek lager onderwijs.

58 Zie bijvoorbeeld F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 448-468.
59 De geschiedenis van de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland is 

nooit afzonderlijk beschreven, noch verscheen een gedenkboek. Voor de ontstaansgeschiedenis zie 
D. Langedijk, De geschiedenis van het Protestants-Christelijk onderwijs, pag. 304-305.

60 De VCO affi cheerde zich als een vereniging die ‘krachtens de stichtingsoorkonde en ook door haar 
statuten meer dan een vakvereniging’ is. (A. van Andel, J.A. van Bennekom, e.a., Een eeuw van zorg 
en zegen, pag. 301.) In 1955 fuseerden VCO en de Unie tot Protestants-Christelijke Onderwijzers 
Vereniging (PCOV). Alhoewel regelmatig gepleit werd voor aansluiting bij het Christelijk Natio-
naal Vakverbond (zie bijv. K. Vink, De Christelijke onderwijzer en de vakbeweging) zouden de 
christelijke onderwijzers eerst in het jaar 2000 onder de paraplu van het CNV komen. (P. Bak en J. 
Exalto, Op weg naar één onderwijsbond CNV, pag. 50.)

61 Voor een beschrijving van deze tijdschriften zie hoofdstuk 5.1 en 5.3.
62 Voor de geschiedenis van de Schoolraad zie D. Langedijk, De Schoolraad voor de Scholen met den 

Bijbel.
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Opleiding

In de tweede helft van de negentiende eeuw bestond er een aantal mogelijkheden om 
opgeleid te worden tot onderwijzer. Volgde men de opleiding via een normaalklas, dan 
trad men als jongen van twaalf à dertien jaar als kwekeling in dienst van de school en 
werd men ingezet als volwaardig onderwijzer, functionerend onder het toezicht van de 
hoofdonderwijzer. Voor en na schooltijd stoomde de hoofdonderwijzer de kwekelingen 
dan klaar voor het examen. Voor elke succesvol opgeleide kwekeling ontving de hoofd-
onderwijzer een door de centrale overheid verstrekte gratifi catie. In 1878 werden de 
eisen voor de opleiding aangescherpt en verviel de mogelijkheid om de kwekeling reeds 
in te zetten als volwaardig onderwijzer. Na 1878 ging daardoor de hoofdelijke oplei-
ding tot het verleden behoren. Met deze maatregel beoogde de wetgever het niveau van 
het lager onderwijs te verhogen. De vorming via de normaalklas was erg eenzijdig en 
het resultaat was sterk afhankelijk van de kwaliteiten van de opleider. Een variant op de 
hoofdelijke opleiding via een normaalklas waren de normaallessen, gegeven door meer-
dere docenten. Deze lessen konden in de avonduren en op de zaterdag gevolgd worden 
aan de normaalschool. De normaalklas en normaalschool betekenden een welkome 
aanvulling op het inkomen en dat was een belangrijke, zij het veelal onuitgesproken, 
reden voor de hoofdonderwijzers om zich tegen de afschaffi ng van beide opleidingsvari-
anten te verzetten. Ze kregen in de pedagogische tijdschriften alle ruimte om in deze dis-
cussie hun visie te verdedigen.

Een andere opleidingsmogelijkheid was de kweekschool. Gezien de aan deze oplei-
dingsvorm verbonden kosten maakten weinigen er gebruik van, alhoewel de minister in 
1878 verklaarde dat de kweekschool de beste voorbereiding op het onderwijzersberoep 
was. Nog in 1910 trok de normaalschool bijna twee keer zoveel leerlingen als de kweek-
school. De protestants-christelijke onderwijsorganisaties stonden toen ook al op het 
standpunt dat de opleiding aan de kweekschool de beste vorming voor het onderwij-
zersberoep bood.63 De eerste protestants-christelijke kweekschool, ‘Op den Klokken-
berg’ in Nijmegen, ging in 1846 van start en was een initiatief van de latere minister mr. 
J.J.L. van der Brugghen. Met de komst van de Lageronderwijswet van 1920 verdwenen 
op termijn de normaalscholen en bleef uiteindelijk alleen de kweekschool als opleidings-
instituut over.64

Het aantal onderwijzers en onderwijzeressen nam in de tweede helft van de negen-
tiende eeuw explosief toe en verviervoudigde bijna. Factoren als de bevolkingstoename, 
de verlaging van de leerlingenschaal en de toenemende deelname aan het onderwijs 
waren daar debet aan. Ook het aantal onderwijzers per school nam aanzienlijk toe. 
Telde rond 1850 een school gemiddeld 1,7 leerkrachten, in 1900 was dit verhoudings-
getal opgelopen tot 4,5.65

63 De toekomst van het Christelijk onderwijs, pag. 37.
64 De gegevens over de opleiding zijn ontleend aan R. Turksma, De geschiedenis van de opleiding tot 

onderwijzer in Nederland aan de openbare, protestants-christelijke en bijzonder-neutrale instellin-
gen; G.E. de Vries, De opleiding van de christelijke onderwijzer en M. van Essen, Kwekeling tussen 
akte en ideaal. 

65 H. Knippenberg, Deelname aan het lager onderwijs in Nederland gedurende de negentiende eeuw, pag. 
69.
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Benoemingsbeleid

Ontstond er aan een school in de beginperiode van het protestants-christelijk onderwijs 
een vacature voor een onderwijzer, dan waren er twee mogelijkheden om personeel te 
werven. Het bestuur plaatste een advertentie of ging, naar analogie van een vacante pre-
dikantsplaats, over tot het ‘beroepen’ van een kandidaat. In het laatste geval kon de 
betreffende onderwijzer het beroep aannemen of ervoor bedanken. Bedankte de onder-
wijzer voor het beroep, dan gaf het bestuur van de school waaraan hij verbonden wenste 
te blijven nogal eens een stoffelijk blijk van waardering. De onderwijzer kon door deze 
gang van zaken een grote morele druk ervaren om in de toekomst af te zien van vertrek 
of solliciteren.66 In de beginperiode van het protestants-christelijk onderwijs kwam het 
incidenteel ook wel voor dat een onderwijzer via een oproep of advertentie in een ker-
kelijk blad zelf een betrekking zocht.67 In de laatste decennia van de negentiende eeuw 
verdween de gewoonte het personeel te werven via een beroep en werd alleen de nu nog 
steeds in gebruik zijnde procedure van solliciteren toegepast.

Vanaf 1883 stond de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen 
in Nederland (VCO) op het standpunt dat een onderwijzer die beleed een christen te 
zijn, alleen werkzaam kon zijn aan een protestants-christelijke school, omdat het onmo-
gelijk geacht werd om op de openbare school zijn geloof te kunnen praktizeren. Het lid-
maatschap van de vereniging werd dan ook vanaf dat jaar onverenigbaar geacht met 
het werkzaam zijn aan een openbare school.68 Als gevolg van dit besluit vormde de 
VCO nu ook formeel een onderdeel van de in kracht en omvang toenemende protes-
tants-christelijke onderwijszuil. Tevens veroordeelde de vereniging met dit besluit indi-
rect het streven om het openbaar onderwijs te christianiseren.69

Inkomen

Tot 1857 bestond het inkomen van de onderwijzer voor een groot deel uit de schoolgel-
den. Dat bracht een permanente dreiging van armoede mee, omdat er geen leerplicht 
was en maar afgewacht moest worden wat de school aan inkomsten op zou leveren. 
Hoewel de wet van 1857 een minimumloon bepaalde, was dit dermate laag dat neven-
inkomsten noodzakelijk bleven.70 De betrekking van onderwijzer werd daarom ook 
nog na 1857 nogal eens gecombineerd met een bijbaantje als dat van koster of organist, 
zoals bijvoorbeeld in Sexbierum waar dit f 385,- opleverde, meer dan de helft van het 

66 Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, pag. 38. Voor een voorbeeld zie De Bazuin, 
23 mei 1856, nr. 17.

67 Zie De Stem, 11 juni 1852, nr. 23 en 25 juni 1852, nr. 25; De Bazuin, 7 maart 1856, nr. 6.
68 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 479. 
69 Zie ook noot 35.
70 Deze bepaling gold niet voor het bijzonder onderwijs. In de praktijk fungeerde het voor de protes-

tants-christelijke scholen als richtlijn. Een minimumsalaris was voor een schoolvereniging als CNS 
een subsidievoorwaarde. 
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totale jaarsalaris van f 710,-.71 In Pernis verving het hoofd van de school de predikant in 
geval van ziekte bij het leiden van begrafenissen of in de kerkdienst. Dat laatste bracht 
f 1,- per beurt op.72 Het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolon-
derwijs (CNS) attendeerde in voorkomende gevallen een schoolbestuur zelfs op deze 
mogelijkheden van een alternatieve inkomstenbron.73 Van deze constructie werd voor-
namelijk op het platteland gebruikgemaakt. Bovendien diende de kerkvoogdij haar 
medewerking te verlenen en dat was lang niet altijd het geval.74

In de tweede helft van de negentiende eeuw verdiende een hoofdonderwijzer in het 
protestants-christelijk onderwijs zo’n f 500,- à f 600,- per jaar. Voor de ambtswoning 
werd dan geen huur in rekening gebracht. De verdiensten van de hulponderwijzer waren 
beduidend minder en lagen rond de f 400,-. Dat was te weinig om een gezin van te 
onderhouden en in de regel kon een hulponderwijzer, ook wel ondermeester genoemd, 
pas aan een huwelijk denken bij promotie tot hoofdonderwijzer.75 Het magere salaris 
was er een van de oorzaken van dat de protestants-christelijke onderwijzers zich rond 
1890 afzonderlijk in een vakvereniging organiseerden, ondanks de maatschappelijke 
druk hiervan af te zien.76 Niet elke hulponderwijzer had het slecht, want het bestuur 
van een bijzondere school had de vrijheid zelf het salarisniveau vast te stellen. Onder-
meester J. Fransen verdiende aan de school van P.J. Kloppers in Vlissingen in 1873 
f 750,-. Daarvoor moest hij wel elke dag naast de gewone schooltijden in de middag-
pauze wiskunde geven en vier keer per week les aan de avondschool.77 Desondanks zag 
Fransen toch nog kans om zelf ook een studie te volgen. De salariskwestie heeft decen-
nialang de gemoederen beziggehouden en bij de landelijke schoolverenigingen, de 
onderwijzersverenigingen en in de pedagogische tijdschriften waren salaris en pensioen 
regelmatig terugkerende onderwerpen van discussie. Weliswaar voorzag sinds 1857 de 
wet in een minimumloon, maar dit bleef ondanks bijstellingen steeds te laag.78

Omdat een pensioenregeling in het bijzonder onderwijs niet verplicht was en de over-
heid amper sociale voorzieningen trof, probeerden de onderwijzers binnen eigen gelede-
ren daar zelf iets aan te doen. Zo was er de vereniging Barnabas, een fonds ter onder-
steuning van weduwen en wezen van christelijke onderwijzers. Tegen de eeuwwisseling 
werden 55 weduwen en 71 wezen door deze vereniging bijgestaan. Evenals Barnabas 
was ook Johannes een aan de VCO gelieerd fonds. Het ondersteunde ‘bejaarde, zieke, 
hulpbehoevende Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen’. De vereniging Lukas 

71 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 210 en 211. De combinatie van het schoolmees-
tersambt met dat van koster stamt al uit de zeventiende eeuw; zie bijv. E.P. de Booy, Weldaet der 
scholen, pag. 19-24, 83-103. Voor de eerste helft van de achttiende eeuw zie bijv. T. Visser, Vernieu-
wing van het lager onderwijs in Zeeland in de eerste helft van de negentiende eeuw, pag. 195-211.

72 S. Stemerding, ‘Van menschen en dingen. Herinneringen uit mijn onderwijzersleven’, pag. 108.
73 Notulen hoofdcommissie CNS, vergadering 27 november 1862.
74 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 101.
75 K.I.C. Abelman, De onderkant onderwezen, pag. 104.
76 Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, pag. 37. Zie ook de paragraaf over de onder-

wijzersverenigingen in dit hoofdstuk. In de wet van 1878 werd de term ‘hulponderwijzer’ vervan-
gen door ‘onderwijzer’. 

77 S. Stemerding, ‘Van menschen en dingen. Herinneringen uit mijn onderwijzersleven’, pag. 97.
78 Rapport der wijzigingen, die onzerzijds in de Wet op het Lager Onderwijs wenschelijk geacht wor-

den, pag. 8-9.
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ten slotte verleende hulp als een lid van de VCO door ziekte in fi nanciële problemen 
kwam.79

Sociale status

De hoofdonderwijzer genoot een behoorlijke maatschappelijke status, zij het in de stad 
in mindere mate dan binnen de dorpsgemeenschap. Qua sociale rangorde volgde hij op 
de burgemeester, de arts, de notaris en de predikant.80 Hij participeerde actief in het ker-
kelijk werk en het verenigingsleven en bekleedde bestuursfuncties.81 Wel bleef er het 
verschil in stand, ondanks de strijd om gezamenlijke belangen. Zo keek bijvoorbeeld het 
deel van de hoofdbestuursleden van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolon-
derwijs dat afkomstig was uit de hogere standen, enigszins neer op de medebestuursle-
den afkomstig uit het onderwijs.82

De sociale status van de onderwijzer was beduidend minder dan die van zijn leiding-
gevende, het hoofd van de school. Dit onderscheid werd naar het oordeel van de onder-
wijzers bewust door de hoofden in stand gehouden. De hoofdonderwijzers verwachtten 
immers van de onderwijzers dat ze beschouwd en erkend werden ‘als hun hoofd, als hun 
vriend en raadsman en als hun beschermer’, aldus hoofdonderwijzer D. de Visser Smits. 
Deze patriarchale verhouding riep in de loop van de tijd bij de emanciperende onderwij-
zersstand meer en meer verzet op.83

J.C. Wirtz, schoolhoofd en voorzitter van de Vereniging van Christelijke Onderwij-
zers en Onderwijzeressen in Nederland, was vrij negatief in zijn oordeel over het maat-
schappelijk aanzien van de onderwijzersstand. De onderwijzers genoten volgens hem 
weinig aanzien en achting en ‘een gegoed burgerman past ervoor zijn zoon voor onder-
wijzer te laten opleiden’. De oorzaak daarvan lag volgens Wirtz in de gebrekkige oplei-
ding.84 Het door Wirtz gesignaleerde gebrek aan maatschappelijke waardering voor het 
onderwijzersberoep werd breed in het onderwijs herkend. Zo schetste Tj. Sterringa, 
hoofd van een Utrechtse openbare school, een al even negatief beroepsprofi el. Het werk 
was zwaar en ongezond, voor promotie was doorgaans jarenlange avondstudie nodig 
en de salarissen waren slecht. De beschrijving stamt weliswaar uit 1912, maar kan zon-
der problemen model staan voor de tweede helft van de negentiende eeuw.85 Het salaris 
lag immers decennialang op een zodanig peil dat er geen enkele wervende kracht van 
uitging om voor het beroep van onderwijzer te kiezen. Het viel niet mee ‘om als gewoon 

79 J.L. Troost, Grepen uit de geschiedenis van de scholen der Hervormde Gemeente te ’s-Gravenhage 
1843-1977 en van de scholen uitgaande van de Christelijke Mulo Vereniging te ’s-Gravenhage 1905-
1977, pag. 40.

80 S. Stemerding, ‘Van menschen en dingen. Herinneringen uit mijn onderwijzersleven’, pag. 108.
81 J.L.H. van de Griek, Onderwijzers in onbetaalde buitenschoolse functies, pag. 13-16.
82 Honderd jaar Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, pag. 31.
83 A. van Andel, J.A. van Bennekom, e.a., Een eeuw van zorg en zegen, pag. 496. Deze houding van de 

hoofden veroorzaakte binnen de VCO een complete bestuurscrisis en was ook een van de oorzaken 
van het ontstaan van de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland; I. 
van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek, pag. 33.

84 J.C. Wirtz Cz., Bijdrage tot de geschiedenis van den Schoolstrijd, pag. 136-137.
85 M. van Essen, ‘Een werk van verheffi ng en verlichting. Over de betekenis van de onderwijzer(es) 

voor de volksopvoeding, 1860-1920’, pag. 141.
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burger te leven van zoodanige inkomsten’.86 Het gevolg daarvan was, aldus een onbe-
kende brievenschrijver aan de minister in 1899, dat het hoe langer hoe meer regel werd 
‘dat onze aanstaande onderwijzers komen uit de lagere kringen der maatschappij’.87 
Ook de Rotterdamse hoofdonderwijzer G. van Bleek signaleerde dit verschijnsel: ‘Wij 
weten het allen toch zeer goed, dat de onderwijzers, niet allen, helaas zoo weinigen, uit 
die klasse van burgers te voorschijn komen, welke beschikken kan over een vrij kamer-
tje om te werken.’88 De belangstelling van de lagere sociale milieus voor het onderwij-
zerschap is begrijpelijk, want voor hen was het een van de weinige sociale mobiliteits-
mogelijkheden.89

Het arbeidsveld

De twintigjarige S. van der Kooi stond als beginnend schoolmeester in 1872 voor een 
klas van vijftig leerlingen die hij lezen moest leren.90 Het hadden er volgens de wet 
maximaal zeventig kunnen zijn. Eerst in 1878 werd de leerlingenschaal verlaagd tot 
veertig.91 Het onderwijs was georganiseerd volgens een indeling in jaarklassen en dat 
was bij dergelijke aantallen leerlingen per klas een effectieve organisatievorm, want één 
man was in staat om in korte tijd aan een grote groep leerlingen kennis over te dra-
gen.92

De schoolgebouwen hadden hoge ramen, gedeeltelijk voorzien van matglas, zodat 
‘geen uitzicht naar buiten de oplettendheid afl eidt’. De schoolborden ‘welke het liefst 
aan de noordermuur aangebracht zijn’, waren dofzwart geverfd en de verwarming vond 
plaatst door middel van kachels of ‘verwarmingstoestellen’. Luchtkokers zorgden voor 
‘aanvoering van versche en afvoering van onzuivere lucht’.93 De leerlingen zaten meestal 
in tweepersoonsbanken en de medici voerden een hele discussie over de meest ideale 
vorm van deze banken.94 Met name in de begintijd van het protestants-christelijk onder-
wijs was de publieke opinie van oordeel dat het openbaar onderwijs op hoger peil stond, 
omdat men daar, in tegenstelling tot het bijzonder onderwijs, over voldoende fi nanciële 
middelen beschikte. Een mening die ook door de protestants-christelijke onderwijzers 
onderschreven werd.95

Men vond de persoonlijkheid van de onderwijzer van groot belang voor de kwaliteit 
van het onderwijs. ‘Door de persoonlijkheid des onderwijzers wordt de waarde van de 

86 Verslag van de zesde bijeenkomst van Christelijke onderwijzers, pag. 18.
87 J.C. Wirtz Cz., Bijdrage tot de geschiedenis van den Schoolstrijd, pag. 154.
88 G. van Bleek, De opleiding van Christelijke onderwijzers, pag. 9.
89 M. du Bois-Reymond, J. Lamboo, e.a., Onderwijzersleven, pag. 27; S. Karsten, Op het breukvlak 

van opvoeding en politiek, pag. 52.
90 S. van der Kooi, ‘Mijn Schoolstrijd’, pag. 32.
91 H. Douma, Geschiedenis van het lager onderwijs en de schoolopvoeding in Nederland, pag. 295. 
92 S.J.C. Freudenthal-Lutter, Naar de basisschool van morgen, pag. 86. Dit jaarklassensysteem zou 

uitgroeien tot het leerstofjaarklassensysteem, zie K. Doornbos, Opstaan tegen het zittenblijven.
93 De hier beschreven inrichting is ontleend aan H.J. Emous en P.J. Kloppers, Beknopte pedagogiek 

ten behoeve van Christelijke normaallessen, pag. 50.
94 K. Neuvel, ‘Schoolbanken, gymnastiek en klassikaal onderwijs in de tweede helft van de negen-

tiende eeuw’, pag. 480, 488-494.
95 F. Kalsbeek, ‘Mijn stille strijd voor de Christelijke School’, pag. 154.
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school bepaald’, zo stelde de latere onderwijsminister dr. J.Th. de Visser in 1904 in zijn 
kwaliteit als voorzitter van de Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs.96 Volgens 
schoolbestuurslid dr. J. Woltjer moesten ‘de onderwijzers zelven een voorbeeld geven 
van netheid en goede manieren’, wat impliceerde ‘dat zij bijv. niet op pantoffels voor de 
klas staan, dat zij niet op de grond spuwen, dat zij niet rooken onder de les, dat zij geen 
vuile en morsige kleeren dragen, dat hunne handen steeds behoorlijk gereinigd en ver-
zorgd zijn’.97 Dezelfde Woltjer was ook van mening dat onderwijzen een kunst was en 
‘de onderwijzer een kunstenaar, die als zodanig gevormd moet worden’, waarbij hij wel 
een bepaalde natuurlijke aanleg veronderstelde.98 Binnen het protestants-christelijk 
onderwijs werd van meet af aan sterk de nadruk gelegd op de ethische en religieuze 
aspecten van de persoonlijkheid van de onderwijzer. ‘Vrome mannen, helder van hoofd 
en vast van hand, maar ook gezond in het geloof en onbesproken in den wandel’, zo 
verwoordde het bestuur van het Gereformeerd Schoolverband (GSV) het.99 In 1858 was 
het bestuur van de school in Dedemsvaart op zoek naar een hoofdonderwijzer ‘die lust 
[heeft] om de jeugd in des Heeren vrees op te voeden’.100 Het was een formulering die 
algemeen in zwang was en aangaf dat de godsdienstige opvoeding als de kerntaak van 
het protestants-christelijk onderwijs gezien werd. Naar aanleiding van de beschrijvin-
gen van de pedagogische tijdschriften zal verderop in deze studie nog uitgebreid aan-
dacht geschonken worden aan de hier summier beschreven eigenschappen die een chris-
telijk onderwijzer diende te bezitten.

Intern was er discussie over de vraag of het de taak van de school was om de leerlin-
gen de inhoud van de Heidelbergse Catechismus, een belijdenisgeschrift in vraag-en-
antwoordvorm uit de tijd van de Reformatie, te laten memoriseren. De leden van GSV 
vonden van wel, een deel van de achterban van de Vereniging voor Christelijk Natio-
naal Schoolonderwijs vond van niet.101 Naast het godsdienstonderwijs vond men vak-
ken als geschiedenis en leesonderwijs van grote opvoedkundige betekenis. Ze werden 
‘als van zoo-danigen aard beschouwd, dat zij voor de evangelische opvoeding der kin-
deren gepast en meer of min rechtstreeks hulpmiddelen zijn’, aldus het oordeel van de 
aanwezige onderwijzers op de vijfde bijeenkomst van de Vereniging van Christelijke 
Onderwijzers in Nederland.102 Op diezelfde bijeenkomst kwam ook de later nog vaak 
herhaalde vraag aan de orde of het rekenonderwijs christelijk kan zijn.

Het geven van lijfstraffen kwam regelmatig voor. Soms maakte een onderwijzer het 
wel erg bont. Zo klaagde een ouder eens dat zijn kind zo erbarmelijk door de onderwij-
zer geslagen was dat ‘onderscheidene kinderen schreiend over die zaak te huis’ gekomen 
waren.103 Volgens Wirtz klaagde weleens een ouder, ‘maar vaak gebeurde dit echter 
niet’.104

96 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 674.
97 J. Woltjer, Schoolbesturen en onderwijzers, pag. 17.
98 J. Woltjer, De Gereformeerde kweekschool, pag. 9.
99 De toekomst van het Christelijk Onderwijs, pag. 37.
100 De Bazuin, 31 dec. 1858, nr. 22.
101 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 318; Een Medestrij-

der, De strijd om de school in Nederland, sedert 1857, pag. 26.
102 Verslag van de vijfde bijeenkomst van Christelijke onderwijzers, pag. 16.
103 L.Vogelaar, ‘Ds. H.H. Dieperink Langereis: een onbekende Ledeboeriaanse voorganger’, pag. 136.
104 J.C. Wirtz Cz., Bijdrage tot de geschiedenis van den Schoolstrijd, pag. 21.
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Naast de dagelijkse taak in school was de onderwijzer betrokken bij allerlei maat-
schappelijke activiteiten als het houden van zomer- en winter-avondscholen, het bestrij-
den van het alcoholisme en het opzetten en onderhouden van een schoolbibliotheek.105

Het onderwijs op de protestants-christelijke school droeg meer dan op de openbare 
school een maatschappijbevestigend karakter. Het aanzetten tot wijziging van de 
bestaande maatschappelijke verhoudingen werd aangemerkt als strijdig te zijn met 
Gods wil.106 De leerling werd voorgehouden ‘allen die over mij gesteld zijn alle eer, 
liefde en trouw te bewijzen’.107

2.5 De pedagogische en onderwijskundige denkbeelden

In deze paragraaf besteed ik aandacht aan de pedagogische handboeken die bedoeld 
waren voor de protestants-christelijke onderwijsgevenden. Daarna ga ik in op het eigene 
van het protestants-christelijk onderwijs met betrekking tot de inkleuring van de inhoud 
van de schoolvakken.

De handboeken

In de tweede helft van de negentiende eeuw hadden de meeste protestants-christelijke 
onderwijzers weinig belangstelling voor de doordenking van opvoedkundige vraagstuk-
ken. Menigeen had zelfs een afkeer van alles wat zweemde naar theorie. Zo achtte het 
vooraanstaand protestants-christelijk schoolhoofd J. Nobels ‘de tegenwoordige bearbei-
ding der paedagogie op ons christelijk terrein weinig nuttig’.108 Door het ontbreken van 
een stimulerend klimaat beperkte de doordenking van pedagogische vraagstukken en 
theorievorming zich dan ook hoofdzakelijk tot het vertalen en bewerken van buiten-
landse bronnen.109 Ondanks deze geringe interesse voor de theoretische aspecten van de 
pedagogiek werd er toch van meet af aan in het protestants-christelijk onderwijs, vooral 
met het oog op de studie en vorming van de kwekelingen, aangedrongen op een eigen 
handboek voor de pedagogiek. Op instigatie van de Vereniging van Christelijke Onder-
wijzers in Nederland verschenen in 1855 de Beknopte zielkunde, op de Heilige Schrift 

105 L. Dasberg, ‘De visie van de negentiende-eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en 
cultureel werker’, pag. 245-250.

106 T.M. Gilhuis, ‘De Afscheiding en het onderwijs’, pag. 6; L. Dasberg, ‘De visie van de negentiende-
eeuwse onderwijzer op zijn taak als maatschappelijk en cultureel werker’, pag. 251.

107 Catechismus of onderwijzing in de Christelijke Leer, die in de Nederlandse Gereformeerde Kerken 
en Scholen geleerd wordt, Zondag 39, antwoord 104.

108 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 582.
109 I. van Hilvoorde, Grenswachters van de pedagogiek, pag. 33. Zie ook R. Husen, De studie der 

paedagogiek in onzen tijd en in ons land en J.H. Gunning Wzn., De studie der paedagogiek in 
Nederland gedurende de jaren 1898-1938. 
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en de ervaring gegrond, een vertaling van een Duits werk van C.H. Zeller, en in 1858 de 
Evangelische opvoedingsleer van de Duitser C.D.F. Palmer.110

Dat er, ondanks geringe belangstelling, binnen een tijdsbestek van drie jaar twee 
pedagogische werken verschenen, zegt iets over de gedrevenheid die het bestuur van de 
protestants-christelijke onderwijzersvereniging in deze jaren kenmerkte. In 1867 stelde 
het bestuur van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) zelfs 
geld beschikbaar voor het schrijven van een handboek voor de christelijke pedago-
giek.111 De gang van zaken was typerend. Niettegenstaande deze stimulans duurde het 
nog achttien jaar voor het boek er was. Bovendien was het bewuste handboek, Christe-
lijke paedagogiek van R. Husen, slechts een bewerking van een Duits pedagogisch 
werk.112 Eerder waren er al enkele gelijksoortige studieboeken op de markt gebracht, 
eveneens allereerst bedoeld voor hen die de opleiding voor de onderwijzersakte volgden. 
In 1868 verscheen de Korte schets der opvoedingsleer voor kweekelingen en aanko-
mende onderwijzers van H.J. van Lummel, in 1884 de Schets van de opvoeding in de 
lagere school voor Christelijk onderwijs, vervaardigd ten dienste van kweekelingen en 
onderwijzers van de hand van H.H.J. van Rooijen en in 1889 de Beknopte pedagogiek 
ten behoeve van Christelijke normaallessen van H.J. Emous en P.J. Kloppers.113 Het 
laatstgenoemde werk verscheen al vier jaar na het door CNS gefi nancierde handboek 
van Husen dat in de praktijk niet bleek te voldoen.114 Overigens ontbrak het Husen niet 
aan ambitie. In 1894 verscheen het eerste deel van de Beginselen der onderwijs- en 
opvoedingsleer. In het voorwoord kondigde hij een complete serie aan, die echter nooit 
verschenen is.

Al de genoemde studieboeken voor ‘kweekelingen en aankomende onderwijzers’ 
hadden dezelfde opzet. Ze gaven in een hoofdstuk over de ‘zielkunde’ een overzicht van 
de belangrijkste onderdelen van de vermogenspsychologie, een stroming die de vermo-
gens van de ziel onderscheidde in het ken-, gevoel- en begeervermogen. Daarna kwa-
men per leervak de methodische en de didactische principes aan de orde. Een aantal 
handboeken gaf tot slot nog een kort historisch overzicht van het onderwijs. Ook aan 
de christelijke bewaarschoolhouderessen werd gedacht. In 1875 verscheen een bewer-
king van het door M. Gouka geschreven De kweekschool, een ‘handleiding bij de 
opvoeding en het onderwijs van jonge kinderen in de huisgezinnen en scholen’. Het 

110 C.H. Zeller (1779-1860) was een navolger van Pestalozzi. Hij stichtte in het Zwitsere Beuggen een 
onderwijsvoorziening voor armen. (W. Hehlmann, Wörterbuch der Pädagogik, lemma Zeller.)

 C.D.F. Palmer (1811-1875) was hoogleraar in Tübingen en schrijver van diverse protestantse 
opvoedkundige werken. (W. Hehlmann, Wörterbuch der Pädagogik, lemma Palmer.)

111 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 654.
112 Het was een vertaling en deels een bewerking van de Evangelische Schulkunde van de Duitser F.W. 

Schütze. Het werd door het bestuur van CNS op ruime schaal gratis verspreid ter gelegenheid van 
het vijfentwintigjarig bestaan van de vereniging.

113 Zie voor een bespreking van Van Lummels Korte schets der opvoedingsleer voor kweekelingen en 
aankomende onderwijzers J. Exalto, ‘Zindelijke, eenvoudige en vrome vaderlanders. De praktische 
pedagogiek van Hendrik Jan van Lummel (1815-1877).’

114 Vijf jaar na verschijnen bracht Husen een samenvatting van zijn handboek op de markt onder de 
titel Opvoed- en onderwijskunde ten behoeve van kweekscholen en normaallessen ter opleiding 
van onderwijzers en onderwijzeressen.
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voorzag blijkbaar in een behoefte, want bijna twintig jaar later verscheen een derde 
druk ‘herzien naar de behoeften van onze tijd’ en geredigeerd door G.P. Post.

Alle pedagogische werken die in de tweede helft van de negentiende eeuw op de pro-
testants-christelijke markt zijn verschenen, gaven gangbare opvattingen weer en onder-
scheidden zich slechts marginaal van de pedagogische handboeken bedoeld voor de 
kwekelingen die opgeleid werden voor het openbaar onderwijs. Gezien de geldende exa-
meneisen die geen rekening met de denominatie hielden en voor alle kwekelingen 
dezelfde waren, behoeft dat niet te verbazen.115 Een eigen stellingname trof men dan 
ook alleen aan bij onderwerpen als de formulering van het doel van de opvoeding en het 
mensbeeld. De handboeken van Husen en Van Rooijen profi leerden zich op dit punt 
nog het meest.116 Zo had Van Rooijen een aparte paragraaf, waarin hij ‘de Christelijke 
opvoeding en haar doel’ beschreef. Bij de behandeling van de zielsvermogens gaf hij een 
overzicht dat in alle handboeken te vinden was, maar hij refereerde in de beschrijving 
wel regelmatig aan bijbelse gegevens. Husen ging in zijn handboek in de vierde afdeling 
in op een aantal belangrijke pedagogische thema’s als opvoedingsdoel, tucht, belonen en 
straffen. Ook hij onderbouwde zijn betoog met aan de Bijbel ontleende gegevens.

Evenals in het openbaar onderwijs werd ook in het protestants-christelijk onderwijs 
het principe van de aanschouwelijkheid van het onderwijs benadrukt. De handboeken 
van Van Lummel, Van Rooijen, Husen, Emous en Kloppers waren op dit punt eenslui-
dend. Ze stelden allen dat het onderwijs aanving met aanschouwen. Ook in het protes-
tants-christelijk onderwijs werd Herbart aan het eind van de negentiende eeuw ont-
dekt.117 Emous en Kloppers schonken in hun in 1889 verschenen handboek als eersten 
aandacht aan Herbarts didactische principes, zonder dat evenwel de aanduiding ‘leer-
trappen’ gebruikt werd.118

Leerstofi nhoud

Onderscheidde het protestants-christelijk onderwijs zich niet door een eigen visie op het 
gebied van de psychologie en de didactiek, het deed dit wel met betrekking tot de for-
mulering van de doelstellingen van de diverse schoolvakken en de inhoud van de leer-
stof die daarbij aan de orde kwam. De doelstellingen stonden in het perspectief van het 
religieus gekleurde opvoedingsdoel van de school. Zo was volgens het handboek van 

115 Voor de exameneisen onder de wet van 1806 zie I. van Hoorn, De Nederlandsche schoolwetgeving 
voor het lager onderwijs, 1796-1907, pag. 229-239; onder de wet van 1857 en 1878 zie a.w., pag. 
355-362 en pag. 366-373. 

116 Het door A.A. de Bruin geconstateerde manco aan eigen pedagogische opvattingen van het protes-
tants-christelijk onderwijs in de negentiende eeuw kan niet ontkend worden, zij het dat nuancering 
van zijn oordeel nodig is, want al ontbreekt een uitgewerkte eigen visie, aanzetten tot een eigen 
opvatting zijn er wel geweest; zie de handboeken van Husen en Van Rooijen. A.A. de Bruin, Het 
ontstaan van de schoolstrijd, pag. 262. Zie ook L.C. Stilma, De school met den Bijbel in historisch-
pedagogisch perspectief, pag. 149-157.

117 In 1885 introduceerde J. Geluk als eerste Herbart in ons land. (M. van Essen en J.D. Imelman, His-
torische pedagogiek, pag. 97.)

118 H.J. Emous en P.J. Kloppers, Beknopte pedagogiek ten behoeve van Christelijke normaallessen, 
pag. 28. Zie ook M. van Essen en J.D. Imelman, a.w., pag. 100 en N. Bakker, J. Noordman, e.a., 
Vijf eeuwen opvoeden in Nederland, pag. 482-483.
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H.H.J. van Rooijen de einddoelstelling van het taalonderwijs gehaald ‘als de kinderen 
hebben geleerd om hetgeen zij denken, op hunne wijze, zuiver te schrijven en te spreken, 
als ze de taal hebben leeren verstaan, waarin de Heilige Schrift door hen wordt gele-
zen’.119 Voor het leren lezen kon gebruikgemaakt worden van de methode Het eerste 
leesonderwijs van R. Visser en voor de gevorderde lezers was er een ruim aanbod van 
leesboeken van schrijvers als J. de Liefde, E.J. Veenendaal, A.C. de Zwart, P.J. Kloppers, 
H.J. van Lummel en vele anderen.120 Menig ervaren onderwijzer of schoolhoofd moet 
daarom aan het schrijven van een leesboek een aardige bijverdienste hebben gehad.121 
Het onderwijs in de vaderlandse geschiedenis had de bijzondere voorliefde en was, naar 
de mening van Husen in zijn pedagogisch handboek, bedoeld om de leerlingen ‘den vin-
ger Gods’ te doen opmerken.122 Ondanks het belang dat aan het vak gehecht werd, was 
er maar een zeer beperkt aantal geschiedenisboekjes beschikbaar, zoals de Kijkjes in 
onze geschiedenis van J. ter Borg en A. Wiersinga.123 Ten behoeve van de voorbereiding 
van de geschiedenisles had de onderwijzer meer keus en waren er diverse handboeken, 
zoals het Handboek der Geschiedenis van het Vaderland van mr. G. Groen van Prinste-
rer, de Geschiedenis der laatste 200 jaren, van 1648 tot 1848 van P. Vergers en het acht-
delige Nederland en Oranje in beeld en schrift van P.J. Kloppers.124 Bovendien kon de 
onderwijzer beschikken over een aantal historische wandplaten, die overigens niet spe-
cifi ek bedoeld waren voor het protestants-christelijk onderwijs.125 Voor het onderwijs in 
de kennis der natuur beschikte men naast de wandplaten van H.J. van Lummel over een 
aantal leerleesboekjes. Ook bij het aardrijkskundeonderwijs maakte men gebruik van 
leerleesboekjes van auteurs uit de protestants-christelijke schoolwereld. Voor het reken-
onderwijs hanteerde men de rekenboekjes die ook in de openbare school dienstdeden, 
zoals die van J. Versluis, en zingen deed men uit Het Harpje van J.C. de Puy en de liede-
renbundel van J. de Liefde.126

119 H.H.J. van Rooijen, Schets van de opvoeding in de lagere school voor Christelijk onderwijs, ver-
vaardigd ten dienste van kweekelingen en onderwijzers, pag. 105.

120 Alleen al E.J. Veenendaal schreef een veertigtal leesboekjes bestemd voor de lagere school. (J.C. van 
der Does, Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 147.) H.J. 
Emous en P.J. Kloppers geven in hun Beknopte pedagogiek ten behoeve van Christelijke normaal-
lessen per leervak een aantal gangbare leerboekjes.

121 De leesboekjes werden besproken in de diverse protestants-christelijke pedagogische tijdschriften.
122 R. Husen, Christelijke paedagogiek, pag. 294.
123 H.H.J. van Rooijen, Schets van de opvoeding in de lagere school voor Christelijk onderwijs, ver-

vaardigd ten dienste van kweekelingen en onderwijzers, pag. 162. Mogelijk waren er meer geschie-
denisboekjes beschikbaar, maar de door mij geraadpleegde pedagogische handboeken (genoemd in 
hoofdstuk 2.5) noemen naast Ter Borg en Wieringa alleen nog Ons Vaderland van J. van Zanten. 
Ook H. van Setten constateerde in zijn artikel ‘Dat was niet mooi’ dat er in de negentiende eeuw 
sporadisch geschiedenisboekjes voor het bijzonder onderwijs verschenen. Historische leesboeken 
voor het protestants-christelijk lager onderwijs verschenen er daarentegen in overvloed.

124 Zie voor een levenbeschrijving van P.J. Kloppers en zijn opvatting over het geschiedenisonderwijs 
G.J. Schutte, Van Amsterdam naar Krugersdorp en weer terug en G.J. Schutte, ‘P.J. Kloppers (1848-
1912). Volksopvoeding in christelijk-nationale zin’. 

125 Voor een overzicht van de historische wandplaten zie J. Burgers, Helden aan de wand.
126 Voor de methode van J. Versluis zie ook A. Leen, De ontwikkeling van het rekenonderwijs op de 

lagere school in de 19e en het begin van de 20ste eeuw, pag. 54-59. De liedbundel van J. de Liefde 
droeg de titel Liefdeklanken.
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2.6 De pedagogische tijdschriften

In deze paragraaf komt allereerst de ontstaansgeschiedenis van het pedagogisch tijdschrift 
aan de orde. Vervolgens geef ik een overzicht van de aard van de tijdschriften die in de 
periode 1840-1900 bedoeld waren voor de onderwijzer, werkzaam aan het openbaar of 
rooms-katholiek onderwijs. De periodieken voor de protestants-christelijke onderwijzer 
uit deze periode komen in de volgende hoofdstukken uitgebreid aan de orde.

De opkomst van het pedagogisch tijdschrift

Het eerste tijdschrift dat specifi ek voor het onderwijs bedoeld was, verscheen in 1800. 
Het blad was een initiatief van de centrale overheid en verscheen onder de titel Bijdra-
gen betrekkelijk den staat en de verbetering van het schoolwezen in het Bataafsch 
Gemeenebest.127 De overheid probeerde onder meer op deze wijze de door haar geïniti-
eerde onderwijsvernieuwingen te begeleiden en de onderwijzers te motiveren deze in de 
praktijk ook daadwerkelijk door te voeren. Vanaf 1810 namen ook particulieren en uit-
gevers het initiatief voor de uitgave van pedagogische tijdschriften. Niet elk initiatief 
was echter even succesvol, soms zelfs tegen de verwachtingen in. Zo verscheen in 1828 
De Paedagoog. In de redactie zaten mannen van naam als J. Andriessen, G. Rijkens, 
H.H. Donker Curtius. Uitgever Kloots uit Den Haag had bij de start van dit blad wel-
licht niet kunnen bevroeden, dat hij na twee jaargangen de uitgave door te geringe 
belangstelling moest staken.128 Ook in de hierna volgende hoofdstukken zullen we 
meerdere voorbeelden tegenkomen van periodieken met een kortstondige verschijnings-
duur. Desondanks was er op langere termijn sprake van groei in diversiteit en aantal, zij 
het langzaam. Omstreeks 1850 verschenen er in Nederland vijftien verschillende peda-
gogische tijdschriften, die zich in hoofdzaak richtten op het lager onderwijs en met name 
aandacht schonken aan de persoon en het functioneren van de onderwijzer. Daarnaast 
besteedden ze eveneens aandacht aan de gezinsopvoeding.129 In deze tijd gingen zich op 
het gebied van de pedagogische tijdschriften ook de eerste contouren van de verzuiling 
aftekenen. Openbaar en bijzonder onderwijs kregen elk hun eigen vakbladen.

De pedagogische tijdschriften in de periode 1840-1900

Tijdschriften en couranten waren in de tijd dat er nog geen audiovisuele communicatie-
middelen bestonden de belangrijkste nieuwsbron en ze hadden een belangrijk aandeel in 
de vorming van de publieke opinie. Op het gebied van het onderwijs was rond 1850 het 
liberale tijdschrift De Wekker het meest gezaghebbend.130 Het verdedigde de uitgangs-
punten van het openbaar onderwijs en polemiseerde fel met de tijdschriften uit het kamp 

127 Voor een beschrijving van het blad, dat in de loop van de tijd onder gewijzigde titels verscheen, zie 
H.C. de Wolf en F. de Jong, Pedagogische tijdschriften in Noord-Nederland 1795-1830, pag. 40-49.

128 Ibidem, pag. 121-124.
129 H. van Setten, ‘Pedagogiese tijdschriften. Een blik op ontwikkeling en aard van pedagogiese tijdschrif-

ten in Nederland’, pag. 213-215.
130 De Wekker. Weekblad voor onderwijs en opvoeding (1844-1877), D. Langedijk, Bibliographie van 

den Schoolstrijd, nr. 275. Zie ook H.C. de Wolf en F. de Jong, Pedagogische tijdschriften in Noord-
Nederland 1795-1830, pag. 466-476.
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van het protestants-christelijk onderwijs. Langzamerhand ontstond er een grotere ver-
scheidenheid aan tijdschriften die hun lezerskring rekruteerden uit de onderwijzers en de 
leraren die werkzaam waren in het openbaar onderwijs, zoals Concordia, De School-
bode, De Monitor, Het Schoolblad, De Volksschool en Norma. De redactieleden ervan 
waren werkzaam in het onderwijs en redigeerden in hun vrije tijd een tijdschrift. Meestal 
leidden deze tijdschriften, drijvend op het particulier initiatief, een kortstondig bestaan 
en gingen ze door gebrek aan abonnees ten onder.131 De periodieken van de diverse 
onderwijzersverenigingen hielden het langer vol, doordat het abonnement gekoppeld 
was aan het lidmaatschap van de vereniging. Het eerste blad in deze categorie was het 
Maandblad voor het Nederlandsch Onderwijzers-genootschap ter bevordering van 
Volksopvoeding en Onderwijs. Dit blad dat in 1850 begon te verschijnen was het orgaan 
van het in 1842 opgerichte Nederlandsch Onderwijzers Genootschap, waarin de hoof-
den van de openbare scholen verenigd waren.132 In 1890 ontstond de Bond van Neder-
landsche Onderwijzers, een vereniging die zich inzette voor de behartiging van de belan-
gen van de onderwijzers die werkzaam waren in het openbaar onderwijs. De Bode, het 
blad van de vereniging, telde bij de eeuwwisseling ruim 5000 abonnees.133 Daarnaast 
was er nog de in 1890 opgerichte Sociaal-Democratische Onderwijzers Vereeniging met 
het blad De Volksonderwijzer. Het verscheen in een oplage van zo’n 450 exemplaren.134 
Het onderwijzerscorps afkomstig uit het rooms-katholieke volksdeel organiseerde zich 
aanvankelijk naar analogie van de kerkelijke structuur per bisdom. Als eersten organi-
seerden zich de hoofden in het bisdom Haarlem, met De Katholieke School als hun ver-
enigingsorgaan.135

Een aparte categorie vormden de tijdschriften voor de aankomende onderwijzers. Ze 
schonken aandacht aan de leerstof die de kwekelingen zich eigen dienden te maken 
voor het examen. De inhoud werd gevormd door artikelen die daarop ingingen en vaak 
was er ook nog een rubriek met vragen en opdrachten, waarvan de uitwerking in een 
volgend nummer verscheen. Het eerste tijdschrift in dit genre, het Tijdschrift voor aan-
komende onderwijzers, verscheen in 1836 en hield het vol tot 1849.136

131 Concordia. Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs (1862-1864), D. Langedijk, a.w., nr. 976; De 
Schoolbode. Tijdschrift voor opvoeding en onderwijs (1869-1880), D. Langedijk, a.w., nr. 977; 
J. van de Walle en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland van 1830 tot 1857, pag. 
351-357; De Monitor. Weekblad voor het huisgezin en de school (1870-1872), D. Langedijk, a.w., 
nr. 978; Het Schoolblad. Courant voor lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs (1872-1945), D. 
Langedijk, a.w., nr. 980; De Volksschool. Maandelijksch tijdschrift voor allen, die belang stellen in 
het onderwijs (1878-1880), D. Langedijk, a.w., nr. 1614; Norma. Tijdschrift voor onderwijzers 
(1881-1885), D. Langedijk, a.w., nr. 1615.

132 E.J. van Det, De Bond van Nederlandse Onderwijzers, pag. 43; Idem, Zestig jaren bondsleven, pag. 
262 en 304; P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pag. 
162.

133 J. Wolthuis, Onderwijsorganisatie, pag. 83-90; E.J. van Det, De Bond van Nederlandse Onderwijzers.
134 S. Karsten, Op het breukvlak van opvoeding en politiek, pag. 68 en 237.
135 S. Rombouts, Historiese pedagogiek, deel III, pag. 44. 
136 M. Rietveld-van Wingerden, Jeugdtijdschriften in Nederland & Vlaanderen, (nr. 32), pag. 33. Riet-

veld-van Wingerden noemt De Oefenschool (nr. 39); De Leerschool (nr. 49); De Volksschool (nr. 
54); Tijdschrift ter oefening in het oplossen van rekenvoorstellen vooral voor hulponderwijzers en 
kweekelingen (nr. 89) en Tijdschrift voor stel- en meetkunde ten behoeve van aankomende onder-
wijzers en onderwijzeressen (nr. 98).
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In de onderhavige periode verscheen er één tijdschrift van wetenschappelijke allure, 
het Nieuw tijdschrift ter bevordering van de studie der paedagogiek, geredigeerd door 
de neoherbartinanen H. de Raaf en J. Geluk. Het verscheen van 1890 tot 1900.137

137 J.H. Gunning Wzn., De studie der paedagogiek in Nederland gedurende de jaren 1898-1938, pag. 
40 (Gunning spelt de titel van het tijdschrift niet geheel correct). In 1901 werd het blad voortgezet 
onder de naam Tijdschrift ter bevordering van de studie der paedagogiek.
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3. De weekbladen

3.1 Nederlandsch Schoolblad (7 juli 1852 – 29 juni 1853)1

Geschiedenis

Met ingang van woensdag 7 juli 1852 verscheen bij de Tielse drukker en uitgever Gebr. 
Campagne het Nederlandsch Schoolblad.2 De namen van de redacteuren van dit week-
blad werden niet vermeld en zijn uit de nummers die voorhanden zijn ook niet te ach-
terhalen. Vermoedelijk had men een voorkeur voor de anonimiteit, want in het eerste 
nummer werd aangekondigd dat eventuele auteurs op stipte geheimhouding konden 
rekenen.3

Er is een aantal aanwijzingen dat de in Valburg woonachtige en werkzame hoofdon-
derwijzer van de openbare school, M.D. van Otterloo, (eind)redacteur van dit weekblad 
is geweest. Volgens P. de Zeeuw trokken de artikelen die Van Otterloo in het Neder-
landsch Schoolblad schreef de aandacht van mr. G. Groen van Prinsterer.4 Ongetwijfeld 
zijn dat dan de talrijke artikelen geweest die pleitten voor een godsdienstig karakter van 
het onderwijs aan de openbare school. Deze artikelen zijn niet ondertekend. Uit een 
enigszins onduidelijke passage bij J. Kuiper zou eveneens afgeleid kunnen worden dat 
M.D. van Otterloo redactielid van het Nederlandsch Schoolblad is geweest.5 De sugges-
tie van J. van de Walle en H.C. de Wolf dat C.L. van Woelderen, S. Talma en G.F. Mid-
delbeek de auteurs, c.q. de redacteuren van het blad zijn geweest, is in elk geval onjuist.6 
Genoemde heren leverden regelmatig wel een bijdrage in de vorm van een ondertekend 
ingezonden stuk, doch uit niets blijkt dat ze verantwoordelijk waren voor de inhoud of 
het beleid van het blad. Ten slotte zou ook de plaats van vestiging van de uitgever in de 
richting van M.D. van Otterloo kunnen wijzen: Valburg, waar Van Otterloo werkzaam 
was, en Tiel liggen beide in de Betuwe.

Het blad verscheen wekelijks op woensdag en een jaarabonnement kostte f 5,-. Eind 
juni 1853, halverwege de tweede jaargang, werd de uitgave van het blad gestaakt.7 Het 
laatste nummer volstond met de mededeling dat het blad ‘vooreerst niet verder (zal) 
worden uitgegeven’.8 Uit andere bron weten we dat de oorzaak gelegen was in het feit 
dat er te weinig abonnees waren. Volgens Van Otterloo was dat mede een gevolg van de 

1 Zie ook J. van de Walle en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland van 1830 tot 
1857, deel II, pag. 288-294.

2 J. Kuiper vermeldt abusievelijk 1 juli 1852. (Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in 
Nederland, pag. 101.) 

3 Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1852, nr. 1.
4 P. de Zeeuw Gzn., De worsteling om het kind, pag. 278. 
5 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 246.
6 J. van de Walle en H.C. de Wolf, a.w., pag. 288.
7 Hoewel nog maar een halve jaargang verschenen was, werd met ingang van het jaar 1853 begon-

nen met de tweede jaargang.
8 De Wekker, 7 juli 1853, nr. 27.
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stelselmatige tegenwerking die het weekblad ondervond. Waaruit die tegenwerking dan 
zou bestaan, is echter niet duidelijk.9

Inhoud

Het blad beoogde dienstbaar te zijn aan school en huisgezin en de redactie sprak in het 
eerste nummer de hoop uit dat zowel de onderwijzer als de huisvader tot de vaste lezers-
kring zou gaan behoren. De lezers zouden op een breed scala aan onderwerpen kunnen 
rekenen. Zo werd aangekondigd dat in de rubriek ‘Binnenlandsche Berigten’ nieuws uit 
het onderwijsveld en het parlement zou worden opgenomen. Daarnaast stelde de redac-
tie publicatie in het vooruitzicht van ‘resultaten, verkregen met de eene of andere 
methode of nieuwe leermiddelen’, maar ook van ‘begane onwettigheden, hetzij door 
schoolopzieners, hetzij door gemeente- of provinciale besturen’. De abonnees zouden 
publicatie van maatregelen tegemoet mogen zien die het schoolgaan bevorderden en 
‘maatregelen om in of naast de gemengde school het onderwijs in de godsdienst te doen 
plaats hebben of te verbeteren, hetzij door het houden van Bijbellezingen, hetzij door 
het oprigten van Zondagsscholen’. Uit de toevoeging ‘Zonder medewerking van ver-
schillende kanten, kunnen wij onmogelijk deze belangrijke rubriek de zoo gewenschte 
uitbreiding geven’, kon de lezer echter opmaken dat de aangekondigde inhoud van deze 
rubriek voorshands meer wens dan werkelijkheid was. Daarnaast werden de rubrieken 
‘Buitenlandsche Berigten’ en ‘Boekaankondiging’ toegezegd. De laatste zou maandelijks 
geplaatst worden en zich hoofdzakelijk bepalen tot het aankondigen en ‘hoogst zelden’ 
tot het bespreken van een boek.10

Elk nummer opende met een hoofdartikel. Naast dit hoofdartikel was er meestal nog 
een artikel, vaak geplaatst onder de kop ‘Ingezonden Stukken’. Op bescheiden schaal 
werden advertenties van schoolboekhandelaren opgenomen.

Ondanks de belofte van de redactie kwamen concrete handreikingen voor de dage-
lijkse lespraktijk niet voor. Een enkele maal was er aandacht voor de materiële omstan-
digheden van de onderwijzer. Zo werd aandacht besteed aan de ideale getalsmatige ver-
houding tussen leerkracht en leerling en werd een pleidooi gevoerd voor een hogere 
bezoldiging.11

Veel aandacht werd er besteed aan onderwijspolitieke vraagstukken. In alle nog 
beschikbare nummers komen ze ruimschoots aan de orde. Met name de vraag in hoe-
verre de openbare school zonder krenking van iemands levensbeschouwing christelijk 
kon zijn, stond centraal. Deze kwestie werd door het blad ‘de Gordiaansche knoop van 
onzen tijd’ genoemd.12 Het Nederlandsch Schoolblad nam in dit toen uiterst actuele 
vraagstuk het standpunt in van mr. G. Groen van Prinsterer, die pleitte voor een christe-
lijke staatsschool.13 De door de grondwet voorgeschreven eerbiediging van ieders gods-
dienstige overtuiging sloot volgens Groen van Prinsterer en zijn volgelingen godsdien-
stig onderwijs geenszins uit. Als een van de bewijzen daarvan werd in de rubriek 

9 M.D. van Otterloo, Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie, pag. 79.
10 Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1852, nr. 1.
11 Nederlandsch Schoolblad, 12 januari 1853, nr. 2; 19 januari 1853, nr. 3.
12 Nederlandsch Schoolblad, 20 augustus 1852, nr. 6.
13 T.M. Gilhuis, Memorietafel van het Christelijk Onderwijs, pag. 105.
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‘Binnenlandsche Berigten’ een verslag van de kerstviering in Sneek opgenomen. ‘We 
hadden wel gewenscht, dat de geheele stad het had gezien en gehoord, hoe men op 
gemengde scholen, zonder iemands godsdienstige overtuiging te kwetsen, wel degelijk 
Christelijk godsdienstig kan onderwijzen en feestvieren.’14 De door Groen geopperde 
gedachte van de zogenaamde facultatieve splitsing van de openbare school werd door 
het blad niet afgewezen, maar in meerdere nummers werd er wel op gewezen dat dit 
standpunt zou kunnen leiden tot scholen uitgaande van en gedomineerd door de kerk.15 
‘Geene heerschappij van de kerk over de school’, zo stelde het blad.16

Het toonaangevende liberale schoolblad De Wekker verdedigde de bestaande prak-
tijk van de openbare school.17 Dit standpunt werd, ondanks het goede voornemen de 
lezer niet te vervelen door ‘onophoudelijk twistgeschrijf’, door de redactie van het 
Nederlandsch Schoolblad heftig bestreden.18 Van Otterloo constateerde echter: ‘De 
toongevers op schoolgebied deden met het Schoolblad zooals met alles wat het gebrek-
kige van hun stelsel aan den dag bracht, zij namen er geen notitie van en zwegen het 
dood.’19 Deze kritiek is voor zover het De Wekker betreft, niet terecht. Inhoudelijk ging 
men van deze zijde wel degelijk in op een aantal artikelen uit het Nederlandsch School-
blad.20 De redactie van De Wekker betreurde het zelfs dat de verschijning van het 
Nederlandsch Schoolblad gestaakt moest worden. Het blad vertegenwoordigde naar de 
mening van De Wekker een eigen richting en het werd een gemis genoemd dat deze nu 
niet meer vertegenwoordigd werd. Men nodigde ‘de bekwame schrijvers in het Ned. 
Schoolblad uit, hunne inzigten aan De Wekker te willen toevertrouwen. Onze colom-
men staan open voor elke bijdrage (….).’21

De toon van het Nederlandsch Schoolblad werd door De Wekker ‘orthodox’ 
genoemd. De redactie richtte zich in de praktijk op de christelijke onderwijzer, al was bij 
verschijning de doelgroep breder geformuleerd. In de periode dat het blad verscheen, 
kon een christelijk onderwijzer zowel werkzaam zijn in het openbaar als in het bijzon-
der onderwijs, al wordt uit de artikelen van het Nederlandsch Schoolblad wel duidelijk 
dat zijn positie bij het openbaar onderwijs steeds moeilijker werd.22

Het overgrote deel van de inhoud van het Nederlandsch Schoolblad was sterk poli-
tiek getint. Met niet afl atende-ijver werd gewezen op de onmogelijkheid om aan een 
godsdienstloze openbare school op te leiden tot alle christelijke en maatschappelijke 
deugden. Overigens was de redactie zo ruimhartig dat ze kritiek op haar beleid niet 
onder tafel schoof. Zo kreeg G.F. Middelbeek gelegenheid om protest aan te tekenen 
tegen de felle polemische toon van het blad.23

14 Nederlandsch Schoolblad, 12 januari 1853, nr. 2.
15 Wanneer de plaatselijke omstandigheden het onmogelijk maakten om het christelijk karakter van 

de openbare school te handhaven, opperde Groen afzonderlijk onderwijs voor protestanten en 
rooms-katholieken: de facultatieve splitsing, T.M. Gilhuis, a.w., pag. 106.

16 Nederlandsch Schoolblad, 19 januari 1853, nr. 3; 15 april 1853, nr. 14.
17 De Wekker, weekblad voor onderwijs en opvoeding, verscheen van 1844 tot 1877.
18 Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1852, nr. 1. 
19 M.D. van Otterloo, Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie, pag. 53.
20 De Wekker, 13 oktober 1853, nr. 41.
21 De Wekker, 7 juli 1853, nr. 27.
22 Nederlandsch Schoolblad, 15 april 1853, nr. 14; 9 maart 1853, nr. 10.
23 Nederlandsch Schoolblad, 15 april 1853, nr. 14.
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Visie op onderwijs en opvoeding

Al in het eerste nummer verwoordde de redactie haar visie op onderwijs en opvoeding. De 
school mocht zich niet beperken tot het aanbrengen van kennis en bekwaamheid, maar 
diende ook opvoedend bezig te zijn. Al het ‘goede en voortreffelijke, ’t welk God in de 
mensch heeft gelegd’ diende ontwikkeld te worden. Wanneer de opvoedkundige component 
verwaarloosd of genegeerd zou worden, dan was de school ‘hoogstens eene leerinrigting, 
dus eene plaats, waar kinderen tot de eene of andere kunst of vaardigheid worden afgerigt’. 
De redactie onderkende daarbij het gevaar dat door de aandacht die de school aan de 
opvoeding schonk, bij de ouders de gedachte zou rijzen dat ze van hun pedagogische ver-
antwoordelijkheid ontslagen waren. ‘Gaat het kind naar school, dan denken vader en moe-
der al heel ligt, dat zij genoeg doen als zij het schoolgeld betalen.’ Dat was echter niet het 
geval. ‘Nee! door voorbeeld en tucht moeten ook vader en moeder de opvoeding van hun 
kroost bewerken; meer schuld hebben zij eraan als deze mislukt dan de school.’24 Gezien de 
samenhang die er tussen opvoeding en onderwijs diende te zijn, was de redactie van oordeel 
dat een goede verstandhouding en onderling vertrouwen tussen ouders en onderwijzer een 
eerste vereiste waren.25 Het doel van het onderwijs was de toerusting van het kind voor de 
intrede in de maatschappij ‘om zich daar te kunnen plaatsen en handhaven, waar het geroe-
pen’ werd.26 Omdat alle onderwijs opvoedend van aard moest zijn, kon het godsdienstig 
element volgens het blad onmogelijk ontbreken. De redactie bestreed dan ook het karakter 
van de openbare school, waar rekening moest worden houden met het gegeven de gods-
dienstige overtuiging van niemand te krenken. Daardoor was er in de praktijk veelal sprake 
van godsdienstloos onderwijs.27 Het door mr. G. Groen van Prinsterer geopperde voorstel 
van gezindheidsscholen was volgens het blad de oplossing van dit vraagstuk.

Qua pedagogische opvattingen sloot het blad aan bij de visie van M. Gouka, van wie 
een compleet hoofdstuk over de opvoeding tot vroomheid uit diens De kweekschool 
werd overgenomen.28 De redactie presenteerde Gouka als een helder denkend, praktisch 
en christelijk gezind onderwijzer. Het overgenomen hoofdstuk werd geprezen omdat het 
een ‘juiste en doelmatige omschrijving bevat van den aard en den omvang der godsdien-
stige opleiding’ van de christelijke school. In het bewuste hoofdstuk legde Gouka, onder 
invloed van het Reveil, vooral de nadruk op de gevoelsmatige beleving van de gods-
dienst.29

In onderwijspsychologische zin volgde het Nederlandsch Schoolblad het toen alge-
meen gedeelde gevoelen dat met aanschouwingsonderwijs de basis gelegd werd om het 
onderwijs met vrucht te kunnen volgen. Dit aanschouwingsonderwijs zou de zintuigen 
oefenen en scherpen en het verstand gewennen aan opmerken en nadenken.30 Met 

24 Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1852, nr. 1. 
25 Nederlandsch Schoolblad, 26 januari 1853, nr. 4.
26 Nederlandsch Schoolblad, 26 januari 1853, nr. 4.
27 Nederlandsch Schoolblad, 20 augustus 1852, nr. 6.
28 Nederlandsch Schoolblad, 30 maart 1853, nr. 13.
29 N. Bakker, Kind en karakter, pag. 22.
30 Nederlandsch Schoolblad, 12 januari 1853, nr. 2. Het aanschouwingsonderwijs dient niet verward 

te worden met het aanschouwelijk onderwijs. Aanschouwingsonderwijs is de opzettelijke oefening 
van de waarneming en vindt plaats in de aanvangsklas. Bij het aanschouwelijk onderwijs is het 
visuele aspect het uitgangspunt. Zie bijv. R.R. Rijkens, Beknopte Opvoedkunde, pag. 84 en 85. 
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betrekking tot de didactiek ging men uit van de volkswijsheid dat oefening kunst baart. 
Wanneer de onderwijzer volstond met het vanbuiten leren van de spellingregels was het 
effect daarvan, dat ‘geen twee jaren verlopen er of al die regels zijn onder den arbeid en 
beslommeringen des levens te loor gegaan’. Na veelvuldige oefening daarentegen waren 
ze het eigendom van de leerling geworden en zou hij ‘van grove spelfouten vrij blij-
ven’.31

Visie op de onderwijzer

Het werk van de onderwijzers was ‘moeitevol’ en daar behoorde een behoorlijke belo-
ning tegenover te staan. Zo niet, dan benamen de ‘zorgen des broods hun lust en opge-
ruimdheid’.32

In de visie van de redactie was de onderwijzer in de eerste plaats pedagoog. Hij 
spoorde aan tot deugd, waardoor de kiemen van ‘ondeugden en verkeerdheden’ verstikt 
werden. Het onderwijs van ‘den bekwamen onderwijzer’ droeg dan ook een opvoedend 
karakter en had tot doel op te leiden tot deugd en plichtsbetrachting. Een formulering 
die opvallend aansloot bij die van de vigerende onderwijswet van 1806, waarin bepaald 
werd dat het onderwijs diende op te leiden ‘tot alle maatschappelijke en Christelijke 
deugden’.33 Wie zijn taak zo opvatte, besefte dat er ‘iets hoogers, iets beters in zijne roe-
ping gelegen is’ en werkte niet louter om den brode.34

In de vorm van een parodie beschreef V. in een van de nummers het portret van een 
schoolmeester die als motto had: ‘Het nieuwe zal het oude niet verbeteren.’ De schrijver 
wilde er duidelijk mee maken dat een bekwaam schoolmeester met zijn tijd diende mee 
te gaan en de ontwikkelingen op zijn vakgebied had te volgen.35

3.2 Nieuw Nederlandsch Schoolblad (2 juni 1854 – 25 mei 1855)36

Geschiedenis

Ongeveer een jaar na de teloorgang van het Nederlandsch Schoolblad verscheen op vrij-
dag 2 juni 1854 te Arnhem bij de boekhandelaren J.W. Swaan en G.J. Thieme het Nieuw 
Nederlandsch Schoolblad. Het blad verscheen wekelijks op vrijdag en werd voor f 5,- 
per jaar franco per post verzonden. Blijkbaar was de redactie van het toonaangevende 
liberale schoolblad De Wekker goed geïnformeerd, want al in maart 1854 had dit blad 
weten te melden dat er een nieuw schoolblad uit de school van mr. G. Groen van Prin-
sterer op stapel stond.37

31 Nederlandsch Schoolblad, 2 maart 1853, nr. 9.
32 Nederlandsch Schoolblad, 19 januari 1853, nr. 3.
33 Nederlandsch Schoolblad, 10 augustus 1852, nr. 6.
34 Nederlandsch Schoolblad, 12 februari 1853, nr. 7.
35 Nederlandsch Schoolblad, 9 maart 1853, nr. 10.
36 Zie ook J. van de Walle en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland van 1830 tot 

1857, deel II, pag. 274-280.
37 De Wekker, 30 maart 1854, nr. 13.
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Uit het blad is alleen te achterhalen dat de redactie gevormd werd door meerdere 
personen, allen werkzaam in het lager onderwijs.38 Ze wensten anoniem te blijven, maar 
uit andere bron weten we dat M.D. van Otterloo de hoofdredacteur van het blad 
was.39

Uit de aanbeveling gedaan tijdens de oprichtingsvergadering op 14 oktober 1854 
van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland (VCO) om een abonne-
ment op het Nieuw Nederlandsch Schoolblad te nemen, blijkt dat het blad beschouwd 
werd als de spreekbuis van de christelijke onderwijzers.40

Na verschijning van het laatste nummer van de eerste jaargang op 25 mei 1855 werd 
de uitgave gestaakt. Alhoewel de redactie een week later op de tweede bijeenkomst van 
de VCO liet weten ‘dat uiterlijk 1o Julij het blad zijn loop wederom vervolgen zal’, werd 
naderhand in het verslag van genoemde bijeenkomst bij deze toezegging in een voetnoot 
vermeld dat desondanks de uitgave defi nitief gestaakt was.41 Verondersteld mag worden 
dat het Van Otterloo niet aan bezieling, maar aan voldoende abonnees ontbroken heeft.

Inhoud

Reeds de naam maakte duidelijk dat het blad de voortzetting was van het Nederlandsch 
Schoolblad.42 Qua opzet was het identiek. Ook de opvolger had de rubrieken ‘Binnenland-
sche Berigten’, ‘Boekaankondigingen’ en ‘Buitenlandsche Berigten’, zij het dat deze laatste 
rubriek slechts zeer incidenteel werd opgenomen.43 Nieuw waren de rubrieken ‘Mededee-
lingen’ en ‘Vacatures’. De geplaatste berichten waren grotendeels ontleend aan andere kran-
ten en tijdschriften als De Wekker, De Fakkel, De Nederlander, De Arnhemsche Courant, 
Weekblad van Den Helder, De Zutphense Courant, De Amsterdamsche Courant, De Gro-
ninger Courant en De Amersfoortsche Courant. Mogelijk werkte de redactie ‘volgens dag-
blad-usantie’ met ruilabonnementen.44 Op bescheiden schaal nam men ook nu weer adver-
tenties op. Ze hadden uitsluitend betrekking op onderwijsuitgaven.

Het blad had zich aangekondigd als ‘nieuw geheel onafhankelijk, zelfstandig school-
orgaan’, daarmee de aantijging bestrijdend van de redactie van De Wekker. Deze had de 
zelfstandigheid van het blad al bij voorbaat in twijfel getrokken door nog voor verschij-
ning van het blad te veronderstellen dat achter de schermen mr. G. Groen van Prinsterer 
sturend optrad.45 De aanbeveling in Groens lijfblad De Nederlander om een abonne-
ment te nemen op het Nieuw Nederlandsch Schoolblad zal dit vermoeden naderhand 

38 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 2 februari 1855, nr. 36.
39 A. van Andel, J.A. van Bennekom, e.a., Een eeuw van zorg en zegen, pag. 20.
40 Verslag van de eerste bijeenkomst van Christelijk-gezinde onderwijzers gehouden den 14den Octo-

ber 1854, pag.13. Voor de geschiedenis van deze vereniging zie onder meer A. van Andel, J.A. van 
Bennekom, e.a., Een eeuw van zorg en zegen.

41 Verslag van de tweede bijeenkomst van Christelijke onderwijzers gehouden te Utrecht den 2. Junij 
1855, pag. 6.

42 In Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie, pag. 113 wordt dit door Van Otterloo expliciet 

bevestigd. Voor het Nederlandsch Schoolblad, zie hoofdstuk 3.1.
43 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 23 juni 1854, nr. 4; 11 augustus 1854, nr. 11 en 25 augustus 

1854, nr. 13.
44 De Wekker, 8 juni 1854, nr. 23.
45 De Wekker, 30 maart 1854, nr. 13.
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ongetwijfeld versterkt hebben.46 Inderdaad gaf het blad duidelijk de sympathie met 
Groens standpunt te kennen. Voor meer dan een congeniale houding ten opzichte van 
Groens uitgangspunten zijn in het blad echter geen aanwijzingen te vinden.47 Hoe dan 
ook, in de visie van De Wekker zou dit ‘patrocineren door de Nederlander’ de onder-
gang van het blad worden.48

Het blad opende in de regel met een hoofdartikel of met een ingezonden stuk dat als 
zodanig fungeerde. In dit verband moet C.L. van Woelderen genoemd worden, die voor 
zijn ingezonden stukken alle ruimte kreeg. Het is dan ook niet geheel verwonderlijk dat 
in De Wekker gesuggereerd werd dat Van Woelderen deel uitmaakte van de redactie; 
een vermoeden dat evenwel onjuist bleek en door het Nieuw Nederlandsch Schoolblad 
ontkend werd.49 Overigens gaf Van Woelderen in zijn artikelen blijk van kennis en bele-
zenheid op het gebied van de Duitse en Franse pedagogische lectuur.50

Verreweg het grootste deel van de inhoud had, evenals bij de voorganger, betrekking 
op het politieke aspect van de schoolstrijd. Nummer op nummer van het Nieuw Neder-
landsch Schoolblad werd een pleidooi gevoerd voor een openbare school waarin de 
hoofdwaarheden van het christendom onderwezen werden. Naar de aard van de plaat-
selijke omstandigheden kon dat zowel gestalte krijgen in afzonderlijke scholen naar 
richting als in ongedeelde scholen.51

In het Nederlandsch Schoolblad was steeds verdedigd dat een christelijke onderwijzer 
zowel in het openbaar als in het bijzonder onderwijs werkzaam kon zijn. Dat voor deze 
mening binnen de lezerskring van het Nieuw Nederlandsch Schoolblad geen draagvlak meer 
was, bleek bij de oproep die H.J. Lemkes in juli 1854 in het blad plaatste. Lemkes wilde tot 
een ‘vereeniging van christelijke onderwijzers, zoo openbare als bijzondere’ komen.52 Op 
zijn verzoek om reacties volgde geen enkele respons, zodat Lemkes twee maanden later 
samen met A. Meijer het initiatief aankondigde om een vereniging voor christelijke onder-
wijzers, werkzaam in het bijzonder onderwijs op te richten. In een naschrift sputterde de 
redactie nog wat tegen en vroeg ze zich af: ‘Is het voor het heil der Nederlandsche jeugd wel 
wenschelijk dat het bijzonder onderwijs zich zo geheel isoleert?’53

Vanaf het eerste nummer wierp het blad zich op als verdediger van de vrijheid van 
onderwijs. Bestuurders van bijzondere scholen kregen de toezegging dat ingezonden 
verslagen ‘van den aard en den toestand hunner inrigtingen’ geplaatst zouden worden.54 
De redactie was zich ervan bewust dat deze beleidslijn lezers zou kosten en ‘de versprei-
ding van het blad in de schoolwereld niet zal bevorderen’.55 Van het genoemde aanbod 
om verslagen te publiceren, werd alleen gebruikgemaakt door de ‘Bijzondere school der 
1e klasse Op den Klokkenberg’ te Nijmegen.56

46 De Wekker, 20 juli 1854, nr. 29. 
47 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 30 juni 1854, nr. 5.
48 De Wekker, 20 juli 1854, nr. 29. Patrocineren = in bescherming nemen, verdedigen. 
49 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 2 februari 1855, nr. 36.
50 Zie bijvoorbeeld Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 12 januari 1855, nr. 33.
51 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 2 juni 1854, nr. 1.
52 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 14 juli 1854, nr. 7.
53 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 22 september 1854, nr. 17.
54 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 2 juni 1854, nr. 1.
55 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1854, nr. 6.
56 Zie voor de geschiedenis van deze school J. Brouwer, Het binnenste naar buiten, pag. 85-131. 
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Sporadisch werd een artikel van pedagogische aard gepubliceerd. De inhoud daarvan 
droeg dan een beschouwend karakter en ging over vragen als: ‘Geeft de school vorming 
of opvoeding?’57 Een enkele maal werd een artikel geplaatst dat met name de onderwij-
zers onder de lezers zal hebben aangesproken. Zo werd er geschreven over de rechtspo-
sitie van de onderwijzer en werd ingegaan op de inhoud van examens.58 Polemiek werd, 
met name met De Wekker, niet geschuwd. Alhoewel wederzijdse welwillendheid was 
toegezegd, kwam daar in de praktijk weinig van.59 Men bestreed elkaar bits en lang niet 
altijd werd een insinuerende toon vermeden. Elke discussie verzandde vrijwel direct in 
het elkaar bestoken vanuit de eigen stellingen zonder de argumenten van de tegenstan-
der te wegen.

Visie op onderwijs en opvoeding

Naar de opvatting van het Nieuw Nederlandsch Schoolblad diende de volksschool 
onder toezicht te staan van het gezin, de staat en de kerk. De staat had erop toe te zien 
dat noch het huisgezin, noch de kerk een overheersende invloed verkreeg. Het huisgezin 
als vertegenwoordiger van de ouderlijke macht diende een beslissende stem te hebben 
bij de benoeming van het personeel en het behoorde tot de taak van de kerk ‘nauwlet-
tend toezigt te houden op de inrigting in de strekking van het onderwijs.’ De redactie 
gaf ruiterlijk toe voorheen erg huiverig geweest te zijn voor kerkelijk toezicht, maar nu 
werd gepleit voor kerkelijke invloed op de volksschool, omdat anders ‘geen terugkeer 
tot het positief christelijke mogelijk is’. De redactie gaf een nogal vage motivering voor 
deze ommezwaai. Het was het gevolg van ‘onbevooroordeeld onderzoek van alles wat 
er zoo in de schoolwereld gebeurd is’.60

Volgens Van Otterloo waren opvoeding en godsdienst onlosmakelijk met elkaar ver-
bonden. ‘Bij de opvoeding moet de godsdienst de grondslag zijn.’ Hij vond het dan ook 
onbegrijpelijk dat het godsdienstloze karakter van de volksschool door de overheid zo 
vurig verdedigd werd. Het doel van de opvoeding was volgens Van Otterloo de ‘harmo-
nische ontwikkeling en voeding van alle vermogens en krachten van ligchaam en geest, 
ten einde ze geschikt en bruikbaar te maken voor het doel waarvoor God ze geschonken 
heeft’. Voor de wijze waarop de school dit doel gestalte diende te geven, verwees Van 
Otterloo naar het ‘uitnemende’ werk van Gouka.61

Het onderwijs diende een opvoedkundig karakter te dragen en daarom werd een in 
1854 ingediend wetsontwerp gewraakt, omdat daarin systematisch gesproken werd 
over ‘vorming’ en niet over ‘opvoeding’. Vorming bracht kennis, beschaving en ontwik-
keling bij, maar ‘om in de zamenleving pligtmatig jegens God en mensch te handelen, 
daartoe is meer, daartoe is opvoeding noodig’.62

57 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 10 november 1854, nr. 24.
58 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 30 juni 1854, nr. 5; 22 september 1854, nr. 17.
59 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 30 juni 1854, nr. 5.
60 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 23 juni 1854, nr. 4.
61 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 4 augustus 1854, nr. 10.
62 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 10 november 1854, nr. 24.
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Visie op de onderwijzer

Het werk van de onderwijzer werd omschreven als ‘een zware taak’. Gezien de visie op 
opvoeding en onderwijs werd de onderwijzer beschouwd als een uitdeler van ‘zielevoed-
sel’. Een taak die ‘zonder de hulpe des Heeren’ niet te vervullen was. Dat een dergelijke 
taakomschrijving elementen van het werk van een predikant bevatte, voelde de schrijver 
zelf ook wel aan. Hij haastte zich dan ook te nuanceren: ‘Gij behoeft niet te verrigten, 
wat de taak der leeraren van de godsdienst is.’63

Volgens een onbekende schrijver van een ingezonden stuk was het werk van de 
onderwijzer ‘gelijk aan dat, waarvan vader Cats spreekt, als hij zegt, dat het aan den 
weg geschiedt’, en dat bracht mee dat ‘zijn handelingen met gestrengheid beoordeeld, ja 
niet zelden helaas! veroordeeld’ worden. Desondanks riep de schrijver, zelf ook een 
onderwijzer, zijn vakgenoten op ‘met al de trouw van den discipel van Christus, die aan 
zijn grooten Meester gedurig vraagt: Wat wilt gij Heer! dat ik doen zal?’ op hun post te 
blijven.64

Een andere scribent ging in op de taak van de onderwijzer om voor te gaan in het 
gebed. Hij vond dit een belangrijke taak en verdedigde zijn mening met een beroep op 
het verleden. ‘Nederland, het land onzer inwoning, werd groot door bidden en werken. 
Daarom ook met en voor de kinderen genaderd tot der Vaderen God, Die niet veran-
dert; gepleit op zijn vroegere daden; aangehouden om zijnen zegen over den vaderlan-
schen grond, opdat zijn Geest nog over ons volk worde uitgestort.’65

In een van de nummers van het blad ging P.J. Maasbach uit Goes in op de vraag 
waarom er een groot gebrek aan goede onderwijzers was. De hoofdoorzaak was vol-
gens de schrijver het geringe salaris, want dit houdt ‘vele met gezond verstand begaafde 
jongelingen terug, om tot het onderwijzersambt te worden opgeleid’. Naast deze hoofd-
oorzaak was er naar het oordeel van de schrijver echter nog een reden en wel de wijze 
waarop de ondermeester of hulponderwijzer door zijn meerdere behandeld werd. De 
ondermeester werd ‘misbruikt’ als slaaf ‘tot het aanmaken van kagchels, het schoonma-
ken van lampen, het vegen van scholen’. Hoe feodaal verder de verhouding tussen de 
ondermeester en het hoofd van de school was, werd duidelijk uit een opmerking als: 
‘Hoeveel plaatsen zijn er niet, waar de Secondant [ondermeester LDvK] met een air van 
minachting wordt aangezien, waar zelfs de kamer te schoon is, voor hem, die met den 
hoofd-onderwijzer dezelfde moeijelijkheid des werks deelt.’66 De enige remedie die 
Maasbach hiertegen wist aan te dragen, was niet meer dan een vrome wens. ‘Arme 
ondermeester! die daar staat, en donker in de voor u ongunstig schijnende toekomst 
staart, zeer, ja zeer zijt gij te beklagen! Laat echter u den moed niet ontzinken, Hij die de 
harten kent en de nieren proeft, zal u niet verlaten maar u door Zijn magtigen arm 
ondersteunen, en ook eenmaal uwe droefheid in vreugde verwisselen!’

Niet ieder bleek het met Maasbachs weergave eens te zijn en een onbekende hoofd-
onderwijzer reageerde met een terechtwijzing. Maasbach diende tevreden te zijn met de 
stand waarin God hem geplaatst had. ‘Waarlijk dat vernedert den onderwijzer minder 

63 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1854, nr. 6.
64 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 29 september 1854, nr. 18.
65 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 10 november 1854, nr. 24.
66 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 12 januari 1855, nr. 33.
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dan de ongelukkige zucht om zich boven zijn stand te verheffen en door zijn uiterlijk 
vertoon den schijn van aanzien en gewigt aan te nemen.’67 Ook A.L. Boeser uit Weesp 
reageerde op het artikel van Maasbach. Hij was het niet eens met de constatering dat 
het salaris de oorzaak was van het gebrek aan bekwame ondermeesters. Volgens hem 
was de werkelijke reden het ontbreken van een goede opleiding.68 Bijval kreeg Maas-
bach van J.F. Jansen, die zich in zijn hart liet kijken: ‘Maar er is een werk, waarvan ik als 
ondermeester een volkomen haat heb gezworen, omdat het werkelijk den ondermeester 
vernedert. Ik bedoel: het ronddeelen van vuur in de stoven, des zondags in de kerk.’69

3.3 De Banier. Stemmen uit de Christelijke scholen in Nederland 
(13 november 1861 – ca. november 1862)

Geschiedenis

In 1861 besloten de leden van de Provinciale Drentsche en Overijsselsche Vereeniging 
van Christelijke Onderwijzers tot uitgave van een weekblad. De hoofdonderwijzer H.H. 
Dieperink Langereis, werkzaam aan de protestants-christelijke school in Middelstum, 
werd aangesteld als (eind)redacteur.70 Op 13 november 1861 verscheen het eerste num-
mer, uitgegeven bij G.Ph. Zalsman in Kampen. Het blad kreeg als motto een tweetal bij-
belteksten mee.71 Het redacteurschap van Dieperink Langereis was van korte duur, want 
uit het nummer van 7 augustus 1862 blijkt dat dan inmiddels A. Meijer uit Ermelo aan 
het roer van De Banier stond. Mogelijk had dat te maken met het feit dat het weekblad 
informeel was gaan functioneren als orgaan van de Vereniging van Christelijke Onder-
wijzers in Nederland. Van deze vereniging was Meijer de voorzitter. De gedenkboeken 
van de vereniging zwijgen er echter over.72 Uit een brief van mr. J. de Neufville aan mr. 
G. Groen van Prinsterer weten we dat het blad rond november 1862 ophield te verschij-
nen.73

Het blad kreeg van de redactie van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in 
school en huis bij verschijning een kritisch getoonzette ontvangst. ‘Wat degelijker van 
inhoud, wat juister in voorstelling en vorm van gedachten wordt gewenst’, zo was het 
oordeel.74 Ook in de kringen van het Reveil was het oordeel over het blad vrij negatief. 
‘Het blad De Banier heeft den laatsten adem uitgeblazen. Dit verlies is niet groot. Die 
banier heeft nimmer heerlijk gewapperd’, zo schreef De Neufville.75 Uit de twee voor-

67 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 2 maart 1855, nr. 40.
68 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 23 maart 1855, nr. 43.
69 Nieuw Nederlandsch Schoolblad, 11 mei 1855, nr. 50.
70 Ten onrechte vermeldt L. Vogelaar in zijn artikel ‘Ds. H.H. Dieperink Langereis: een onbekende 

Ledeboeriaanse voorganger’ (pag. 134) dat De Banier het orgaan van de Vereniging voor Christe-
lijk Nationaal Schoolonderwijs was. 

71 ‘Werpt de Banier op naar Sion’ (Jeremia 4:6) en ‘Aanbid God’ (Openbaring van Johannes 19:10b).
72 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen; Gedenkboek 1854-1929; A. van Andel, J.A. van Ben-

nekom, e.a., Een eeuw van zorg en zegen.
73 D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857, pag. 107.
74 Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis, 1e jrg., 1861, pag. 184.
75 D. Langedijk, a.w., pag. 107. 
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handen zijnde nummers is niet te achterhalen waar het blad deze negatieve kwalifi caties 
aan te danken had.

Inhoud

In het eerste nummer gaf H.H. Dieperink Langereis in zijn ‘Aan de lezers’ als belangrijk-
ste reden van verschijnen op ‘de bevordering van eene in waarheid Christelijke en Nati-
onale Opvoeding in en door de School’. Daarnaast beoogde het blad de band tussen de 
christelijke onderwijzers te verstevigen en hen op ‘de hoogte van den tijd te houden’. 
Bovendien mochten de ‘mingevorderden’ verwachten dat de inhoud een ‘oefenschool’ 
voor hen zou zijn. Om dit alles te kunnen realiseren deed de redacteur een beroep op 
‘Onderwijzers, Leeraars, Kerkeraden, Schoolcommissies’ om inhoudelijke bijdragen te 
leveren. Ook ouders werden opgeroepen het blad te lezen, want ze zouden er ‘belang-
rijke wenken vinden voor de huiselijke opvoeding’.

Het blad kende de voor dit genre tijdschriften gebruikelijke rubrieken ‘Buitenland-
sche Berigten’, ‘Binnenlandsche Berigten’ en ‘Schoolnieuws’. De achterpagina van het 
vier pagina’s tellende blad was grotendeels gevuld met advertenties.

3.4 De Christelijke School (1 juni 1874 – 31 oktober [?] 1879)76

Geschiedenis

Op 1 juni 1874 verscheen het eerste nummer van De Christelijke School. Dit tweemaal 
per maand verschijnend ‘volksblaadje gewijd aan de belangen der Christelijke school’ 
werd geredigeerd door de hervormde predikant H. Malcomesius uit Herveld.77 De uit-
gave van de eerste jaargang werd verzorgd door uitgever J. Cranendoncq uit Nijmegen, 
daarna nam M.C. Bronsveld uit Wageningen de uitgave over. In de kop kreeg het blad 
een motto mee van C.D.F. Palmer, een Duits theoloog.78

Toen Malcomesius de eerste initiatieven voor het blaadje nam, rekende hij op hulp 
en steun van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS). Hoewel 
deze werd toegezegd, beperkte CNS zich, tot teleurstelling van Malcomesius, uiteinde-
lijk tot publiekelijk toegezwaaide lof. De Vereniging van Christelijke Onderwijzers in 

76 D. Langedijk vermeldt in zijn Bibliographie van den Schoolstrijd (nr. 997) ten onrechte 1875 als 
aanvangsjaar van verschijnen. Bij de berekening van de verschijningsdatum van het laatste nummer 
ben ik ervan uitgegaan dat De Christelijke Schoolbode (zie hoofdstuk 3.5) direct verscheen na het 
laatste nummer van De Christelijke School.

77 Ds. H. Malcomesius (1839-1899) was ook de oprichter van de Vereniging voor Christelijk Volks-
onderwijs. (D. Nauta, A. de Groot, e.a., Biografi sch lexicon voor de geschiedenis van het Neder-
lands protestantisme, deel I, lemma Malcomesius.) Het citaat is afkomstig uit De Christelijke 
School, 1 juni 1874, nr. 1.

78 C.D.F. Palmer (1811-1875) schreef onder meer een handboek voor de pedagogiek, dat in een ver-
taalde versie in de beginperiode van het protestants-christelijk onderwijs gebruikt werd (F.W. Gros-
heide, J.H. Landswehr, e.a., Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk, deel IV, 
lemma Palmer), zie ook hoofdstuk 2.5. Motto: ‘Opvoeding zonder Christendom, Christendom 
zonder Bijbel … zullen telkens blijken ijdel te zijn.’
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Nederland (VCO) steunde Malcomesius moreel door de leden van de vereniging op te 
wekken het blad te lezen.79 Op aanraden van derden werden de eerste drie nummers 
van het blaadje kosteloos verspreid onder alle christelijke onderwijzers. Wie na deze 
drie nummers niet reageerde, werd automatisch geboekt als abonnee. Aan het eind van 
de jaargang kwam Malcomesius erachter dat zoiets niet werkt, want deze actie leverde 
nogal wat oninbare kwitanties op. Bovendien moest hij teleurgesteld constateren dat 
men liever adverteerde in bladen ‘gewijd aan het Openbaar Onderwijs, dan in ons 
blaadje’.80 Ondanks de tegenslagen bleef redacteur Malcomesius naarstig naar midde-
len zoeken om de basis van zijn blaadje te verstevigen. Hij haalde ds. O.G. Heldring 
over om met ingang van september 1875 ‘alle mededeelingen betreffende de Christelijk-
fi lantropische inrichtingen in Zetten’ in De Christelijke School te plaatsen.81 In de loop 
van de tweede jaargang werd het blad ook orgaan van de Veluwsche Vereeniging en van 
de Christelijke Normaalschool te Nijmegen.82

Om aan de vraag naar meer nieuws te kunnen voldoen, verscheen het blad met 
ingang van de derde jaargang wekelijks en in groter formaat. Bovendien werd het blad 
ook nog eens orgaan van het Christelijk Gymnasium te Zetten. De uitgave kwam voort-
aan gedeeltelijk ten voordele van Barnabas.83 Er zijn aanwijzingen om te veronderstel-
len dat De Christelijke School een redelijk omvangrijke lezerskring heeft gehad.84 In 
1879 ging de redactie over in andere handen en werd de naam van het blad gewijzigd in 
De Christelijke Schoolbode.85

Inhoud

Het blad had diverse rubrieken. In ‘Buitenland’ en ‘Binnenland’ werden korte berichten 
opgenomen die betrekking hadden op het protestants-christelijk onderwijs. In de tweede 
jaargang waren beide rubrieken alweer verdwenen. Wel werden de berichten uit de pro-
testants-christelijke onderwijswereld nog steeds opgenomen, doch de redactie beperkte 
zich nu hoofdzakelijk tot berichtgeving uit eigen land. In de derde jaargang keerden de 
rubrieken, op verzoek ‘van verschillende zijden’, evenwel weer terug. De berichten wer-
den in hoofdzaak ontleend aan kranten en tijdschriften als Het Schoolblad, Tijdschrift 

79 Correspondentieblad, 1875, nr. 5.
80 De Christelijke School, 15 mei 1875, nr. 24.
81 De Christelijke School, 1 september 1875, nr. 7. Voor een overzicht van deze arbeid van ds. O.G. 

Heldring, zie A. van der Hoeven, Otto Gerhard Heldring, hoofdstuk IV.
82 Vermoedelijk is de volledige naam van de vereniging Veluwsche Vereeniging voor Christelijk Nati-

onaal Schoolonderwijs. Van de datum waarop deze vereniging een relatie met De Christelijke 
School aanging, werd in het blad geen melding gemaakt. In het nummer van 1 april 1876, nr. 21/22 
werd melding gemaakt van de relatie met de Christelijke Normaalschool in Nijmegen.

83 Voor de geschiedenis van het Zettense gymnasium zie W. Ruiter, De man in de schaduw, pag. 
53-110. Barnabas was een fonds, opgericht om weduwen en wezen van onderwijzers te steunen. 
(F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 688-700.) Voor elke door de VCO bezorgde 
abonnee ontving Barnabas 50 cent. (Correspondentieblad, 1879, nr. 1.) 

84 Dit valt op te maken uit de opmerking: ‘Alleen in groter bladen, al tellen ze ook minder lezers dan 
ons blaadje, adverteert men.’ (De Christelijke School, 15 mei 1875, nr. 24.)

85 De Christelijke Schoolbode, 27 oktober 1882, nr. 51. Voor de geschiedenis van De Christelijke 
Schoolbode zie hoofdstuk 3.5.
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voor het Onderwijs86 en Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de 
opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen in de Vereenigde Neder-
landen. De benoemingen van hoofden aan zowel christelijke scholen als openbare scho-
len werden vermeld in een aparte rubriek. Nieuw verschenen onderwijsuitgaven werden 
kort besproken, dan wel aangekondigd in de rubriek ‘Nieuwste uitgaven’. De uitgever 
stelde daarbij wel de eis dat met de besproken boeken in het blad geadverteerd diende te 
worden. De inkomsten uit advertenties moeten minimaal geweest zijn, want in de eerste 
jaargang werd sporadisch een advertentie opgenomen. Na een oproep aan het einde van 
de eerste jaargang nam het aantal advertenties enigszins toe.

De meeste artikelen in het blad waren erop gericht de noodzaak van bijzonder chris-
telijk onderwijs aan te tonen. Er was echter in het blad ook ruimte voor het geluid van 
M.D. van Otterloo, die bleef oproepen te strijden voor ‘eene volksschool, waar Gods 
eeuwig blijvend Woord in eere wordt gehouden.’87 De redactie plaatste daar wel de 
kanttekening bij dat ‘het Bijbellezen, hoe nuttig ook tot vermeerdering van Bijbelken-
nis’, nog geen christelijke school maakt. ‘Het gelezene moet de leidende en bezielende 
gedachte worden bij alles wat verder in de school wordt behandeld.’88

Het nieuws van de verenigingen die met het blad een relatie waren aangegaan, nam 
nogal wat ruimte in beslag. Regelmatig werden bijdragen opgenomen die aandacht 
besteedden aan de geschiedenis van het onderwijs. Zo verscheen er in de eerste jaargang 
een artikelenserie over de Zwitserse predikant en pedagoog J.F. Oberlin en schreef H.J. 
van Lummel in de tweede jaargang een serie over de ‘Geschiedenis der opvoeding in ons 
vaderland’.89 Ook was er aandacht voor actuele ontwikkelingen. Zo werden er aan de 
Duitser K.A. Zeller, een volgeling van Pestalozzi die bekendheid had gekregen door zijn 
kweekschool, zes artikelen gewijd.90 Zeller werd getekend als een christelijk onderwij-
zer met ‘oprechte godsvrucht, die zich openbaarde in een zeldzamen graad van oot-
moed’.91 In de eerste twee jaargangen plaatste R. Derksen, hoofd van een protestants-
christelijke lagere school in Rotterdam, regelmatig een bijdrage onder de titel 
‘Rotterdamsche Brieven’. Hij besprak daarin de actualiteiten op het gebied van het pro-
testants-christelijke onderwijs, met ruime aandacht voor het nieuws van de Vereniging 
van Christelijke Onderwijzers in Nederland. Ook anderen leverden, de een regelmatiger 
dan de ander, een bijdrage. Ze werden meestal ondertekend met initialen. In een aantal 
gevallen is evenwel duidelijk wie de schrijver is geweest.92

Visie op onderwijs en opvoeding

De Christelijke School bevatte voornamelijk nieuws, en artikelen van praktische aard 
over opvoeding en onderwijs trof men er niet in aan. In een van de nummers werd de 

86 Het is onduidelijk welk tijdschrift hier bedoeld wordt.
87 De Christelijke School, 1 april 1875, nr. 21.
88 De Christelijke School, 1 augustus 1874, nr. 5.
89 J.F. Oberlin (1740-1826) stichtte diverse scholen. (F.W. Grosheide, J.H. Landwehr, e.a., Christelijke 

Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk, deel IV, lemma Oberlin.)
90 A. Reble, Geschichte der Pädagogik, pag. 231.
91 De Christelijke School, 15 augustus 1875, nr. 6.
92 M.D.v.O. = M.D. van Otterloo; H.J.v.L. = H.J. van Lummel; d.B. = K. de Beijl, schoolhoofd uit 

Elburg.
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opmerking gemaakt dat men zich bij de visie op de opvoeding liet leiden door M. Gou-
ka.93 Met instemming citeerde het blad: ‘Een christelijke opvoeding bestaat in eene voe-
ding, die de krachten van lichaam en geest zoodanig versterkt, dat het kind die leert 
aanwenden tot zijne verhevene bestemming, in een voeding, die den geest opheft en tot 
God voert, in een voeding eindelijk waardoor de geest heerschappij bekomt over het 
vleesch en de zoon van het stof een kind van God en dus waarlijk vrij wordt.’ 94

Visie op de onderwijzer

Slechts incidenteel kwam in het blad de taak van de onderwijzer ter sprake. In het num-
mer van 1 maart 1876 was dat het geval, toen Malcomesius met instemming uit Paeda-
gogische Bijdragen citeerde. Hij merkte daarbij op: ‘de onderwijzer dient ook het huis-
gezin’. Een goede onderwijzer bouwde dan ook voort ‘op de grondslagen door de 
huiselijke opvoeding in het kinderhart gelegd’.95 Bij de installatie van J. Nederbragt als 
hoofd van de school te Heteren hield Malcomesius een rede, waarin hij de onderwijzers 
het voorbeeld van de grote Meester, Jezus, voorhield: ‘O, hoeveel inspanning heeft het 
Jezus niet gekost, hoeveel arbeid en moeite, zelfverloochening en gebed, eer zij [de disci-
pelen LDvK] op dien trap van ontwikkeling stonden dat zij de wereld konden ingaan 
om der wereld ten zegen te zijn!’96 De boodschap was duidelijk: een onderwijzer had 
nogal wat geestelijke veerkracht nodig. Met instemming werd een hoofdonderwijzer 
geciteerd die stelde: ‘De Christelijke onderwijzer moest geboren, niet gemaakt of afge-
richt worden.’97 Aanleg voor het vak werd onmisbaar geacht.

3.5 De Christelijke Schoolbode (7 november 1879 – 10 november 1893)

Geschiedenis

Op vrijdag 9 november 1879 verscheen het eerste nummer van De Christelijke School-
bode. Dit weekblad was de voortzetting van De Christelijke School.98 Hoewel verschij-
nend onder een nieuwe naam, overheerste toch het besef van voortzetting van een 
bestaand blad, zodat het eerste nummer aangeduid werd als ‘Zesde Jaargang, nr. 1’.99

De heren H.P. Mitze, F.C. Wijle en P. le Grand vormden de redactie. Alle redactiele-
den waren woonachtig in Amsterdam en als hoofd der school werkzaam in het protes-
tants-christelijk lager onderwijs, dit laatste met uitzondering van de 26-jarige Le Grand. 
Deze had wel een onderwijzersopleiding achter de rug, maar was in 1878 voor eigen 

93 Voor M. Gouka zie hoofdstuk 2.5.
94 De Christelijke School, 15 juni 1874, nr. 2. Gouka werd ten onrechte gespeld als ‘Gauka’.
95 De Christelijke School, 1 maart 1876, nr. 19.
96 De Christelijke School, 1 december 1875, nr. 12.
97 De Christelijke School, 1 januari 1875, nr. 15.
98 Voor de beschrijving van dit blad zie hoofdstuk 3.4. 
99 Volgens J. Kuiper zou De Christelijke Schoolbode de voortzetting zijn van De Hoop des Vader-

lands. (Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 201, 264.) Deze voor-
stelling van zaken is onjuist. 
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rekening een instituut voor opleiding van adelborsten en cadetten begonnen.100 Mitze 
nam het redactiesecretariaat waar en M.C. Bronsveld uit Wageningen bleef als uitgever 
optreden. Mitze, die tot aan zijn dood in 1885 in de redactie bleef, zette in deze periode 
zodanig zijn stempel op het blad dat men over De Christelijke Schoolbode als ‘het blad 
van Mitze’ sprak.101 Vrijwel zeker is Wijle vanaf de start van het blad tot aan zijn terug-
treden in 1891 hoofdredacteur geweest.102

Na ruim een jaar werd gestopt met het vermelden van de namen van de redactieleden 
in de kop.103 Drie jaar later, met ingang van 4 maart 1892, kwamen de namen van de 
redactieleden echter weer terug in de kop, nu aangevuld met de namen van de vaste 
medewerkers.104 Er valt door dit hiaat niet meer precies te achterhalen wie in de loop 
van de verschijning van het blad deel hebben uitgemaakt van de redactie. Aan het eind 
van de achtste jaargang deelde de redactie mee, dat Le Grand inmiddels geen redactielid 
meer was. In zijn plaats trok de redactie R. Husen uit Utrecht en J. van Zanten uit Zeist 
als vaste medewerkers aan.105 Zij gaven eveneens leiding aan een protestants-christe-
lijke school. Uit andere bron is bekend dat ook W. Oostmeijer in de loop van de ver-
schijningsperiode deel heeft uitgemaakt van de redactie.106 Bij de melding van zijn 
afscheid als redactielid deelde Wijle mee dat hij de werkzaamheden had overgedragen 
aan P.J. Kloppers, die, zo valt uit de woorden van Wijle op te maken, op dat moment al 
deel uitmaakte van de redactie. Wijle kondigde tevens het toetreden van H.J. Emous 
aan.107 Ook deze beide nieuwe redactieleden waren werkzaam in het protestants-chris-
telijk lager onderwijs in de hoofdstad.

In de loop van 1893 gaven Kloppers en Emous uitgever Bronsveld te kennen de 
samenwerking per november van dat jaar te willen beëindigen. Ze waren voornemens 
om een nieuw blad te beginnen.108 Op zoek naar een nieuwe redactie klopte Bronsveld 
aan bij H.B. van Lummel, redacteur van De Vrije School.109 Bronsveld stelde een fusie 
van De Vrije School en De Christelijke Schoolbode voor en hij bood Van Lummel daar-
bij een gunstige fi nanciële regeling aan. Deze ging er echter, na overleg met zijn medere-
dacteur Klein, niet op in.110 Het betekende het einde van De Christelijke Schoolbode, 
door velen gezien als het toonaangevende orgaan van het protestants-christelijk onder-
wijs in Nederland.111 Om de abonnees duidelijk te maken dat de uitgever dit einde niet 

100 J.C. van der Does, Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 50-51.
101 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 460. Bij het overlijden van H.P. Mitze schreef 

F.C. Wijle een kort ‘In Memoriam’. (De Christelijke Schoolbode, 6 nov. 1855, nr. 1.)
102 In het ‘In Memoriam’ van Mitze noemt Wijle zich, terugblikkend op de ontstaansgeschiedenis van 

het blad, ‘de samensteller der Redactie’. In het nummer van 1 januari 1886 tekent hij een redactio-
nele mededeling met ‘F.C. Wijle, hoofdredacteur’.

103 Met ingang van nummer 24 van de 7e jaargang. (15 april 1881.)
104 Als vaste medewerkers werden genoemd: J. Jansen, W. Jansen, H. Milo, A.M. Molenaar, J. Nobels, 

J.C. de Puy, A.C.W. Scheffer, J. Smelik, W. v.d. Wielen, F.C. Wijle, D. Wijnbeek en Jac. v. Zanten.
105 De Christelijke Schoolbode, 27 oktober 1882, nr. 52.
106 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 633.
107 De Christelijke Schoolbode, 13 november 1891, nr. 2.
108 Het Christelijk Schoolblad. Voor de beschrijving van dit blad zie hoofdstuk 3.8.
109 Voor de beschrijving van dit blad zie hoofdstuk 3.7.
110 Brief van Van Lummel aan Klein, 16 oktober 1893 (Correspondentie tusschen H.B. van Lummel 

en J. Klein).
111 De Christelijke Schoolbode, 24 juni 1881, nr. 34.
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gewild had, bestond het laatste nummer, afgezien van de achterpagina met advertenties, 
uit drie hoofdzakelijk blanco pagina’s. Bronsveld plaatste er demonstratief de medede-
ling bij ‘dat hij van de Redactie geen meerdere copie voor dit nummer’ had ontvan-
gen.112

Inhoud

De redactie stelde zich ten doel in het blad de belangen van het protestants-christelijk 
onderwijs te bespreken.113 Dit doel trachtte ze onder meer te bereiken door in ruime 
mate nieuws over het protestants-christelijk lager onderwijs te brengen. De lezer trof het 
aan in de rubrieken ‘Buitenland’ en ‘Binnenland’. In de rubriek ‘Leestafel’ werden onder-
wijsuitgaven gerecenseerd en op de achterpagina werden advertenties geplaatst.114 
Uiteraard was er ook een aparte rubriek voor ingezonden stukken. In de rubriek ‘Varia’ 
werden hoofdzakelijk berichten uit andere bladen opgenomen. Onder de kop ‘Amster-
damsche Brieven’ onderhield ‘Uw Vriend X.’ een briefwisseling met ‘Vriend N.’. Deze 
schreef terug onder de kop ‘Brief aan den Amsterdamschen Briefschrijver’. In deze brief-
wisseling, die het een aantal jaargangen volhield, passeerde het belangrijkste onderwijs-
nieuws de revue, bezien door de bril van een voorstander van protestants-christelijk 
onderwijs.

Als regel opende het blad met een redactioneel opiniërend artikel. Rond de christe-
lijke feestdagen werd het vervangen door een artikel van meditatieve aard, waarin het te 
herdenken heilsfeit centraal stond.115 Daarnaast werden regelmatig bijdragen opgeno-
men die ingingen op de praktijk van het lesgeven. Zo stak bijvoorbeeld een enthousiaste 
J. van Bezooijen uit St. Maartensdijk de loftrompet over het effect van de Sprekende let-
terbeelden van Van Wulfen, waarbij aan elke letter een qua vorm gelijkend voorwerp 
gekoppeld werd.116 ‘Iedere letter wordt tot een oude bekende van het kind gemaakt.’117 
Heel praktisch was ook de bijdrage van H.J. IJserinkhuizen, die een ezelsbruggetje door-
gaf aan zijn collega’s om de leerlingen te leren welke zelfstandige naamwoorden manne-
lijk zijn.

‘Een man, een boom, een berg, een steen,
munt, maand en jaargetij (min één),
zijn manlijk moet ge weten.’118

Zo ging het nog even door. Of het de oplossing is geweest voor een probleem waar 
zelfs geleerden over struikelden, is echter zeer de vraag.

Ook het conservatieve geluid ontbrak niet. Een onbekende schrijver constateerde dat 
‘ons volk over het algemeen slecht leest’. Het was volgens de schrijver onder meer het 

112 De Christelijke Schoolbode, 10 november 1893, nr. 1.
113 De Christelijke Schoolbode, 7 augustus 1885, nr. 40.
114 De uitgever stelde de eis dat alleen boeken gerecenseerd werden waarmee in het blad geadverteerd 

werd.
115 Vaak beperkte zich dit tot één artikel. Een uitzondering vormde de zevendelige serie ‘Blikken in 

Jesaja’ (15e jrg.).
116 Voor een beschrijving van de letterbeelden en de functie ervan zie P. Hagen, Hoe wij leren lezen, 

pag. 36-37.
117 De Christelijke Schoolbode, 22 november 1889, nr. 4.
118 De Christelijke Schoolbode, 16 september 1892, nr. 46.
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gevolg van het feit dat het gezin voor het kind in dit opzicht niet meer was wat het voor-
heen geweest was. ‘Des avonds verzamelde men zich, nadat de arbeid afgeloopen was en 
vader bemoeide zich met de kinderen, deed hen lezen of las met hen. (…) Thans … 
vader heeft geen tijd om den velen arbeid of geen lust na zóó harden arbeid …’119 Het 
door vooruitstrevende onderwijzers aangeprezen vak handenarbeid en het houden van 
schoolwandelingen werden in het blad afgewezen. Men kon er met wat goede wil de zin 
nog wel van inzien, maar op school was er geen tijd voor.120

Toen het vak vaderlandse geschiedenis ter sprake kwam, klonk de geschiedbeschou-
wing van mr. G. Groen van Prinsterer daar duidelijk in door. ‘Het valt niet te ontkennen 
dat God in bijzonderen zin ons land en ons volk heeft verkozen.’121

In de negentiende jaargang werd een tweetal artikelen opgenomen over ‘De bewaring 
der kuischheid’.122 Het zijn de enige artikelen in het blad die aandacht besteedden aan 
de toen actuele seksuele problematiek, die mede een gevolg was van de kleine behuizing 
van de arbeidersgezinnen. De schrijver ging met name in op ‘de gruwel der onanie of 
zelfbesmetting’. Hij beschouwde zelfbevrediging als zondig en ingaande tegen Gods wil. 
Hij gaf een aantal kenmerken waaraan de daders van deze ‘treurige zonde’ te kennen 
waren, zoals bleke lippen, mager voorkomen en schuwe blik. De gevolgen waren – en de 
schrijver liet niet na erop te wijzen een gezaghebbend geneesheer te citeren – kans op 
‘hersenberoerte, vallende ziekte, St. Vitusdans, waanzin, ruggemergstering, knobbelte-
ring, kliertering, asthma, jicht, snel verloopende koortsen, hartverlamming, aanvallen 
tot zelfmoord, plotselinge dood’.123

Aankomende onderwijzers en onderwijzers die studeerden voor de hoofdakte, kwa-
men in het blad ruimschoots aan hun trekken. Examenopgaven voor hulponderwijzer 
en hoofdonderwijzer werden na iedere examenronde gepubliceerd. Zelden werd een 
artikel van theologische of dogmatische aard geplaatst. Toen het een keer gebeurde, 
regende het ingezonden stukken.124 Het zal de redactie ongetwijfeld gesterkt hebben in 
de gedachte dat dit door de strijd die dr. A. Kuyper op het kerkelijk erf voerde een ter-
rein vol voetangels en klemmen was.

In de eerste plaats was De Christelijke Schoolbode nieuwsblad. Daarom was er ruime 
aandacht voor de staatkundige ontwikkelingen met betrekking tot het onderwijs met de 
schoolstrijd als brandpunt. Het nieuws uit de eigen kring ontbrak uiteraard evenmin. 
Van protestants-christelijke onderwijsorganisaties als de Vereniging voor Christelijk 
Nationaal Schoolonderwijs, de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs, de Unie 
‘Een school met den Bijbel’ en naderhand de Schoolraad voor de Scholen met den Bijbel 
werden vergader- en jaarverslagen in extenso opgenomen. Voor de Vereniging van 
Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland (VCO) fungeerde De 
Christelijke Schoolbode stilzwijgend als huisorgaan.125 Verslagen van vergaderingen van 

119 De Christelijke Schoolbode, 28 november 1890, nr. 4.
120 De invoering van slöjd (een uit Zweden afkomstige benadering van het vak handenarbeid) hield in 

deze jaren de gemoederen bezig. (Zie C.F.A. Zernike, Paedagogisch Woordenboek, pag. 408.)
121 De Christelijke Schoolbode, 6 maart 1891, nr. 18.
122 De Christelijke Schoolbode, 13 januari 1893, nr. 11 en 20 januari 1893, nr. 12.
123 St. Vitusdans was een volksbenaming voor een zenuwziekte, die zich kenmerkt door krampachtige 

bewegingen van de ledematen en het gelaat. 
124 N.a.v. het artikel ‘Doop en Christelijke opvoeding’, De Christelijke Schoolbode, 8 maart 1889, nr. 19.
125 De Christelijke Schoolbode, 1 januari 1886, nr. 9.
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plaatselijke afdelingen en provinciale verbanden vulden menige kolom. In het blad 
speelde zich ook een belangrijk deel van de discussie af over de vraag wat onder de uit-
drukking ‘Het Woord Gods’ in de statuten van de VCO verstaan diende te worden.126

Ook was er, zij het in veel mindere mate, aandacht voor gebeurtenissen buiten de 
directe eigen kring. Zo nam het blad de agenda van de vergaderingen van de Vereniging 
tot Bevordering van het Volksonderwijs en het Schoolbezoek in Nederland op en wer-
den de belangrijke ontwikkelingen bij het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap 
gevolgd.127 Over de onderwijsontwikkelingen in Transvaal werd in het blad regelmatig 
en met sympathie gerapporteerd.128

De verstandhouding met het liberale onderwijsblad De Wekker bleef onder spanning 
staan, zij het in mindere mate dan dat bij een blad als het Nieuw Nederlandsch School-
blad het geval was geweest. De polemiek werd gematigder gevoerd en meer op basis van 
argumenten.129 Dat kan niet gezegd worden van de verhouding met het Volksblad, het 
orgaan van Volksonderwijs en De Nieuwe Sprokkelaar.130 De polemiek met beide bla-
den was vrij fel. Na enige tijd kondigde de redactie aan het twistgeschrijf met De Nieuwe 
Sprokkelaar te staken, ‘omdat ze steeds mistastte in beschouwingen over onze Redactie, 
omdat haar maatstaf van waardering en haar toon de onze niet waren’.131 Het leven 
bleek ook hier echter sterker dan de leer, want naderhand kon de redactie het toch niet 
laten om te signaleren dat De Nieuwe Sprokkelaar er weer eens op los hakte. ‘Eilieve, 
wie is hier wat onbehouwen?’, zo vroeg de redactie van De Christelijke Schoolbode 
retorisch.132 Het Volksblad verweet De Christelijke Schoolbode dat middelen als 
onwaarheid, verdachtmaking en opruiing niet geschuwd werden. Het had er veel van 
weg dat de pot hier de ketel verwijten maakte.133

De redactie probeerde vanuit een duidelijke positiekeus opiniërend bezig te zijn ten 
gunste van het protestants-christelijk onderwijs. Niet ieder was van mening dat in dat 
verband het blad de feiten objectief weergaf. In zijn blad Stemmen voor Waarheid en 
Vrede laakte dr. A.W. Bronsveld bijvoorbeeld de wijze waarop De Christelijke School-
bode de geest van het openbaar onderwijs afschilderde. Het was naar zijn oordeel wei-
nig christelijk. Er werd ‘een geest van verzet en ontevredenheid aangekweekt, waarvan 
de uitingen niet achterwege kunnen blijven’.134 Men kan deze kritiek niet los zien van 
het feit dat De Christelijke Schoolbode Bronsvelds streven naar christianisering van de 

126 F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 460. De discussie liep over de vraag of de Neder-
landse Geloofsbelijdenis, een uit de zestiende eeuw stammend belijdenisgeschrift, een adequate 
omschrijving van de aard van de inhoud van de Bijbel geeft. 

127 De Christelijke Schoolbode, 24 mei 1889, nr. 30. Volksonderwijs was een landelijke vereniging die 
de belangen van het openbaar onderwijs behartigde.

128 Bijvoorbeeld De Christelijke Schoolbode, 25 februari 1881, nr. 17; 4 november 1887, nr. 1.
129 De Christelijke Schoolbode, 23 mei 1884, nr. 30.
130 De Christelijke Schoolbode,14 maart 1890, nr. 20. De Nieuwe Sprokkelaar, een christelijk week-

blad, stond sterk afwijzend tegenover de Doleantie en sympathiseerde op schoolgebied met de Ver-
eniging voor Christelijk Volksonderwijs (zie bijv. De Nieuwe Sprokkelaar, 18 mei 1888, nr. 72).

131 De Christelijke Schoolbode, 29 januari 1892, nr. 13.
132 De Christelijke Schoolbode, 11 november 1892, nr. 2.
133 De Christelijke Schoolbode, 17 jan. 1890, nr. 12.
134 Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1886, pag. 976.
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openbare school als onrealistisch afwees.135 Herhaaldelijk kruiste de redactie met Brons-
veld de degens en probeerde men het onmogelijke van zijn streven aan te tonen. De toon 
was daarbij niet altijd even vriendelijk.136 Bovendien stond Bronsveld uiterst kritisch 
tegenover de antirevolutionaire beginselen.137 De redactie van De Christelijke School-
bode daarentegen verdedigde deze en noemde de voorman van de Antirevolutionaire 
Partij ‘onze leider’.138 Dr. A. Kuypers vijftigste verjaardag ging in het blad ook bepaald 
niet onopgemerkt voorbij: ‘God Almachtig sterke Hem, tot elken arbeid, die ten zegen 
van het Chr. Onderwijs kan gedijen.’139 Dit alles ontlokte aan Bronsveld de opmerking 
dat straks De Christelijke Schoolbode ‘Gereformeerde Schoolbode’ heten zou.140 Onge-
twijfeld heeft de redactie zich dit verwijt aangetrokken, want zij deed er alles aan om 
een positiekeus ten opzichte van het kerkelijk standpunt van Kuyper te vermijden. ‘Wat 
ons betreft, De Christelijke Schoolbode maakt geen verschil tusschen gescheiden of 
ongescheiden Broeders.’141 Ook van andere zijde kwam kritiek op de stellingname van 
De Christelijke Schoolbode. De opmerking van De Nieuwe Sprokkelaar dat De Christe-
lijke Schoolbode de dolerende pers vertegenwoordigde, werd door de redactie als een 
insinuatie beschouwd.142 In de strijd van de Tweede Kamerverkiezingen van 1889 ver-
klaarde de redactie nog eens nadrukkelijk dat voor haar het onderscheid ‘of iemand 
doleert of niet doleert’ niet relevant was.143 Het bleef evenwel moeilijk om iedereen 
daarvan te overtuigen.

Visie op onderwijs en opvoeding

De opvoedkundige taak van de school was in de ogen van de redactie tweeledig: christe-
lijk en nationaal. ‘Eene christelijke opvoeding is ondenkbaar zonder een onbelemmerd 
gebruik van den Bijbel in de school en eene nationale opvoeding is onmogelijk, wanneer 
de geschiedenis des Vaderlands van haar protestantsch karakter wordt ontdaan.’144 Bij 
aanvang van de zevende jaargang proclameerde de redactie dit uitgangspunt zelfs tot 
een program.

Het doel van de opvoeding dat door school en gezin eendrachtig nagestreefd diende 
te worden, werd geplaatst in transcendent perspectief: ‘De Christelijke opvoeding 
bedoelt de ontwikkeling en vorming van de krachten en vermogens van den mensch en 
het aanbrengen van alles, wat naar het Woord Gods strekken kan om hem aan zijn 

135 De Christelijke Schoolbode, 4 november 1881, nr. 1; 25 maart 1887, nr. 21. Voor het streven van 
dr. A.W. Bronsveld naar christianisering van de openbare school zie hoofdstuk 2.2.

136 Zie bijvoorbeeld De Christelijke Schoolbode, 17 augustus 1888, nr. 42.
137 De Christelijke Schoolbode, 23 november 1888, nr. 4.
138 De Christelijke Schoolbode, 19 augustus 1887, nr. 42.
139 De Christelijke Schoolbode, 4 november 1887, nr. 1.
140 De Christelijke Schoolbode, 13 januari 1882, nr. 11.
141 De Christelijke Schoolbode, 4 november 1887, nr. 1.
142 De Christelijke Schoolbode, 28 maart 1890, nr. 22.
143 De Christelijke Schoolbode, 18 januari 1889, nr. 12.
144 De Christelijke Schoolbode, 5 november 1880, nr. 1. Dit werd nog eens herhaald aan het eind van 

de 8e jaargang, 27 oktober 1882, nr. 52. 
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bestemming te doen beantwoorden, d.i. hem zijn vreugde en zaligheid te doen vinden in 
de verheerlijking van God.’145

De redactie verklaarde zich tegen de strikt kerkelijke school, die slechts toegankelijk 
was voor kinderen behorend tot het kerkelijk genootschap waarvan de school uitging. 
‘Een dergelijk handelen moet uitlopen op de val van onze Christelijke School.’146 De 
school diende uit te gaan van de ouders en de kerk had op dit terrein eerst een taak als 
de ouders ‘hunne roeping verwaarloozen’.147 Uit deze stellingname blijkt dat de redactie 
zich conformeerde aan de visie van dr. A. Kuyper, die het oorspronkelijk standpunt van 
de afgescheidenen dat een kerkgemeentelijke school te verkiezen is boven een school 
uitgaande van de ouders, afwees.148 De redactie koos voor het primaat van het gezin. 
Maatregelen als schoolbaden, schoolvoeding en schoolkleding werden dan ook scep-
tisch beoordeeld, omdat men verzorging, voeding en kleding beschouwde als taken van 
het gezin. De school diende echter geen vervanging van, maar aanvulling op het gezin te 
zijn. Het gezin mocht geen ‘koekoeksnest’ worden.149

Een enkele maal kwam men in een bijdrage tot een theoretische doordenking en pro-
beerde men vanuit de christelijke beginselen te komen tot beoordeling van eigentijdse 
didactische principes. De artikelen over het aanschouwingsonderwijs vormen er een 
voorbeeld van. Op bijbelse gronden kwam de schrijver tot afwijzing van het standpunt 
dat de aanschouwing bij het onderwijs in de Heilige Schrift het uitgangspunt diende te 
zijn.150

Visie op de onderwijzer

Een schoolmeester wist zich geroepen tot een ambt en werd niet gemaakt, maar gebo-
ren.151 Overigens waren de meningen over de waardering van aanleg en scholing in het 
blad niet eenduidig. Zo viel er in de zeventiende jaargang te lezen dat een onderwijzer 
‘de gave der mededeeling’ diende te bezitten. ‘Ze kan ook, bij gemis aan natuurlijken 
aanleg, door inspanning verkregen worden, en de aldus veroverde gave is verre te ver-
kiezen boven den in het wild voortgegroeiden natuurlijken aanleg.’152 Ook over de 
vraag of er al op jeugdige leeftijd sprake kon zijn van ‘roeping’, van zich door God tot 
het onderwijzerswerk beschikt weten, werd niet eenduidig gedacht. Volgens een redacti-
oneel artikel kon, gezien de leeftijd van dertien à veertien jaar waarop de beroepskeuze 
gemaakt werd, slechts in een incidenteel geval gesproken worden van ‘de besliste keuze 
des harten, die tegen elk “ondanks” oproeit’.153 In een met ‘Pq.’ ondertekend artikel 
werd gesteld dat de onderwijzer een ambt bekleedde en evenals een predikant ‘werk-
zaam was in ’s Heeren wijngaard’.154 Nu had een deel van de protestants-christelijke 

145 De Christelijke Schoolbode, 21 augustus 1891, nr. 42.
146 De Christelijke Schoolbode, 27 maart 1891, nr. 21.
147 De Christelijke Schoolbode, 4 september 1891, nr. 44.
148 D. Langedijk, De Schoolstrijd in de eerste jaren na de wet van 1857, pag. 81-83.
149 De Christelijke Schoolbode, 28 april 1893, nr. 26.
150 De Christelijke Schoolbode, 22 februari 1889, nr. 17 en 1 maart 1889, nr. 18.
151 De Christelijke Schoolbode, 22 januari 1886, nr. 12; 29 januari 1886, nr. 13.
152 De Christelijke Schoolbode, 13 februari 1891, nr. 15.
153 De Christelijke Schoolbode, 19 juni 1891, nr. 33.
154 De Christelijke Schoolbode, 22 oktober 1880, nr. 51.
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schoolbesturen op grond van deze ambtsgedachte in deze tijd de gewoonte naar analo-
gie van de kerkelijke gang van zaken bij een vacante predikantsplaats een hoofdonder-
wijzer te beroepen.155 Tegen deze achtergrond wordt het begrijpelijk dat er in De Chris-
telijke Schoolbode gediscussieerd werd over de vraag of een onderwijzer mocht 
solliciteren. ‘Moeten we niet liever blijven waar we zijn, tot dat, zonder ons toedoen, een 
wenk des Heeren ons naar elders roept?’ vroeg A. van den Berg uit Hazerswoude zich 
af. Op grond van het feit dat een onderwijzer geen kerkelijk ambt bekleedde, kwam Van 
den Berg tot de conclusie dat solliciteren geoorloofd was.156

Men verwachtte van de onderwijzer dat hij zijn werk met toewijding deed, wat ove-
rigens ook van de schoolbestuursleden verlangd werd.157 De onderwijzer was geen man 
van de theorie, maar van de praktijk en mensenkennis was een conditio sine qua non.158 
Volgens medewerker R. Husen, een autoriteit binnen de wereld van het protestants-
christelijk onderwijs, diende een onderwijzer een bekwaam en zedelijk christen te zijn, 
begiftigd met pedagogische kwaliteiten. Miste hij de laatste, dan was hij ‘niets dan een 
klinkend metaal en luidende schel’.159 Ook aan de maatschappelijke afkomst van de 
onderwijzer werden eisen gesteld. Bij voorkeur diende hij niet voort te komen uit ‘de 
heffe des volks, die allerlaagste klasse der maatschappij, waaraan armoede en wat daar-
mede in verband staat, onafscheidelijk verbonden zijn’, omdat het de onderwijzers 
afkomstig uit een dergelijk milieu zou ontbreken aan smaak en beschaving.160

Een onderwijzer diende de ouders van de leerlingen thuis te bezoeken. Aan dit advies 
lag de terechte overweging ten grondslag dat een gesprek van één uur met de ouders van 
de leerling meer informatie oplevert ‘dan eene maand het kind gade te slaan naar de 
wenken van het beste opvoedkundig geschrift’.161 Dit contact met de ouders was even-
wel in de eerste plaats voorbehouden aan de hoofdonderwijzer. De hulponderwijzer 
miste in de ogen van de redactie daar nog de nodige ervaring voor. ‘Zij missen in gewone 
gevallen het natuurlijk doorzicht van den leeftijd, de ervaring van de levensomstandig-
heden, het geven en nemen maar ook de nodige vastheid, als het noodig is, van 
optreden.’162

Regelmatig keerde in de kolommen van De Christelijke Schoolbode de vraag terug 
of een christelijk onderwijzer werkzaam kon zijn aan een openbare school. Aanvanke-
lijk was het oordeel: ‘Maar een onderwijzer die zich aan de openbare school geeft, kan 
geen Christen zijn …’163 Later werd dit afgezwakt en liet men enige ruimte: ‘Die het er 
in uithoudt zal zijne ziel geduriglijk kwellen.’164 De discussie laaide in alle hevigheid 
weer op toen de normaalschool ‘Op den Klokkenberg’ te Nijmegen het besluit nam om 
leerlingen die op kosten van het bestuur de studie volgden, niet langer te verplichten na 
afronding van de studie te gaan werken in het protestants-christelijk onderwijs. Het 

155 Zie ook hoofdstuk 2.4.
156 De Christelijke Schoolbode, 15 oktober 1880, nr. 50.
157 De Christelijke Schoolbode, 28 april 1886, nr. 30; 16 juli 1886, nr. 37.
158 De Christelijke Schoolbode, 6 januari 1882, nr. 10; 13 februari 1891, nr. 15.
159 De Christelijke Schoolbode, 5 augustus 1881, nr. 40.
160 De Christelijke Schoolbode, 18 maart 1881, nr. 20; 29 juli 1881, nr. 31. 
161 De Christelijke Schoolbode, 4 juni 1880, nr. 31.
162 De Christelijke Schoolbode, 25 september 1891, nr. 47.
163 De Christelijke Schoolbode, 9 juli 1880, nr. 36.
164 De Christelijke Schoolbode, 16 december 1881, nr. 7.
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besluit werd door De Christelijke Schoolbode in onverbloemde taal bestreden. De door 
dr. A.W. Bronsveld voorgestane gedachte van de christianisering van de openbare school, 
waardoor het bestuur van de Nijmeegse normaalschool zich had laten leiden, was in de 
ogen van de redactie een onmogelijkheid en een ‘valsche leuze’.165 Het Nijmeegse besluit 
werd daarentegen verdedigd door het met Bronsveld sympathiserend weekblad De 
Vaderlander. Het leverde nummer op nummer ingezonden stukken en een langdurige 
polemiek met De Vaderlander op.166

Aan de vraag hoe een goede opleiding van kwekelingen eruit diende te zien, werd 
veel aandacht besteed. In dat kader kwamen de voor- en nadelen van een kweekschool 
uitvoerig aan de orde. Aanleiding daartoe vormden de brochures van H. Bijleveld en G. 
van Bleek, waaraan vele kolommen in de zevende en achtste jaargang werden besteed.167 
Bijleveld verdedigde de opleiding aan de normaalschool, Van Bleek koos voor de oplei-
ding aan een kweekschool met internaat. De redactie koos uiteindelijk liever voor de 
normaalschool dan voor de kweekschool, omdat de normaalschool minder kostbaar 
was en meer praktische vorming bood.168 De onder de oudere onderwijzers populaire 
particuliere opleiding door een hoofd van een school werd voor kwekelingen van wie 
het toekomstig arbeidsterrein op het platteland lag, een goede opleidingsvariant 
geacht.169

Ook de materiële positie van de in het protestants-christelijk onderwijs werkzame 
onderwijzer kwam in de kolommen van De Christelijke Schoolbode aan de orde.170 Vol-
gens een bijdrage van H.H.J. van Rooijen was ongeveer de helft van de onderwijzers 
niet in staat om van het inkomen een gezin te onderhouden. Ze waren gedwongen om 
allerlei bijbaantjes te nemen die met het onderwijs niets te maken hadden. Alhoewel de 
schrijver de strijd voor lotsverbetering billijkte, wees hij collectieve acties af. In een voet-
noot verklaarde de redactie artikelen van dergelijke ‘bezadigden toon’ gaarne te plaat-
sen.171 De door de redactie bepleite gezagsgetrouwheid kon zo ver gaan dat ‘het den 
christen [past] te berusten en voor zijn beginsel wat over te hebben’, als bleek dat de kas 
van de school geen salarisverhoging toeliet.172

165 De Christelijke Schoolbode, 3 juli 1891, nr. 35.
166 Zie bijvoorbeeld De Christelijke Schoolbode, 25 december 1891, nr. 8.
167 H. Bijleveld, Vormscholen voor Christelijke onderwijzers en onderwijzeressen; G. van Bleek, De 

opleiding van Christelijke onderwijzers.
168 De Christelijke Schoolbode, 26 november 1881, nr. 2.
169 De Christelijke Schoolbode, 16 mei 1890, nr. 29. 
170 Bijvoorbeeld in De Christelijke Schoolbode, 28 februari 1880, nr. 17.
171 De Christelijke Schoolbode, 4 december 1891, nr. 5. 
172 De Christelijke Schoolbode, 4 maart 1892, nr. 18.
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3.6 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs 
(1 juli 1888 – 26 juni 1890)173

Geschiedenis174

In januari 1888 opperde A.L. Gerretsen, directeur van de normaalschool ‘Op den Klok-
kenberg’ in Nijmegen, aan zijn collega H.B. van Lummel, hoofd van de diaconieschool 
in Nijmegen, het plan om de traditie van de overleden mr. J.J.L. van der Brugghen voort 
te zetten en een opvolger van diens Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onder-
wijs in het leven te roepen.175 Het idee sprak Van Lummel wel aan, al vroeg hij zich 
dadelijk af of de redacties van De Christelijke Schoolbode en Paedagogische Bijdragen 
wel zo blij met een concurrent zouden zijn.176 Toen de redactie van de Paedagogische 
Bijdragen over eventuele medewerking gepolst werd, bleek deze vrees inderdaad zeer 
terecht. ‘De Haagsche broeders werden vooral door mededoogen met de Chr. Schoolb. 
en door de vrees, dat het nieuwe blad daar tegenover zou staan bewogen om de uitgave 
te ontraden.’177 Van Lummel liet echter het plan niet los en zocht medewerking bij J. 
Klein, hoofd van een protestants-christelijke school in eigen beheer te Haarlem. Het 
nieuwe schoolblad zou zich van de bestaande bladen moeten onderscheiden als vak-
blad, ‘waaruit blijkt dat wij in ons vak bewegen en voortbewegen en dat voor jongeren 
tot lering zijn kan bij studie en praktijk’. Verder zou het blad zich van de andere perio-
dieken onderscheiden door te weigeren politieke of theologische standpunten in te 
nemen, zo schreef Van Lummel aan Klein, die al snel zijn medewerking toezegde.178 Ter-
wijl Van Lummel bezig was met het werven van scribenten, boog Gerretsen zich over de 
fi nanciering. Het kostte de nodige moeite om de zaak fi nancieel rond te krijgen en zelfs 
tot in Engeland en Duitsland toe werden geldelijke bijdragen geworven.179 Het verkrij-
gen van voldoende kopij was daarentegen geen enkel probleem.180

Op 1 juli 1888 verscheen het eerste nummer van het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad 
voor het Christelijk Onderwijs181 en de fi rma H. ten Hoet uit Nijmegen trad op als uitge-
ver.182 Van Lummel en Klein vormden de redactie van het blad; om onduidelijke redenen 

173 Volgens dr. A.W. Bronsveld (Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1888, pag. 782) verscheen het eer-
ste nummer op 1 juli 1888. Ik heb een exemplaar van het eerste nummer niet kunnen achterhalen; 
het is echter de vraag of, gezien de verschijningsdatum van het tweede nummer op 19 juli 1888, de 
door Bronsveld genoemde datum juist is. Het laatste nummer verscheen naar alle waarschijnlijk-
heid op 26 juni 1890.

174 Bij de beschrijving van de geschiedenis van dit blad is gebruikgemaakt van bewaard gebleven cor-
respondentie tussen de redacteuren J. Klein en H.B. van Lummel. 

175 Voor de geschiedenis van dit blad zie hoofdstuk 4.1.
176 Voor de geschiedenis van deze bladen zie resp. hoofdstuk 3.5 en 4.4.
177 Brief van Van Lummel aan Klein, 17 januari 1888 (Correspondentie tusschen H.B. van Lummel en 

J. Klein, HDC, coll. nr. 175).
178 Ibidem; Brief van Van Lummel aan Klein, 23 januari 1888 (Ibidem).
179 Brief van Van Lummel aan Klein, 19 maart 1888 (Ibidem).
180 Brief van Van Lummel aan Klein, 21 juni 1888 (Ibidem).
181 In het vervolg wordt het blad aangehaald als Nieuw Nijmeegsch Schoolblad.
182 Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1888, pag. 783-784.
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haakte de oorspronkelijke initiatiefnemer Gerretsen af.183 Met betrekking tot de naam 
van het blad schreef de redactie: ‘Het woord “Nijmeegsch” beteekent, dat het plan tot 
uitgave in Nijmegen geopperd werd en het blad er verschijnt. Maar niet, dat het orgaan 
is van de Directie der Christelijke Normaalschool of van oud-kweekelingen dier inrich-
ting.’ De naam van het blad bedoelde een hulde te zijn aan het Nijmeegsch Schoolblad 
voor het Christelijk Onderwijs van mr. J.J.L. van der Brugghen.184

Overeenkomstig de voornemens rechtvaardigde de redactie de uitgave van het 
nieuwe schoolblad met het argument dat het een vakblad betrof. Overigens zwakte ze 
deze kwalifi catie, wellicht ter wille van een grotere toekomstige lezerskring, wat af door 
te stellen ‘… een vakblad, wanneer men n.l. dat woord eenigszins algemeen wil opvat-
ten. Vaders en moeders toch zijn, naar onze meening, niet alleen ook, maar zelfs in de 
eerste plaats gerechtigd en bevoegd, om tot “het vak” gerekend te worden …’ Tijdens de 
eerste jaargang verscheen het blad tweemaal per maand. Na een halfjaar verschijnen 
telde het blad rond de 200 abonnees.185 Aan het eind van de eerste jaargang was het 
aantal abonnees nog steeds te gering om de uitgave voor de uitgever fi nancieel aantrek-
kelijk te maken. Desondanks verscheen het blad, in iets beperkter omvang doch zonder 
prijsverhoging, met ingang van de tweede jaargang wekelijks. De redactieleden hadden 
de uitgever zover gekregen nadat ze hadden toegezegd af te zullen zien van honoraria. 
Ter vergroting van de broodnodige inkomsten zou men de schoolbesturen aansporen er 
een gewoonte van te maken om personeelsadvertenties ook in het Nieuw Nijmeegsch 
Schoolblad te plaatsen.186

Van meet af aan streefde de redactie ernaar om als blad een zo onafhankelijk moge-
lijke positie in te nemen en zich niet te binden aan een partij.187 Bij de verschijning van 
het blad was Van Lummel ervoor beducht geweest dat het blad in verband zou worden 
gebracht met ‘de Bronsveldpartij’.188 Het is dan ook de vraag of de redactie blij is 
geweest met de uitvoerige en positief getoonzette aankondiging van de verschijning van 
het eerste nummer in dr. A.W. Bronsvelds blad Stemmen voor Waarheid en Vrede.189 Uit 
het feit dat de Nieuwe Provinciale Groninger Courant het blad van Klein en Van Lum-
mel naderhand als ‘individualistisch’ kwalifi ceerde, mag afgeleid worden dat de redactie 
dit voornemen tot onafhankelijkheid heeft weten te realiseren.190 Toen in de loop van de 
verschijning bleek dat de redactie weliswaar kerkelijke invloed op de protestants-chris-
telijke school afwees, doch niet pleitte voor christianisering van de openbare school, 
keerde Bronsveld zich van het blad af.191

183 Dat heeft overigens aanvankelijk geen verwijdering gegeven, want naderhand zou Gerretsen artike-
len voor het blad schrijven. 

184 Brief van Van Lummel aan Klein, 17 januari 1888 (Ibidem).
185 Brief van Van Lummel aan Klein, 13 november 1888 (Ibidem).
186 Brief van Van Lummel aan Klein, 25 juni 1889 (Ibidem).
187 Brief van Van Lummel aan Klein, 19 maart 1888 (Ibidem). ‘Staan Chr. Schoolblad en Paed. Bijdragen 

tegenover elkander? Zoo min als zij dat doen, behoeven wij ’t en juist die twee bewijzen dat er een 3e 
blad verschijnen kan, zonder dat men dat in verband behoeft te brengen met de geboorte eener partij.’ 

188 Zie hoofdstuk 2.4.
189 Stemmen voor Waarheid en Vrede, 1888, blz. 782-785.
190 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 18 juli 1889, nr. 3.
191 Zie bijvoorbeeld het artikel ‘Christelijk of kerkelijk onderwijs?’, Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 11 

juli 1889, nr. 2.
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Aan het eind van de tweede jaargang liet de uitgever de redactie weten de uitgave van 
het blad te willen beëindigen. Hij was van mening dat het blad zich te veel afzette tegen 
de openbare school en hieraan wilde hij om des gewetens wille zijn medewerking niet 
langer geven. Van Lummel verdacht Bronsveld ervan achter de schermen bezig te zijn de 
uitgever te bewegen om de uitgave van het blad te staken.192 In elk geval lag het bezwaar 
van de uitgever dat het blad te veel ageerde tegen de openbare school, in het verlengde 
van het streven van Bronsveld.193 Ondertussen constateerde Van Lummel dat zijn col-
lega Gerretsen achter de rug van de redactie om de uitgever probeerde te bewegen om 
de uitgave voort te zetten met andere redactieleden.194 Het was duidelijk dat Van Lum-
mel en Klein uit de gratie waren. Nog even overwogen de beide redacteuren de uitgave 
zelf ter hand te nemen en het blad voort te zetten onder de naam Een Nijmeegsch 
Schoolblad.195 Op de valreep vonden ze echter P.J. Milborn uit Nijmegen bereid als uit-
gever op te treden en werd het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad met ingang van 3 juli 
1890 voortgezet onder de naam De Vrije School, omdat Gerretsen onder geen beding de 
oorspronkelijke naam wilde afstaan.196

Inhoud

Evenals alle onderwijsbladen kende ook het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad een aantal 
vaste rubrieken, waarin vaak geheel of gedeeltelijk overgenomen artikelen uit andere 
binnenlandse en buitenlandse periodieken geplaatst werden.197 Daarnaast was er de 
rubriek ‘Benoemingen’, waarin personeelsmutaties binnen het protestants-christelijk 
lager onderwijs vermeld werden, en in de rubriek ‘Boeken’ werden boekbesprekingen 
gepresenteerd. De redactie nam alleen besprekingen op van boeken waarmee in het blad 
geadverteerd werd.198 Gemiddeld genomen bevatte een nummer ongeveer anderhalve 
pagina met advertenties.

Het merendeel van de artikelen verscheen ongesigneerd of onder initialen als A., 
S. of W.J. Een behoorlijk aantal artikelen droeg een pedagogisch of didactisch karakter. 
Deze waren merendeels van beschouwende aard. In een aantal gevallen bevatten ze 
echter ook concrete handreikingen voor de dagelijkse lespraktijk. In vergelijking met 
de andere onderwijsbladen besteedde het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad aanvankelijk 
veel aandacht aan de inhoud van het examen van de hoofdonderwijzer. Er werden zelfs 

192 Brief van Van Lummel aan Klein, 26 april 1890 (Ibidem). ‘Het blad is niet genoeg in den geest der 
heeren die met Bronsveld, om iemand te noemen, christianisering der Openbare School willen en ’t 
zou mij niet verwonderen, wanneer Z. Eerwaarde achter deze geschiedenis zat.’

193 Zo zal de uitgever zich zeker gestoord hebben aan het artikel ‘Wenselijk; ook mogelijk?’ in nummer 
40 van 3 april 1890. Van Lummel bestreed hierin Bronsvelds visie op het karakter van het onder-
wijs aan de openbare school. Volgens Van Lummel droeg het openbaar onderwijs een fi losofi sch en 
het protestants-christelijk onderwijs een theologisch karakter. Volgens Bronsveld deed deze karak-
terisering onrecht aan het karakter van de openbare school.

194 Brief van Van Lummel aan Klein, 24 juni 1890 (Ibidem). 
195 Brief van Van Lummel aan Klein, 26 april 1890 (Ibidem).
196 Brief van Van Lummel aan Klein, 23 juni 1890 (Ibidem). 
197 De rubrieken droegen resp. de namen ‘Binnenlandsche Schoolpers’ en ‘Buitenlandsche Schoolpers’. 

Naderhand werden deze samengevoegd in de rubriek ‘Berichten’.
198 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 2 augustus 1888, nr. 3.
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uitgewerkte examenopdrachten geplaatst, mogelijk was dat ook een poging om abon-
nees te werven onder de aankomende hoofden van scholen. Zoals reeds is vermeld, 
weten we uit de correspondentie van Van Lummel dat de redactie de aandacht voor de 
praktijk een van de kenmerken van een onderwijsvakblad vond.

Regelmatig werd een artikel geplaatst dat overgenomen was uit het door de redactie 
bewonderde Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs. In een van zijn 
brieven maant Klein Van Lummel in dit verband tot soberheid, omdat veelvuldige plaat-
sing van deze reeds eerder gepubliceerde artikelen bij de lezers de indruk zou kunnen 
wekken dat er systematisch gebrek aan kopij bestond. Van Lummel beloofde ‘de zuinig-
heid in dit opzicht [te] betrachten’.199

Aan de vakinhoudelijke bekwaamheid van de onderwijzer schonk het blad regelma-
tig aandacht in de vorm van artikelen van praktische aard, die ingingen op de schoolse 
vakken zoals ‘Het rekenonderwijs in de lagere school’, ‘Het maken van opstellen in de 
lagere school’, ‘Teekenen op school’ en ‘Breuken’.200

Opvallend afwezig is de aandacht voor de politiek. Aan het parlementaire aspect van 
de schoolstrijd, bijvoorbeeld in de vorm van verslagen van zittingen van de Tweede 
Kamer, werd geen enkele aandacht besteed. Het heeft wellicht te maken gehad met de 
zelfstandige positie die het blad wilde innemen, waardoor onafhankelijkheid leidde tot 
afzijdigheid. Daarnaast kan ook Van Lummels levensbeschouwelijke achtergrond een 
rol hebben gespeeld.201

Visie op onderwijs en opvoeding

Volgens het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad lag het primaat van de opvoeding bij het 
gezin en diende de school dienstbaar aan de ouders te zijn. In de praktijk constateerde 
de redactie echter het omgekeerde en werd het gezin verlaagd ‘tot dienaar van de school’. 
Om weer ‘een gezonde, natuurlijke samenwerking tusschen school en huis te verkrij-
gen’, gaf het blad aan de onderwijzers de raad om bijvoorbeeld de kinderen geen huis-
werk mee te geven. ‘Laten wij, zoo ’t niet anders kan, liever een uur meer schoolhouden 
dan het zwaartepunt van het leeren uit de school naar het huis overplanten.’202 De 
ouders werden gezien als ‘wegbereiders, met alle vermogens en krachten voor die taak 
toegerust’, die gehoorzaamheid geleerd hadden ‘in de school van den Hemelschen 
Opvoeder’. Als het laatste ontbrak, zou het de ouders ook niet gelukken hun kinderen 
op te voeden tot gehoorzaamheid aan God.203

Het doel van de opvoeding was ‘de opkweeking en ontwikkeling van lichaam, ziel en 
geest’. Om daar als opvoeder een bijdrage aan te kunnen leveren, was kennis van de ver-
mogens van de ziel noodzakelijk. Hoe meer kennis hij in dat opzicht bezat, hoe beter de 
opvoeder in staat was ‘te beoordelen, welke middelen behooren aangewend te worden 

199 Brief van Van Lummel aan Klein, 13 november 1888 (Ibidem). 
200 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 6 december 1888, nr. 11; 20 september 1888, nr. 6; 5 september 

1889, nr. 10 en 19 september 1889, nr. 12.
201 Brief van Van Lummel aan Klein, 19 maart 1888 (Ibidem). ‘Mijn tamelijk Dooperschen zin belet mij met 

andere belangstelling dan de waarneming van een historisch feit wekt, de verkiezingen na te gaan.’ 
202 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 19 juli 1888, nr. 2.
203 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 6 juni 1889, nr. 23.
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om den mensch aan zijne bestemming te doen beantwoorden’. De Bijbel werd in dit ver-
band als de beste kennisbron gezien, ‘om tot de ware kennis van den mensch te kunnen 
geraken’ en van het gebruik van de meest doeltreffende opvoedingsmiddelen.204 Een van 
die middelen was de ‘lichamelijke kastijding’. Het blad wees het gebruik ervan, in tegen-
stelling tot wat het de ‘z.g.n. beschaafde maatschappij’ noemde, niet in alle gevallen af. 
Lichamelijke straf was een bijbels opvoedingsmiddel dat ‘met de uiterste behoedzaam-
heid’ gebruikt kon worden, als ‘alle andere middelen zonder goede vrucht zijn 
beproefd’.205 Deze beperking bracht niet iedere scribent aan, want in een bijdrage over 
‘De Spreuken van Salomo’ werd zonder meer gesteld dat ‘een ernstige kinderopvoeding 
geen lichamelijke tuchtiging kan ontberen.’206

Het leren lezen beschouwde men als een hoofdvak van de lagere school, omdat daar-
door het kind toegang kreeg tot de Bijbel. ‘Het kind moet den Bijbel leeren lezen, leeren 
gebruiken, leeren waardeeren als zijn handboek.’207

Visie op de onderwijzer

De onderwijzer werd beschouwd als de helper en medewerker van de ouders. In hem 
dienden zich zowel ‘de vaderlijke vastheid’ als ‘de moederlijke teederheid’ te vereni-
gen.208 Als goed pedagoog sierden hem allerlei zedelijke eigenschappen als liefde, toe-
wijding, zelfverloochening, geduld en nederigheid.209 Belangstelling voor het kind vond 
Van Lummel voor een onderwijzer een eerste vereiste.210 Daarnaast waren inzicht, wijs-
heid, geduld en volharding nodig, in het bijzonder voor de minderbegaafde leerlingen, 
‘onze achterblijvers’. Deze kinderen hadden volgens de scribent die in een van de num-
mers op deze problematiek inging, zwakheden, ondeugden of gebreken, zoals een hape-
rend geheugen, onverschilligheid of stotteren.211

Voor de bijbaantjes als oefenaar of evangelist was het blad niet geporteerd, want 
vaak raakte daardoor het onderwijs op de achtergrond. ‘En ’t onderwijs der jeugd is 
voorwaar een werk, dat den gehelen man vraagt.’212 Met betrekking tot het bijbelonder-
wijs diende de onderwijzer zich nadrukkelijk te beperken tot het vertellen van de bij-
belse geschiedenissen. Dogmatisch onderwijs was voorbehouden aan de kerk en de 
onderwijzer was geen predikant in klein formaat. In dit verband werd het standpunt 
van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs gewraakt, als zou het 
onderwijs uit de catechismus op de protestants-christelijke school verplicht zijn.213 In 

204 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 22 augustus 1889, nr. 8.
205 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 5 september 1889, nr. 10.
206 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 27 februari 1890, nr. 35.
207 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 17 januari 1889, nr. 14.
208 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 19 juli 1888, nr. 2.
209 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 15 november 1888, nr. 10; 5 december 1889, nr. 23.
210 Brief van Van Lummel aan Klein, 15 november 1889 (Ibidem). ‘De onderwijzer moet dus kennis 

hebben van het kind, maar dan bedoel ik geheel wat anders dan de wetenschap die men gelieft 
psychologie te noemen.’

211 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 8 augustus 1889, nr. 6.
212 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 15 november 1888, nr. 10.
213 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 11 juli 1889, nr. 2.
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deze context is het begrijpelijk waarom naar de mening van het blad op de lagere school 
geen ‘godsdienstonderwijs’, maar ‘bijbelsch onderwijs’ gegeven diende te worden.214

Uit het artikel van normaalschooldirecteur Gerretsen ‘Hoe kan ik een goed school-
meester worden?’ wordt duidelijk dat de persoonlijke vorming van de aankomende 
onderwijzer van meer waarde werd geacht dan de vakinhoudelijke scholing. De twaalf 
aanbevelingen in het artikel waren allemaal van ethische aard, zoals: ‘Wacht u voor een 
lichtvaardig huwelijk’ en ‘Koop geen boeken, als ge iets nuttigers koopen kunt’. Het 
advies om een halfuur voordat de school begint aanwezig te zijn, stond van alle aanbe-
velingen nog het dichtst bij de schoolpraktijk.215

Aan de opleiding van de onderwijzer schonk het blad relatief gezien veel aandacht. In 
de toen actuele discussie over de voor- en nadelen van kweekschool, normaallessen en 
particuliere opleiding nam het blad een besliste positie in. De laatstgenoemde opleidings-
variant vond men de beste, omdat ze de leerlingen geen theorie, maar praktijk gaf. Boven-
dien benaderde deze opleidingsvorm de huiselijke opvoeding het meest. De redactie liet 
zich bij de beoordeling van de kwaliteit van de opleidingsvarianten niet leiden door de 
vraag welke variant de beste vakman afl everde, maar ‘door welke opleiding wordt de 
aankomende onderwijzer ’t best opgevoed?’216 Met de theoretische opleiding van de 
kweekschool had men weinig op. ‘Men is er ongemerkt toe gekomen om de onderwijzers 
op te leiden tot wetenschappelijke pygmeëen.’217 Uit de correspondentie van de beide 
redacteuren weten we dat ze wensten ‘te ageeren tegen een richting, die de wetenschap 
op school tracht te brengen en van ons professortjes in klein formaat wil maken’.218

Het blad laakte het feit dat aan de kweekscholen en normaallessen onderwijs gegeven 
werd door vakdocenten. Daardoor werden het ‘examenscholen’. De schrijver onder-
bouwde deze bewering verder niet en ging er ondertussen aan voorbij dat deze kwalifi ca-
tie evenzeer van toepassing was op de door hem geadoreerde particuliere opleiding.219

3.7 De Vrije School. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs 
(3 juli 1890 – 1901)220

Geschiedenis

De Vrije School was zowel qua vormgeving als samenstelling van de redactie de voort-
zetting van het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs.221 De 
redacteuren J. Klein en H.B. van Lummel beoogden niet anders dan ‘in dezelfde geest en 

214 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 17 januari 1889, nr. 14.
215 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 5 december 1889, nr. 23.
216 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 15 november 1888, nr. 10.
217 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 19 juli 1888, nr. 2; 15 november 1888, nr. 10; 6 december 1888, nr. 

11 en 20 december 1888, nr. 12.
218 Brief van Van Lummel aan Klein, 15 november 1889 (Ibidem).
219 Nieuw Nijmeegsch Schoolblad, 6 december 1888, nr. 11.
220 Ten onrechte vermeldt de Titellijst van de Bibliografi e van Nederlands Protestantse Periodieken 1899 

als laatste jaar van verschijning. D. Langedijk (Bibliographie van den Schoolstrijd, nr. 1838) geeft 
1901 als laatste jaar. Overigens noemt Langedijk ten onrechte 1891 als eerste verschijningsjaar.

221 Zie hoofdstuk 3.6.
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met dezelfde hoop op hulpe van Hem’ voort te gaan.222 De abonnees van het Nieuw 
Nijmeegsch Schoolblad konden op 3 juli 1890 dan ook slechts aan de gewijzigde naam 
zien dat ze een nieuw blad in handen hadden, zo geruisloos vond de wisseling plaats. De 
meest ingrijpende verandering was, naast de nieuwe naam, het feit dat P.J. Milborn uit 
Nijmegen voortaan als uitgever zou optreden. Het blad werd gedrukt op de sneldruk-
pers van de Weesinrichting Neerbosch.223

Met de naam De Vrije School bedoelde de redactie allerminst een bepaald stelsel te 
propageren. Eind jaren 1890 werd dit echter door velen wel verondersteld, want in deze 
periode vormde het al dan niet vrije karakter van de school een bron van discussie.224 
De altijd al van politiek afkerige Klein en Van Lummel verklaarden daarom: ‘Toen wij 
voor enige jaren over een naam van dit blad dachten, kwam het niet in ons op daarvoor 
de leus te aanvaarden en een bepaald schoolstelsel en aldus partij te kiezen in een vraag-
stuk van staathuishoudkundige aard. Het “vrije” in onzen naam was aldus gelijkluidend 
met “christelijk”.’225

In de loop van de verschijningsperiode schakelde de drukker over op uitgave in cou-
rantenformaat.226

Inhoudelijk verzette redacteur Van Lummel het meeste werk. Gezien zijn klacht: ‘… 
daar ik met veel werk aan D.V.S. nog niet eens een tamelijk honorarium haal’, zal het 
aantal abonnees net voldoende geweest zijn om het weekblad te laten verschijnen.227 
Het beperkte aantal lezers was voor de redactie een van de motieven om in 1893 serieus 
te overwegen de verschijning te beëindigen en in te gaan op het aanbod van de uitgever 
van De Christelijke Schoolbode om met dit blad te fuseren.228 Het is er echter niet van 
gekomen en De Vrije School bleef als zelfstandig blad nog een achttal jaren verschijnen. 
In december 1900, aan het eind van de elfde jaargang, slaakte de redactie de verzuch-
ting: ‘Als Uitgever en Redaktie het jaar overzien, zouden zij heel wat mee te deelen heb-
ben en van verrassingen en van teleurstellingen.’229 Mogelijk preludeerden Klein en Van 
Lummel hier al op het einde van het blad, want in de loop van 1901 werd de uitgave om 
niet-achterhaalde redenen defi nitief gestaakt.

222 De Vrije School, 3 juli 1890, nr. 1.
223 P.J. Milborn was sinds 1870 het hoofd van de aan de protestants-christelijke weesinrichting Neer-

bosch verbonden drukkerij en uitgeverij. (H. Kluin, Gezegend werk, pag. 40.)
224 Zie J.C. Rullmann, Gedenkboek bij het vijftig-jarig bestaan van De Unie ‘Een school met den Bij-

bel’, pag. 338-441. De discussie speelde zich aan de hand van een rapport van De Unie ‘Een School 
met den Bijbel’ vooral af rond de vraag of de vrijheid van het protestants-christelijk onderwijs niet 
zou worden ingeperkt, wanneer er door enige vorm van fi nanciële tegemoetkoming door de over-
heid met deze een afhankelijke verhouding zou ontstaan, waardoor het schoolbestuur niet meer 
vrij zou zijn de inhoud van het onderwijs zelf te bepalen. 

225 De Vrije School, 8 februari 1900, nr. 6.
226 De 5e jaargang is de eerst aangetroffen jaargang in courantenformaat.
227 Brief van Van Lummel aan Klein, 16 oktober 1893 (Correspondentie tusschen H.B. van Lummel 

en J. Klein, HDC, coll. nr. 175).
228 Zie hoofdstuk 3.5.
229 De Vrije School, 27 december 1900, nr. 52.
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Inhoud

Het blad opende met een hoofdartikel, vaak ongesigneerd en in dat geval vermoedelijk 
van de hand van redacteur H.B. van Lummel. Hij sneed er nogal eens vragen in aan van 
opvoedkundige aard. Lang niet altijd echter was het hoofdartikel oorspronkelijk. Zo 
nam de redactie regelmatig artikelen over uit L’ Éducation Chrétienne.230

Het blad kende de voor de onderwijstijdschriften gebruikelijke rubrieken ‘Benoemin-
gen’, ‘Berichten’ en ‘Boeken, Tijdschriften’. Per nummer werd gemiddeld zo’n ander-
halve pagina aan advertenties opgenomen. Het merendeel van de artikelen verscheen 
anoniem. Soms werden initialen vermeld en in een enkel geval kwam volledige onderte-
kening voor, zoals bij het artikel van J. de Jong uit Rijnsburg en de bijdragen van E.J. 
Veenendaal uit Zetten. Overgenomen artikelen en berichten waren aan een breed scala 
van kranten en tijdschriften ontleend, zoals N.R.C., De Telegraaf, De Gids en De 
Heraut. Evenals in de voorganger het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad werd ook in De 
Vrije School ruime aandacht besteed aan de examens en de opleiding voor (hoofd)
onderwijzer. Regelmatig werden uitgewerkte examenopgaven opgenomen en zelfs met 
voorbeeldopstellen kwam men de examenkandidaten voor de hoofdakte te hulp.231

Er werden behoorlijk wat artikelen van praktische aard in het blad gepubliceerd. Zo 
werd aandacht besteed aan het ongemak dat het schrijven op een lei meebracht, aan de 
eisen waaraan schoolbanken moesten voldoen en aan de noodzaak van een gezellige 
uitstraling van het klaslokaal.232 Met betrekking tot het rekening houden met verschil-
len tussen leerlingen was het blad zijn tijd vooruit met de suggestie om in dit verband bij 
het leesonderwijs kwekelingen in te zetten en de zelfwerkzaamheid van de leerlingen te 
vergroten. De schrijver van het bewuste artikel besefte wel dat als gevolg daarvan bin-
nen de klas diverse niveaus zouden ontstaan. ‘Vluggers, middelmatigen, stumperts, mis-
schien ook abnormalen’, zo benoemde hij ze in het jargon van die tijd.233

Met betrekking tot het vraagstuk van de christianisering van de openbare school was 
de redactie niet van standpunt veranderd. Niet meer gehinderd door een protesterende 
uitgever gebruikte ze op dit punt krachtiger taal dan voorheen. ‘Steeds vreesde ik, dat 
die onbegrijpelijke partij, die nog altijd droomt van christianiseeren der Staatsschool, 
zou opstaan en er een soort verbroedering zou opgevoerd worden met de Nutspartij, 
hetgeen inderdaad een wederkeeren zou zijn tot zijn uitbraaksel, waarvan Petrus 
spreekt’, aldus een van de redactieleden.234

Aan het politieke aspect van de schoolstrijd, die overigens in de periode waarin het 
blad verscheen al over zijn hoogtepunt heen was, werd nauwelijks aandacht besteed. De 
invoering van de leerplicht, door de redactie aangeduid met ‘leerdwang’, kreeg in een 
drietal artikelen aandacht.235

230 Een uit het Zwitsers Reveil voortgekomen Franstalig onderwijsblad.
231 Bijvoorbeeld De Vrije School, 3 juli 1890, nr. 1 en 3 maart 1892, nr. 36.
232 De Vrije School, 11 januari 1900, nr. 2; 8 maart 1900, nr. 10 en 15 maart 1900, nr. 11.
233 De Vrije School, 22 november 1900, nr. 47.
234 De Vrije School, 25 september 1890, nr. 13. Gedoeld wordt op 2 Petrus 2:22: ‘Maar hun is overko-

men, hetgeen met een waar spreekwoord gezegd wordt: De hond is wedergekeerd tot zijn eigen 
uitbraaksel; en de gewassen zeug tot de wenteling in het slijk.’ Met de ‘Nutspartij’ wordt de Maat-
schappij tot Nut van ’t Algemeen bedoeld.

235 De Vrije School, 8 maart 1900, nr. 10; 15 maart 1900, nr. 11 en 22 maart 1900, nr. 12.
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Het meest spraakmakende artikel dat het blad publiceerde, is ongetwijfeld de Bijbel-
studie geweest van de hand van H. Merckens, hoofdonderwijzer te Vlissingen.236 In 
genoemde studie over Abraham stelde de auteur de gangbare uitleg van de Bijbel ter dis-
cussie door te stellen dat God niet letterlijk, maar door de omstandigheden tot Abraham 
had gesproken. De inhoud deed binnen de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en 
Onderwijzeressen in Nederland (VCO) veel stof opwaaien en na uitvoerige beraadsla-
gingen besloot een meerderheid van de leden op de jaarvergadering van 1898 zich als 
vereniging van de inhoud van deze artikelen te distantiëren.237

Theologisch gezien was het blad afkerig van het innemen van exclusieve dogmati-
sche standpunten en huldigde de redactie het principe van een christendom boven 
geloofsverdeeldheid. ‘… om van onze kinderen te maken, niet afgescheidenen, niet Her-
vormden, niet Lutherschen, niet Mennonieten; (….) maar Christenen …’238 Vanuit deze 
achtergrond had de redactie dan ook geen moeite gehad met de plaatsing van het 
genoemde artikel van Merckens. Gezien het standpunt van de leden van de VCO voer 
De Vrije School echter wel een theologische koers die door een minderheid binnen de 
protestants-christelijke schoolwereld gedeeld werd.

Visie op onderwijs en opvoeding

Pedagogisch gezien had de redactie een hang om de school te beschouwen als een soort 
huisgezin in het groot. Met voorliefde werd gesproken over ‘den huiselijken aard der 
school’. Die zou van opvoedkundige waarde zijn en kinderen vormen. Het gezin werd 
gezien als ‘het natuurlijk voorbeeld’, waarnaar de school zich had te richten.239 De 
redactie bewoog zich met deze visie in de lijn van de bewonderde mr. J.J.L. van der 
Brugghen en ze wees daar de lezers ook op: ‘Ook in dit opzicht zeggen wij het Nijm. 
Schoolbl. na.’240 Er ging niets boven ‘de weldadigheid van de ouderlijke opvoeding’ en 
in dit verband laakte de redactie het verschijnsel dat als gevolg van het volgen van een 
opleiding aan een kweekschool diverse leerlingen in verband met de reisafstand op jeug-
dige leeftijd het huisgezin dienden te verlaten.241 Ook de uitbreiding van het aantal vak-
ken waaraan de school verplicht werd aandacht te besteden, zag ze als een aanval op de 
opvoedende functie van het gezin.242 De school diende een ‘hulpinrichting’ te blijven, 
waar slechts een deel van de opvoeding werd overgenomen, want ‘waar men de verant-
woordelijkheid van het huisgezin verzwakt, ondergraaft men de hechtste steunselen der 
maatschappij’.243

In een artikel dat handelde over de vraag ‘Wat is opvoeding?’ werd de bij het kind 
aangeboren geneigdheid tot het kwade sterk benadrukt en werd opvoeding omschreven 

236 Gepubliceerd in het nummer van 8 april en 1 juli 1897 (J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk 
Lager Onderwijs in Nederland, pag. 342).

237 Correspondentieblad, 1897, nr. 5; F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 464-469.
238 De Vrije School, 3 juli 1890, nr. 1.
239 De Vrije School, 20 december 1900, nr. 51.
240 De Vrije School, 3 juli 1890, nr. 1.
241 De Vrije School, 16 oktober 1890, nr. 16; zie ook de volgende paragraaf.
242 De Vrije School, 7 juli 1892, nr. 1.
243 De Vrije School, 3 juli 1890, nr. 1.
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als het leiden van de kinderen ‘op een goeden weg en ze te voeren tot een hooger 
leven’.244

Wanneer nieuwe psychologische of didactische inzichten besproken werden, was er 
een kritische en soms conservatieve ondertoon. Zo werd bij de behandeling van het in 
opkomst zijnde psychologisch principe van de apperceptie opgemerkt: ‘Bleef het vroe-
ger een geheim, hoe het mogelijk was dat een kind leerde, dat gij zelf wat leeren kondt, 
waart ge tevreden met de praktische resultaten en met den weg van proefneming en 
ervaring, nu zal men u het raadsel oplossen. Op het toverwoord: “apperceptie” opent 
zich de geheime poort.’245 Bij de bespreking van het principe van ontwikkelend onder-
wijs werd gesteld: ‘Als we spreken van ontwikkelend onderwijs doelen we geen strenge 
kursus van oefeningen (…). Als een onderwijzer zijn onderwerpen naar de eischen van 
nieuwmodische kunst uitwikkelt en uitpluist, totdat er van een geheelen stoel geen vezel-
tje meer vast zit, mag hij niet verbeelden ontwikkelend onderwijs gegeven te hebben. De 
natuur blijft onze meesteres. We moeten haar volgen en niet vooruitloopen.’246

Visie op de onderwijzer

Diverse malen kwam in het blad ter sprake over welke kwaliteiten een goede school-
meester zou moeten beschikken. Opvallend is daarbij dat meermalen benadrukt werd 
dat hij in elk geval een goede gezondheid diende te bezitten. ‘Flinke, degelijke gezonde 
en zedelijke menschen’, ‘gezonde menschen met goede oogen en ooren en zonder hin-
derlijke gebreken’, zijn in dat verband gebruikte kwalifi caties.247 Uiteraard werd niet 
vergeten dat een onderwijzer ook aan vereisten diende te voldoen als godsdienstigheid, 
ernst, toewijding en liefde voor het kind.

Voor de opleiding aan de kweekschool had de redactie nooit een goed woord over. 
Met name Van Lummel schreef er regelmatig over en altijd weer kwam hij tot de con-
clusie dat de particuliere opleiding, ‘de kweekeling opgeleid in de school’, de beste oplei-
dingsvariant was.248 Overigens was er ook ruimte voor andere opvattingen. Zo kreeg 
kweekschooldirecteur H. Bijleveld de gelegenheid om te verdedigen dat de opleiding 
aan de kweekschool de beste voorbereiding op de praktijk was. In dat verband schreef 
hij zelfs dat de particuliere opleiding en de normaallessen ‘het aantal sukkels dat na ette-
lijke vergeefse pogingen eindelijk onderwijzer wordt’ deed toenemen.249 Het getuigt van 
een ruimhartig redactioneel beleid dat een dergelijk artikel niet uit de kolommen 
geweerd werd, zodat er ruimte bleef voor meningsvorming.

Van Lummel vond de pretentie van de kweekschool als zouden de leerlingen daar 
grondiger onderwijs ontvangen aanmatigend. De particuliere of private opleiding was 
de meest geëigende opleiding voor onderwijzers van de lagere school en de kweekschool 
diende zich te richten op de opleiding van de onderwijzers voor het vervolgonderwijs.250 

244 De Vrije School, 28 augustus 1890, nr. 9.
245 De Vrije School, 14 juni 1900, nr. 24.
246 De Vrije School, 1 maart 1900, nr. 9. 
247 De Vrije School, 25 januari 1900, nr. 4; 13 december 1900, nr. 50.
248 De Vrije School, 17 juli 1890, nr. 3; 24 juli 1890, nr. 4; 31 juli 1900, nr. 5.
249 De Vrije School, 2 oktober 1890, nr. 14.
250 De Vrije School, 24 juli 1890, nr. 4.
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De sterke kant van de private opleiding was de oefening in de praktijk, waardoor veel 
beter geselecteerd kon worden dan op de kweekschool. Het belangrijkste bezwaar tegen 
de opleiding aan de kweekschool was voor Van Lummel het feit dat de kwekeling al op 
jeugdige leeftijd het ouderlijk huis diende te verlaten. Hij vond dit niet te rijmen met ‘de 
enigheid en hoogheid der ouderlijke autoriteit, de weldadigheid van de ouderlijke 
opvoeding’. De kweekschool rukte de kwekeling uit het huisgezin en het was naar Van 
Lummels oordeel gevaarlijk ‘om eigenmachtig de banden los te maken, die God zo zorg-
vuldig gelegd heeft’.251

Een ander aspect dat met enige regelmaat aandacht in de kolommen van De Vrije 
School kreeg, was de inhoud van het onderwijzersexamen. Met vele anderen pleitte de 
redactie voor vrije examens, zodat het protestants-christelijk onderwijs de vrijheid kreeg 
zelf de inhoud van het examen te bepalen. Daarnaast protesteerde het blad tegen het 
intellectualistisch karakter van de examens. ‘Men verdwaalt ondertusschen hoe langer 
hoe meer op de bijpaden, waarop men van de onderwijzers miniatuur- en quasievakge-
leerden maken wil, alsof de schooljeugd ’t best door een wandelende encyclopedie wordt 
opgevoed. Wij zijn ten opzichte van offi cieele examens voor den radikalen maatregel 
van totale afschaffi ng’, zo werd het standpunt pregnant samengevat.252

Met het toenemende aantal leermiddelen dat op de markt kwam, was men niet 
onverdeeld gelukkig. De handboeken en methodes dreigden de onderwijzer te tirannise-
ren en te verlagen tot ‘een boekhouder in werktuigelijke zin’, alsof hij over onvoldoende 
vakmanschap zou beschikken.253

Met betrekking tot de verhouding tussen het bestuur en de hoofdonderwijzer was de 
redactie van mening dat deze niet vergelijkbaar was met die van een predikant tot de 
kerkenraad. De onderwijzer was verplicht de aanwijzingen en besluiten van het bestuur 
te volgen; de onderwijzer was ‘de dienende broeder’.254

3.8 Christelijk Schoolblad (27 oktober 1893 – 26 december 1919)

Geschiedenis

Alhoewel het Christelijk Schoolblad zich in het eerste nummer als een nieuw orgaan 
presenteerde, was het feitelijk de voortzetting van De Christelijke Schoolbode.255 De 
redactie van het nieuwe blad die gevormd werd door de heren P.J. Kloppers en H.J. 
Emous, had tot twee weken voor het einde van de verschijning van De Christelijke 
Schoolbode dit blad geredigeerd. Qua vormgeving en formaat oogde het nieuwe blad 
ook al als De Christelijke Schoolbode en evenals De Christelijke Schoolbode bevatte de 

251 De Vrije School, 16 oktober 1890, nr. 16.
252 De Vrije School, 7 juli 1892, nr. 1.
253 Ibidem.
254 De Vrije School, 17 maart 1892, nr. 38.
255 Voor de geschiedenis van dit blad zie hoofdstuk 3.5. De redactie van het Christelijk Schoolblad 

beschouwde De Christelijke Schoolbode als de opvolger van De Hoop des Vaderlands (Christelijk 
Schoolblad, 9 september 1901, nr. 36). Dit is evenwel onjuist. De Christelijke Schoolbode was de 
opvolger van De Christelijke School (redactie ds. H. Malcomesius), zie ook hoofdstuk 3.4.
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kop van het blad een tweetal bijbelteksten als motto, waarvan Markus 10:14b zelfs in 
beide voorkwam.256

Vanaf het begin werd de redactie bijgestaan door een aantal vaste medewerkers, die 
tezamen met de twee redactieleden in de kop van het blad vermeld werden.257 Het blad 
werd uitgegeven door uitgeverij C. Blommendaal in ’s-Gravenhage.258

Het antirevolutionaire parlementslid mr. A.F. de Savornin Lohman schreef in het eer-
ste nummer een aanbeveling. Hij sprak de hoop uit dat het nieuwe blad samenbindend 
zou mogen werken, want ‘de scheuring op kerkelijk gebied doet zich ook op het gebied 
der School gevoelen’. Ongetwijfeld doelde De Savornin Lohman daarmee op het feit dat 
er inmiddels drie landelijke schoolverenigingen met elk hun eigen kerkelijke achterban 
binnen het protestants-christelijk onderwijs opereerden.259 Naar aanleiding van een 
opmerking van ds. H. Malcomesius, de voorzitter van de Vereniging voor Christelijk 
Volksonderwijs, onderstreepte naderhand de redactie nog eens het belang van het door 
De Savornin Lohman aangeprezen streven om samenbindend te werken. ‘Wij hopen van 
harte, dat voor al onze Christelijke onderwijzers het Chr. Schoolblad het orgaan worde, 
waarin zij hetgeen hen vereenigt, behandeld vinden.’260 Deze intentie werd echter direct 
al door het christelijk weekblad De Nieuwe Sprokkelaar in twijfel getrokken op grond 
van het feit dat het Christelijk Schoolblad zich had laten introduceren door mr. A.F. de 
Savornin Lohman, volgens de redactie van De Nieuwe Sprokkelaar ‘een der meest 
geprononceerde vijanden van de Ned. Herv. Kerk’. Op grond van diens bijdrage was het 
voor De Nieuwe Sprokkelaar dan ook een uitgemaakte zaak dat het nieuwe blad zich 
schaarde aan de zijde van de Doleantie, de kerkelijke beweging waaraan dr. A. Kuyper 
leiding gaf. De lof die het Christelijk Schoolblad bij verschijning in Kuypers dagblad De 
Standaard kreeg toegezwaaid, zal dit beeld alleen maar bevestigd hebben.

In 1899 vertrok redacteur Kloppers naar Zuid-Afrika.261 Na drie jaar het blad alleen 
geredigeerd te hebben, haalde Emous in 1902 A.J. Drewes in de redactie.262 De uitgever 
koppelde er een succesvolle wervingscampagne voor nieuwe abonnees aan vast.263 Het 
binnenhalen van Drewes bleek een gouden greep. Drewes, hoofd van een Amsterdamse 
protestants-christelijke lagere school, had al regelmatig artikelen aangeleverd en was 

256 Marcus 10:14b: ‘Laat de kinderkens tot Mij komen, en verhindert ze niet; want derzulken is het 
Koninkrijk Gods.’ De andere tekst was Spreuken 22:6: ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar 
den eis zijns wegs; als hij ook oud zal geworden zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’

257 Vaste medewerkers waren de heren J. Jansen uit Rotterdam, W. Jansen uit Utrecht, H. Milo uit Elst, 
A.M. Molenaar uit Rotterdam, J. Nobels uit Zetten, J.C. de Puy uit Oosthem, A.C.W. Scheffer uit 
Harlingen, J. Smelik uit ’s-Gravenhage, W. van der Wielen uit Leeuwarden, F.C. Wijle uit Vught, A. 
Wiersinga uit Meppel, D. Wijnbeek uit Zwolle, J. van Zanten uit Zeist en H. van Zuijlen uit Hattem.

258 Hoofd van de uitgeverij was de heer C.H. Voorhoeve, Christelijk Schoolblad, 19 april 1901, nr. 16; 
26 december 1919, nr. 52. Zie ook W.J. Ouweneel, ‘Het Nederlands Reveil en het zogenaamd Dar-
bisme’, pag. 207.

259 Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs, opgericht in 1860; Vereniging voor Gere-
formeerd Schoolonderwijs, opgericht in 1868; Vereniging voor Christelijk Volksonderwijs, opge-
richt in 1890. Zie ook hoofdstuk 2.3.

260 Christelijk Schoolblad, 10 november 1893, nr. 3.
261 J.C. van der Does, Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 75-76.
262 Christelijk Schoolblad, 2 september 1901, nr. 35.
263 Christelijk Schoolblad, 16 september 1910, nr. 37.

Binnenwerk_2e.indd   Sec3:82Binnenwerk_2e.indd   Sec3:82 02-10-2009   13:58:3402-10-2009   13:58:34



83

de weekbladen

een geboren journalist.264 ‘Uw woord prikkelt tot nadenken’, zo schreef een lezer prij-
zend. Een ander vond dat de artikelen van Drewes getuigden van ‘praktischen zin’.265 
‘Frissche, levendigen stijl’, schreef een derde.266 C.F.A. Zernike, een autoriteit binnen het 
openbaar lager onderwijs, roemde Drewes pennenvruchten: ‘Fraai gestileerde pittige 
stukjes, zoo midden uit het schoolleven gegrepen.’267 ‘Voorlichter van vele Christelijke 
onderwijzers, naar wien men nog al pleegt te luisteren’, aldus het oordeel van weer een 
ander.268 Dankzij Drewes veroverde het blad zich een vooraanstaande plaats in de pro-
testants-christelijke onderwijswereld en het aantal abonnees nam gestaag toe, zelfs 
zodanig dat de uitgever in de loop van de zevende jaargang meedeelde dat het abonne-
mentsgeld verlaagd kon worden ‘tengevolge van de gestadige vermeerdering van het 
getal onzer abonné’s’.269 Er werd spontaan zoveel kopij toegezonden, dat ruimte om 
alles te plaatsen soms ontbrak.270

Drewes zelf vond dat de basis van het Christelijk Schoolblad te smal was. ‘Het blad is 
te klein en heeft te weinig medewerkers.’271 Uiteindelijk leidde dat ertoe dat aan het eind 
van de zesentwintigste jaargang in een korte redactionele mededeling gemeld werd dat 
het Christelijk Schoolblad en Onze Vacatures zouden samengaan in het Christelijk 
Schoolblad Onze Vacatures. De redacties van beide bladen zouden samen het nieuwe 
blad redigeren.272 Op vrijdag 2 januari 1920 was het zover en verscheen het eerste num-
mer van het nieuwe blad.

Inhoud

De lezer vond in het Christelijk Schoolblad de voor de onderwijsbladen vertrouwde 
rubrieken als ‘Leestafel’, waarin de boekbesprekingen geplaatst werden en ‘Varia’, 
waarin korte redactionele commentaren of uit andere tijdschriften overgenomen com-
mentaren opgenomen werden. Overgenomen berichten waren te vinden onder de kop 
‘Uit de Pers’. Met name uit verwante bladen als De Standaard en De Nederlander werd 
nogal eens geciteerd. De tijd van frequente overname van artikelen uit andere tijdschrif-
ten, zoals dat destijds in bijvoorbeeld De Christelijke Schoolbode en het Nieuw Nij-
meegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs gebeurde, was echter voorbij. 
Gebeurtenissen uit de onderwijswereld passeerden de revue in de rubriek ‘Binnenland’, 
naderhand omgedoopt in ‘Berichten’. Per provincie werd daarin het nieuws met betrek-
king tot het protestants-christelijk lager onderwijs vermeld. Personeelsmutaties werden 

264 J.C. van der Does, Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 37-38.
265 Christelijk Schoolblad, 29 januari 1909, nr. 5; 25 juni 1909, nr. 26.
266 Christelijk Schoolblad, 23 december 1910, nr. 51.
267 Christelijk Schoolblad, 28 maart 1913, nr. 13.
268 Christelijk Schoolblad, 5 juni 1914, nr. 23.
269 Christelijk Schoolblad, 29 juni 1900, nr. 26.
270 Christelijk Schoolblad, 16 december 1910, nr. 50.
271 Christelijk Schoolblad, 29 april 1910, nr. 17.
272 Christelijk Schoolblad, 26 december 1919, nr. 52. Het weekblad Onze Vacatures was van oor-

sprong een vanaf 1907 verschijnend ‘Gratis Advertentieblad voor de Scholen met den Bijbel’. Na 
de fusie met het Christelijk Schoolblad werd abonnementsgeld geheven. Het eerste nummer dat de 
gefuseerde redactie liet verschijnen werd doorgenummerd als zijnde een nummer van Onze Vacatu-
res (13e jrg., nr. 26).
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vermeld in de rubriek ‘Benoemingen aan Christelijke scholen’. Na 1900 werd het de 
gewoonte om van een overleden hoofd van de school of onderwijzer op de voorpagina 
een kort ‘In Memoriam’ op te nemen, verzorgd door een bekende van de overledene. De 
achterpagina was gevuld met personeelsadvertenties en aankondigingen van uitgevers.

Bijna wekelijks werden in de rubriek ‘Ingezonden’ ingezonden stukken opgenomen. De 
criteria die de redactie hanteerde om een ingezonden stuk te plaatsen, waren ruimhartig. 
‘Een iegelijk die bij het Christelijk onderwijs werkzaam is en die wat te zeggen heeft’, kreeg 
gelegenheid om zijn mening te geven.273 Voor nieuws en vergaderverslagen van de protes-
tants-christelijke landelijke schoolverenigingen en de Vereniging van Christelijke Onder-
wijzers en Onderwijzeressen in Nederland was alle plaats, evenals voor de jaaroverzichten 
van de fondsen Johannes en Barnabas. Het blad opende altijd met een redactioneel artikel. 
In de beginjaren werd dat rondom de christelijke feestdagen nog vervangen door een arti-
kel van meditatieve aard. In de redactionele artikelen werd overwegend aandacht geschon-
ken aan onderwerpen die betrekking hadden op onderwijs en opvoeding.

Drewes sneed in de hoofdartikelen en de redactionele commentaren tal van aan de 
praktijk ontleende onderwerpen aan, waarbij hij blijk gaf van een kritische en zelfstan-
dige blik. Zo pleitte hij – zijn tijd vooruit – voor de invoering van groepswerk. ‘Groeps-
werk wil de kinderen helpen zichzelf op te voeden door hun de gelegenheid te geven met 
verwante zielen zamen te werken tot het verkrijgen van kennis en kracht.’274 Uit een 
artikel als ’Lastige kinderen’ valt op te maken dat Drewes een bekwaam pedagoog 
geweest moet zijn. Hij signaleerde in de genoemde bijdrage dat er twee soorten onder-
wijzers waren. ‘Die nooit verbieden en altijd straffen en die nooit straffen en altijd ver-
bieden.’ In dat verband gaf hij het van pedagogisch inzicht getuigend advies: ‘Schuw alle 
gekunsteldheid in uw optreden tegenover de klas, als de pest.’275 Alhoewel er in het blad 
regelmatig aandacht was voor opvoedkundige vragen, had Drewes graag een aparte 
opvoedkundige rubriek voor de ouders gezien.276 Het is er niet van gekomen. Het blad 
maakte ook melding van vernieuwingen binnen het onderwijs. Zo deed hoofdonderwij-
zer J. Hobma uit Utrecht verslag van een op experimentele basis georganiseerde ouder-
avond, die ‘liefl ijk’ was geweest.277

Regelmatig berichtte het blad over de strijd die het onderwijzend personeel aan de 
protestants-christelijke scholen voerde voor salarisverbetering. De redactie vond de 
vrees van de besturen dat bij het aanvaarden van subsidie de overheid inhoudelijk 
invloed op het onderwijs zou gaan uitoefenen onterecht. Door subsidiëring zou er fi nan-
ciële ruimte komen voor de noodzakelijke salarisverhoging.278 Dat de bestaande bezol-
diging aanleiding gaf tot ontevredenheid vond de redactie begrijpelijk. De manier 
waarop aan die ontevredenheid in een aantal gevallen uitdrukking gegeven werd, achtte 
de redactie echter ‘onhebbelijk en onwaardig’.279

273 Christelijk Schoolblad, 19 juli 1901, nr. 29.
274 Christelijk Schoolblad, 24 september 1909, nr. 39.
275 Christelijk Schoolblad, 18 september 1908, nr. 38.
276 Christelijk Schoolblad, 1 september 1911, nr. 35.
277 Christelijk Schoolblad, 2 oktober 1908, nr. 40.
278 Christelijk Schoolblad, 9 maart 1900, nr. 10. 
279 Christelijk Schoolblad, 30 augustus 1901, nr. 35.
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Uiteraard ging het blad ook in op de vragen van de dag, zoals het vraagstuk van het 
ambulantisme (‘het hoofdschap zonder vaste klasse’), de benoeming van onderwijzend 
personeel met socialistische denkbeelden aan protestants-christelijke scholen, de wense-
lijkheid van schoolvoeding, het houden van personeelsvergaderingen, de invoering van 
een christelijk schoolliedboek, de vrije woensdagmiddag, de vraag of een gehuwde 
vrouw voor de klas hoort en of een onderwijzer gerechtigd is de vergaderingen van het 
schoolbestuur bij te wonen.280 De sinds 1903 opgenomen verslagen van de schoolbezoe-
ken van de schoolopziener in het district Winschoten zullen voor de lezers instructief en 
herkenbaar geweest zijn. De toonzetting van de verslagen was overwegend positief en 
de beschrijvingen waren in algemene termen gesteld, zodat identifi catie met een speci-
fi eke school alleen voor ingewijden mogelijk moet zijn geweest.281

Evenals elk tijdschrift was ook het Christelijk Schoolblad een spiegel van zijn tijd. 
We herkennen dat onder meer in de aandacht voor het protestants-christelijk onderwijs 
in Zuid-Afrika. In de wekelijkse rubriek ‘Onze onderwijzers in de verstrooiing’ werd 
meegeleefd met het wel en wee van de onderwijzers die meevochten aan de zijde van de 
Boeren.282 Het bericht van het sneuvelen van de secretaris van het Zuid-Afrikaanse 
Departement van Onderwijs, de oud-onderwijzer C.G. de Jonge, bij Elandslaagte in 
1899 werd zelfs, voorzien van een foto, op de voorpagina geplaatst.283 ‘Volgaarne’ nam 
de redactie het gedicht ‘Aan de Boeren’ van onderwijzer J. Deetman uit Utrecht op, dat 
begon met:

‘Houd moed! Houd moed!
Gij kleine stoet van herders en van helden!’284

Ook met het protestants-christelijk onderwijs in Nederlands-Indië werd meege-
leefd.285 De gevolgen van de Eerste Wereldoorlog zijn onder meer terug te vinden in de 
aandacht die in het blad geschonken werd aan de problemen die de mobilisatie mee-
bracht voor het onderwijs.

Met het christelijk weekblad De Nieuwe Sprokkelaar was de verhouding aanvanke-
lijk gespannen. De oorzaak daarvan was de hierboven gemelde aantijging van De 
Nieuwe Sprokkelaar dat de intentieverklaring van het Christelijk Schoolblad om samen-
bindend te willen werken slechts uit loze woorden bestond. Het was voor Kloppers en 
Emous aanleiding om reeds in het derde nummer van het blad te verklaren dat zij voort-
aan alleen nog in uitzonderlijke gevallen zouden ingaan op het geschrijf van De Nieuwe 
Sprokkelaar.286 Naderhand verbeterde echter de verstandhouding en was er bij de 
redactie van het Christelijk Schoolblad zelfs waardering ‘voor de warmte, waarmede zij 

280 Christelijk Schoolblad, 28 september 1900, nr. 39; 1 mei 1903, nr. 18; 8 mei 1903, nr. 19; 18 
december 1903, nr. 51; 15 mei 1904, nr. 20; 28 oktober 1904, nr. 44; 8 december 1911, nr. 49; 19 
maart 1915, nr. 12.

281 Het eerste verslag werd opgenomen in het Christelijk Schoolblad, 7 augustus 1903, nr. 32.
282 Uit een redactionele mededeling in Christelijk Schoolblad, 29 juni 1900, nr. 26 valt op te maken dat 

Emous aanvankelijk twijfelde of een dergelijke rubriek wel in een onderwijsblad thuishoorde.
283 Christelijk Schoolblad, 16 maart 1900, nr. 11.
284 Christelijk Schoolblad, 4 april 1902, nr. 14.
285 Zo verscheen er in de 6e en 7e jaargang een artikelenserie over de geschiedenis van de zending in 

Nederlands-Indië; in de 22e jaargang verscheen een artikelenserie ‘Stemmen uit Indië’ en vanaf de 
26e jaargang was er de rubriek ‘Indische Zaken’.

286 Christelijk Schoolblad, 10 november 1893, nr. 3.
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[de redactie van De Nieuwe Sprokkelaar LDvK] steeds voor de Christelijke school 
ijvert’.287 De suggestie van de redactie van De Nieuwe Sprokkelaar dat het Christelijk 
Schoolblad in de lijn van dr. A. Kuyper sprak, was overigens terecht. Emous was voor-
zitter van het comité dat aandacht schonk aan de zeventigste verjaardag van de antire-
volutionaire leider.288 Bij het veertigjarig jubileum van De Standaard kreeg hoofdredac-
teur dr. A. Kuyper, ‘de eminente leider’, van de redactie van het Christelijk Schoolblad 
alle lof toegezwaaid.289 Met De Bode, het orgaan van de Bond van Nederlandsche 
Onderwijzers, werd vooral na de komst van Drewes regelmatig gepolemiseerd.

De redactie was bescheiden als het ging om de plaats die het blad innam in het pro-
testants-christelijk onderwijs. ‘We vinden het aanmatigend en onwaar ons blad aan te 
dienen als het orgaan van het Christelijk onderwijs.’290 Dit neemt echter niet weg dat het 
blad een vooraanstaande positie innam, al was het alleen maar vanwege het feit dat het 
stilzwijgend fungeerde als huisorgaan van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers 
en Onderwijzeressen in Nederland (VCO). Drewes onderkende dat dit laatste een 
gevaar voor het blad kon betekenen. ‘De pers moet vrijblijven. Zij mag niet gebonden 
zijn aan een corporatie, die aan zichzelf verplicht is, sommige uitingen te smoren’, zo 
schreef hij eens, daarmee tevens fi jntjes de positie aangevend van De Christelijke Onder-
wijzer, het verenigingsorgaan van de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwij-
zeressen in Nederland.291 Ook met dit blad waren de verhoudingen gespannen. De ani-
mositeit tussen hoofden en onderwijzers was daar mede debet aan. De Christelijke 
Onderwijzer vond het Christelijk Schoolblad ‘star-conservatief’.292

Visie op onderwijs en opvoeding

In een van de eerste nummers van het blad omschreef de redactie opvoeden als ‘voeden 
tot hooger’, opdat de opvoedeling vrede en vreugde in God zou vinden. De christelijke 
opvoeder maakte daarbij gebruik van de Bijbel, omdat het geloof uit het gehoor was. 
De opvoeder kon dat geloof echter niet geven, dat was Gods gave. ‘De Christelijke 
opvoeder houdt zich overtuigd dat hij niets in den mensch brengen kan.’293 De school 
diende aan te sluiten bij de opvoeding van het gezin, want de christelijke school stond in 
dienst van het gezin. Het hoofd van de school werd gezien als de uitvoerder van de eisen 
van de ouders, want de school was van de ouders.294 Hoewel een goede relatie met het 
gezin van principieel belang geacht werd, diende er echter wel voor gewaakt te worden 
dat een onderwijzer niet de knecht van de ouders werd.295 De redactie tekende bezwaar 
aan tegen de tendens dat de overheid steeds meer taken, zoals schoolbaden, schoolvoe-
ding en schoolkleding aan de school toedeelde. Zo ging het oorspronkelijk karakter van 

287 Christelijk Schoolblad, 14 juni 1901, nr. 24.
288 Christelijk Schoolblad, 1 november 1907, nr. 44.
289 Christelijk Schoolblad, 12 april 1912, nr. 15.
290 Christelijk Schoolblad, 8 september 1911, nr. 36.
291 Christelijk Schoolblad, 29 april 1910, nr. 17. Voor dit blad zie hoofdstuk 5.3.
292 Christelijk Schoolblad, 19 juni 1914, nr. 25.
293 Christelijk Schoolblad, 10 november1893, nr. 3.
294 Christelijk Schoolblad, 19 oktober 1894, nr. 52.
295 Christelijk Schoolblad, 29 maart 1918, nr. 13.
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de school, ‘hulpinrichting voor het gezin’, steeds meer verloren en werd de functie van 
het gezin uitgehold.296

Aan de opkomende ideeën van Herbart besteedde het Christelijk Schoolblad brede 
aandacht. Zo werd in een dertiental artikelen ingegaan op de opvoedingsleer van Her-
bart aan de hand van een bespreking van het boek De nieuwere paedagogiek, eene 
schets van Herbarts opvoedingsleer.297 Kennisname van Herbarts psychologie en didac-
tiek achtte de schrijver voor alle onderwijsgevenden van belang, al streed Herbarts 
mensbeeld met het bijbelse gegeven van de verdorvenheid van de mens. Bovendien vond 
hij Herbarts bewijs voor het bestaan van de ziel erg zwak, maar dat deed aan de waarde 
van de zielkunde voor de praktijk niets af. Verder wees hij op de noodzaak van het aan-
schouwingsonderwijs – liever sprak de schrijver van ‘zaakonderwijs’ – al vond de schrij-
ver Herbarts uitgangspunt dat niets in het verstand is wat niet eerst in de zinnen was, te 
absoluut. Uitvoerig ging hij in op de belangrijke rol die de begrippen ‘voorstelling’ en 
‘aanschouwing’ in Herbarts associatiepsychologie speelden. Al had de schrijver nogal 
wat detailkritiek, het concept als zodanig werd aanvaard en voor de onderwijspraktijk 
vruchtbaar geacht. ’Voor de praktijk van ons onderwijs is de kennis en de toepassing 
dezer wetten van groote waarde.’298 In een ander artikel over Herbart werden de onder-
wijskundige denkbeelden van de opkomende Nieuwere Richting eveneens gedeeltelijk 
onderschreven. ‘De grondslag der nieuwere richting wordt dus gevonden in het beginsel 
der zelfwerkzaamheid, de splitsing der moeilijkheden en de toepassing van de methode 
der natuurkundigen.’299 De schrijver was van mening dat er waardevolle elementen in 
deze benadering zaten, doch kritische toetsing was nodig. ‘Het wordt zaak voor ons, dat 
wij uit het nieuwere ons toeëigenen, wat ons dienen kan; dat wij verwerpen, wat met de 
beginselen, aan welker onbetwistbaarheid wij vasthouden, strijdig is.’300 Uit een verslag 
van een vergadering van de afdeling Amsterdam van de VCO weten we dat er binnen 
het protestants-christelijk onderwijs echter ook principiële vraagtekens gezet werden bij 
het gebruik van de aan Herbart ontleende leertrappen.301 Ook Drewes zelf plaatste bij 
Herbarts didactische uitgangspunten een aantal kanttekeningen. Zo vond hij het te ver 
gaan om alleen datgene vanbuiten te laten leren, wat door de leerlingen begrepen werd. 
Hij bestreed dan ook de opvatting van zijn collega Wirtz die stelde: ‘Eerst de noodige 
toelichting, dan het memoriseeren.’302

296 Christelijk Schoolblad, 18 december 1903, nr. 51. Ook in het Christelijk Schoolblad, 9 augustus 
1907, nr. 32 komt deze thematiek aan de orde.

297 De nieuwere paedagogiek, eene schets van Herbarts opvoedingsleer, naar het Duits van Chr. Ufer 
en bewerkt door M.H. Lem en A.J. Straatman werd besproken in de nummers 41 t/m 48, 50, 51, 
53 (1894), 1 en 3 (1895).

298 Christelijk Schoolblad, 7 september 1894, nr. 46.
299 De Nieuwere Richting ging uit van de leertrappen van Herbart. Christelijk Schoolblad, 28 septem-

ber 1894, nr. 49. Zie ook Critas, De Nieuwere Richting in het Lager Onderwijs en hare toepassing 
in de practijk.

300 Christelijk Schoolblad, 14 december 1895, nr. 7.
301 Christelijk Schoolblad, 26 juni 1903, nr. 26. Het verslag volstaat met een vermelding en geeft geen 

inhoudelijke argumenten.
302 Christelijk Schoolblad, 15 mei 1908, nr. 20. Voor de psychologische achtergronden van de van 

Herbart afkomstige opvatting om alleen te memoriseren wat begrepen wordt zie J. Geluk, Woor-
denboek voor opvoeding en onderwijs, lemma Ontwikkelende kracht der leerstof, en W. Hehl-
mann, Wörterbuch der Pädagogik, lemma Entwickelnder Unterricht.

Binnenwerk_2e.indd   Sec3:87Binnenwerk_2e.indd   Sec3:87 02-10-2009   13:58:3502-10-2009   13:58:35



88

dienstbaar aan het onderwijs

Binnen het protestants-christelijk onderwijs werd veel belang gehecht aan de toepas-
sing van het principe van de aanschouwelijkheid. De talloze schoolplaten van H.J. van 
Lummel zijn in dit verband illustratief. In een aantal artikelen werd dat belang door het 
Christelijk Schoolblad nog eens onderstreept.303 Tegen dit standpunt tekende de gerefor-
meerde predikant ds. J.C. Sikkel in een lezing over ‘De Aanschouwing in het Onderwijs’ 
bezwaar aan.304 De oud-onderwijzer Sikkel verweet het protestants-christelijk onderwijs 
dat het in strijd met de protestants-christelijke grondslag de aanschouwing in plaats van 
het woord tot uitgangspunt van het onderwijs genomen had. Uit de wijze waarop het 
Christelijk Schoolblad omging met de lezing van Sikkel valt op te maken dat de redactie 
(Emous wellicht?) het in eerste instantie niet nodig had geoordeeld aandacht te schenken 
aan de dan inmiddels in druk verschenen inleiding.305 Gezien de uitgebreide aandacht die 
ds. Sikkels woorden in de andere onderwijsbladen kregen, kon de redactie er echter niet 
meer omheen. Uit de manier waarop de lezing, zij het uitgebreid, aan de orde gesteld 
werd, blijkt dat de redactie de portee van Sikkels woorden is ontgaan. Ze was van 
mening dat aan Sikkels betoog een verwarring van de begrippen aanschouwelijk onder-
wijs en aanschouwingsonderwijs ten grondslag lag. Uitvoerig werd per leervak aange-
toond door welke misvattingen Sikkel zich in zijn oordeel had laten leiden. De redactie 
beperkte zich daarbij echter tot een verdediging van de op de protestants-christelijke 
school toegepaste didactische uitgangspunten, terwijl de achterliggende gedachte van 
Sikkel niet aan de orde werd gesteld. Deze immers laakte in zijn lezing het feit dat het 
protestants-christelijk onderwijs een eigen onderwijskundig bijbels onderbouwd concept 
miste. Toen er vanuit de achterban bedekte kritiek op de artikelenserie kwam, werd deze 
vrij vormelijk weerlegd, doch na de twaalfde afl evering stopte de serie abrupt. Kennelijk 
heeft de redactie met het vraagstuk geen raad geweten.306

Aan de bespreking van M. Gouka’s boek De kweekschool wijdde de redactie een 
hoofdartikel, waarin zij tevens de gelegenheid te baat nam om met betrekking tot de 
bewaarschool op te merken dat het de ervaring was dat ‘kinderen die ze niet bezocht 
hebben betere vorderingen maken, dan die, welke van bewaarscholen komen’. Het was 
in de ogen van de redactie een gevolg van het feit dat ‘de leiding in handen van onbe-
kwame en dus onbevoegde helpsters is’. Voor hen was het onderhavige boek een uitste-
kend werk, alhoewel het qua psychologische beschouwingen grotendeels als achter-
haald moest beschouwd worden.307

303 Christelijk Schoolblad, 12 april-10 mei 1895, nr. 25 t/m 28. 
304 Christelijk Schoolblad, 27 juni 1902-7 november 1902, nr. 26 t/m 45. De artikelenserie verscheen 

onder de titel ‘De eigen waarneming en de School met den Bijbel’. Zie ook L.D. van Klinken, ‘De 
tijdgeest weerstaan?’ 

305 De redactie had de bewuste vergadering waarop Sikkel refereerde niet kunnen bijwonen en droeg 
dus aanvankelijk geen kennis van de inhoud. Afgaande op de titel vond de redactie ‘dat geen urgen-
tie drong’ om er kennis van te nemen. ‘Zelfs bejegenden we met weinig aanmoediging het aanbod 
onzer vrienden om de zaak te bespreken en tegen de lezing bedenkingen in te brengen.’ (Christelijk 
Schoolblad, 27 juni 1902, nr. 26.)

306 De redactie rechtvaardigde zich door te stellen: ‘Wij ook hebben te rekenen met onze lezers, van 
wie allen we niet mogen onderstellen, dat zij de voorschool der allereerste beginselen hebben door-
lopen en die wij het best dachten te gerieven door hun, naast eene niet te diepzinnige critiek, ook de 
onbesnoeide onderdeelen van de verhandeling van ds. Sikkel onder oogen te brengen.’ (Christelijk 
Schoolblad, 24 oktober 1902, nr. 43.) 

307 Christelijk Schoolblad, 16 maart 1894, nr. 21.
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In het blad werden geen bezwaren geopperd tegen het uit het hoofd laten leren van 
de Heidelbergse Catechismus op scholen die uitgingen van een kerk, mits dit niet ont-
aardde in leerstellig godsdienstig onderwijs.308 Uit de discussie die in 1901 in het blad 
gevoerd werd over de bruikbaarheid van Ons Taalboekje, een methode Nederlandse 
taal bedoeld voor het protestants-christelijk onderwijs, bleek dat er verschillend gedacht 
werd over de vraag wat een dergelijke methode diende te kenmerken. Volgens W.J. Vis-
ser uit Maasland leidde het maken van taaloefeningen aan de hand van een gedicht over 
het lijden van Jezus tot ‘sollen met het heilige’, en het verdelen van de namen van de 
richters in lettergrepen werd een overbodige oefening genoemd, omdat ‘toch onze leer-
lingen geen onderwijs in eene vreemde taal behoeven, als er Nederlandsch op den Roos-
ter staat’.309 Het ontlokte J. Adolfs Jz. de opmerking: ‘Wie zulk een werkje niet begeert, 
doe eene keuze uit de vele zeer goede taalcursussen, die in de openbare school worden 
gebruikt, maar getrooste zich dan ook, dat in vele oefeningen over zaken gesproken 
wordt, waarover men in de Chr. School liever zwijgt.’310

Seksuele voorlichting werd de taak van het gezin geacht. Vanuit deze achtergrond 
maakte het blad er bezwaar tegen dat de aanvankelijk-leesmethode van M. Schoon-
brood de normaalwoorden ‘koe’ en ‘os’ met bijbehorende afbeeldingen gebruikte. Hoe 
moest de onderwijzer het verschil tussen deze dieren, die er op de afbeeldingen identiek 
uitzagen, aan de leerlingen uitleggen?311

Qua onderwijsbestel koos het blad voor het uitgangspunt ‘de vrije school regel, de 
openbare aanvulling’.312 Terecht wees de redactie er in de discussie rondom de pacifi ca-
tie van de schoolstrijd op dat daarmee niet het streven van mr. G. Groen van Prinsterer, 
maar van dr. A. Kuyper omarmd was.313

Visie op de onderwijzer

Het werd van groot belang geacht dat een onderwijzer liefde voor het kind had. Drewes 
gaf in dit verband het advies: ‘Wie in ’t geheel niet van kinderen houdt, wie niet den 
minsten lust bespeurt voor ’t schoolmeesteren, die moet maar zoo gauw mogelijk de 
school uitgaan.’314 Een goed onderwijzer kenmerkte zich verder door opgewektheid.315 
Hij bereidde zijn lessen goed voor en was in houding, kleding, gebaren en toon 
beschaafd.316 Het onderwijzersberoep stelde nog andere eisen aan de levenswandel van 
de onderwijzer: ‘Dingen zelfs, die hij als volwassene kan dragen, behoort hij soms ter 
wille zijner leerlingen te mijden.’317 Drewes had ook oog voor de minder aantrekkelijke 
karaktertrekken die als gevolg van de beroepsuitoefening konden ontstaan: ‘Wij zijn 
gewoon om te bevelen in onze school en ’t altijd het beste te weten, omdat onze gesprek-
ken gewoonlijk gevoerd worden met onze kinderen.’318

308 Christelijk Schoolblad, 12 mei 1911, nr. 19.
309 Christelijk Schoolblad, 13 september 1901, nr. 37.
310 Christelijk Schoolblad, 11 oktober 1901, nr. 41.
311 Christelijk Schoolblad, 26 november 1909, nr. 48; 28 april 1911, nr. 17.
312 Voor de ‘vrije school’ zie ook hoofdstuk 2.2.
313 Christelijk Schoolblad, 12 april 1918, nr. 15.
314 Christelijk Schoolblad, 24 april 1908, nr. 17.
315 Christelijk Schoolblad, 6 september 1901, nr. 36.
316 Christelijk Schoolblad, 25 oktober 1901, nr. 43.
317 Christelijk Schoolblad, 9 september 1910, nr. 36.
318 Christelijk Schoolblad, 31 maart 1911, nr. 13.
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In het blad werd er de nadruk op gelegd dat een onderwijzer ‘meester’ diende te zijn. 
Hij had de schooltucht te handhaven en wie dat niet lukte was ‘een deerniswaardig 
schepsel, die in zijn wanhopige machteloosheid diep te beklagen is’.319 Werd tucht 
onmisbaar geacht voor goed onderwijs, lichamelijke tuchtiging was daarbij een onmis-
baar hulpmiddel, hoewel het spaarzamelijk diende toegepast te worden.320 Het werd, 
overeenkomstig het oudtestamentisch bevel om de roede te gebruiken bij wederstre-
vende kinderen, geoorloofd geacht dat de onderwijzer een leerling lichamelijk kastijdde. 
In dit verband refereerde medewerker W. Swijnenburg aan de zeventiende-eeuwse 
schoolmeester J. de Swaef en zijn tijdgenoot de predikant J. Koelman, die beiden het 
gebruik van lichamelijke kastijding op grond van de Bijbel uitvoerig verdedigd had-
den.321 Het Christelijk Schoolblad maakte daar echter de restrictie bij dat het toepassen 
van lichamelijke straffen alleen voorbehouden was aan de hoofdonderwijzer, ‘mits 
gehuwd en kinderen hebbend’.322

In een van zijn vele artikelen had Drewes gesteld dat de school er was voor het kind 
en dat ‘de school moet opvoeden voor het leven’. W. Jansen uit Middelburg vond deze 
benadering principieel onjuist, omdat het kind dan ‘de maatstaf der opvoeding’ werd. 
Uit de reactie van Drewes werd duidelijk dat dat laatste niet het geval was, althans niet 
op de wijze zoals de reformpedagogen dat deden.323

Een onderwijzer diende praktisch te zijn, maar dat sloot de bestudering van de theo-
rie niet uit. ‘Als ge een praktisch schoolmeester wilt worden, verzuim de theorie niet.’324 
Een onderwijzer was ook opvoeder, daarom moest het onderwijs ‘door inhoud, en 
methode het plan der opvoeding bevorderen’. In dat kader pleitte Drewes voor meer 
zelfwerkzaamheid van de leerlingen, omdat dan hetgeen ze leren veel beter zou beklij-
ven.325 Overigens was niet elke onderwijzer automatisch een opvoeder. Daarvan was 
alleen sprake ‘als bij hem ook innerlijk waar is, wat hij uiterlijk aanprijst’.326

Onderwijzer werd men door oefening.327 Het daarmee samenhangende vraagstuk van 
de opleiding van de onderwijsgevenden heeft jarenlang de gemoederen beziggehouden. 
Ook in het Christelijk Schoolblad werd deze kwestie regelmatig ter sprake gebracht. 
Voor de lange tijd gekoesterde particuliere opleiding zag het blad weinig mogelijkheden 
meer.328 De redactie prefereerde vanuit het oogpunt van een betere praktische vorming 
de normaallessen boven de opleiding aan een kweekschool.329 Nu was deze stellingname 
niet geheel van eigenbelang ontbloot, want de normaallessen leverden menig hoofd van 
de school extra inkomsten op. Over de inhoud van de opleiding was het blad vrij nega-
tief. ‘We leeren [tijdens de opleiding LDvK] rekenen, zoo als we het den kinderen niet 

319 Christelijk Schoolblad, 28 december 1894, nr. 9.
320 Christelijk Schoolblad, 4 december 1903, nr. 49.
321 Christelijk Schoolblad, 1 april 1904, nr. 14; 15 april 1904, nr. 16. J. de Swaef deed dit in De Geeste-

lijke Queeckerije en ds. J. Koelman in De plichten der ouders in kinderen voor God op te voeden.
322 Christelijk Schoolblad, 24/31 augustus 1894, nr. 44-45.
323 Christelijk Schoolblad, 25 december 1910, nr. 51.
324 Christelijk Schoolblad, 3 september 1909, nr. 36.
325 Christelijk Schoolblad, 10 december 1909, nr. 50.
326 Christelijk Schoolblad, 23 juli 1915, nr. 30.
327 Christelijk Schoolblad, 9 september 1910, nr. 36.
328 Christelijk Schoolblad, 6 september 1912, nr. 36.
329 Christelijk Schoolblad, 12 augustus 1904, nr. 35.

Binnenwerk_2e.indd   Sec3:90Binnenwerk_2e.indd   Sec3:90 02-10-2009   13:58:3502-10-2009   13:58:35



91

de weekbladen

moeten leeren.’330 Bij een andere gelegenheid schreef Drewes: ‘Wie de onderwijzersakte 
bezit is daarmede nog geen onderwijzer.’331 Drewes had een voorkeur voor een kweek-
school met internaat, omdat in het internaat de gezinssituatie benaderd werd en deze 
was in zijn ogen essentieel voor de opvoeding van de aanstaande onderwijzer.332

Het blad signaleerde dat over het algemeen een onderwijzer het nut van de studie 
van de pedagogiek niet inzag.333 De redactie vond het echter de taak van een hoofdon-
derwijzer om zich te verdiepen in de pedagogiek, hoezeer ook de algemene opinie was: 
‘Wie er van hield en wie er voordeel in vond, was een onmogelijk man.’334 Ook de studie 
van de psychologie werd aanbevolen, want daardoor leerde de onderwijzer de ontwik-
kelingsgang van het kind waar te nemen en te bestuderen.335

In verband met het uitgangspunt dat de school diende aan te sluiten bij het gezin, 
verdiende het sterk de voorkeur dat het hoofd van de school ook zelf een gezin had. ‘De 
drang der omstandigheden is hemzelf niet vreemd en hij zal dien bij anderen weten te 
plaatsen’, was hiervoor de praktische en terechte overweging.336 Jonge hulponderwij-
zers ontbrak het in de ogen van het blad nog aan levenservaring. Het werd dan ook 
wenselijk geacht dat de hoofdonderwijzer hem bij de contacten met de gezinnen bege-
leidde.337 Deze benadering was ook terug te vinden in het in 1895 opgenomen referaat 
dat hoofdonderwijzer D. de Visser Smits in 1861 had gehouden.338 Alhoewel de redactie 
in een naschrift toegaf dat de verhoudingen sinds 1861 ten dele gewijzigd waren, bleef 
de ‘waarde der lezing ongerept’. Voor de praktijk betekende het dat de door de referent 
aangeprezen patriarchaal aandoende verhouding tussen het hoofd en zijn personeel 
voor de redactie van het Christelijk Schoolblad ideaal was.339 Een man als dr. A. Kuyper 
besefte dat een dergelijke verhouding achterhaald was en stelde: ‘Ik wil aannemen dat 
de tegenwoordige monarchale inrichting der school door eene meer republikeinsche 
vervangen zal moeten worden.’340 Zover waren de hoofden der scholen, daarin door de 
redactie van het Christelijk Schoolblad gevolgd, toen echter nog niet.

Af en toe kwam de vraag nog ter sprake of een christelijk onderwijzer werkzaam kon 
zijn aan een openbare school. De redactie nam een gematigd standpunt in. ‘Wie er onder 
ons roeping toe gevoelt, zij dan in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd.’341

330 Christelijk Schoolblad, 9 februari 1906, nr. 6.
331 Christelijk Schoolblad, 11 december 1908, nr. 50.
332 Christelijk Schoolblad, 6 juli 1906, nr. 27.
333 Christelijk Schoolblad, 16 maart 1894, nr. 21.
334 Christelijk Schoolblad, 5 april 1895, nr. 23.
335 Christelijk Schoolblad, 3 augustus 1894, nr. 41.
336 Christelijk Schoolblad, 19 oktober 1894, nr. 52.
337 Christelijk Schoolblad, 9 november 1894, nr. 2.
338 ‘Beantwoording der vraag: welke is een gewenschte verhouding tusschen hoofd-, hulponderwijzer 

en kweekelingen, en wat zijn ze wederkeerig elkander verplicht.’
339 Christelijk Schoolblad, 6 september 1895, nr. 45.
340 Christelijk Schoolblad, 21 augustus 1908, nr. 34.
341 Christelijk Schoolblad, 8 maart 1912, nr. 10.
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3.9 Vooruit. Orgaan voor Onderwijzers aan de Christelijke Scholen. 
(1890 – ?)342

Geschiedenis

Vooruit was een initiatief van de onderwijzer J. Spoelstra uit Sneek. Hij trad tevens op 
als uitgever van het tweemaal per maand verschijnend blad. Spoelstra beoogde met zijn 
blad de spreekbuis te zijn van de protestants-christelijke onderwijzer, niet zijnde het 
hoofd der school.343 Het blad kan gezien worden als het eerste signaal dat het onderwij-
zend personeel van de protestants-christelijk scholen zich als beroepsgroep begon te 
organiseren.344 Van de geschiedenis van het blad is weinig te achterhalen. Alleen J. Kui-
per besteedt er in zijn Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland 
enige aandacht aan.345 Ook van het blad zelf lijkt weinig bewaard gebleven. Slechts één 
nummer kon achterhaald worden.

Inhoud

Op grond van het achterhaalde nummer kan uiteraard niet meer dan een zeer beperkte 
impressie gegeven worden van de inhoud van het blad. De onderwerpen die aangesne-
den werden zijn specifi ek voor de doelgroep van het blad: examens en schoolvergade-
ringen. Vooral het laatste onderwerp was toen een belangrijke wens van de onderwij-
zers, waarmee zij inspraak bij de gang van zaken op school wilden. Daarnaast was er 
veel aandacht voor de uitwerking van examenopdrachten voor de hoofdakte. De laatste 
van de vier pagina’s die dit nummer telde, werd in beslag genomen door advertenties.

Spoelstra had nogal wat medewerkers om zich heen weten te verzamelen. In de kop 
van het blad werden er tien genoemd, wonend van het Friese Scharnagoutum tot het 
Zeeuwse Zierikzee. Het waren allen onderwijzers, mogelijk ook allen in leeftijd varië-
rend tussen twintig en dertig jaar.346

342 Het blad kan hooguit tot 1898 verschenen zijn. Toen verscheen De Christelijke Onderwijzer, het 
orgaan van de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland. (Zie hoofd-
stuk 5.3.)

 Al eerder was een weekblad met de naam ‘Vooruit!’ verschenen. Dit blad, gewijd aan de belangen 
van het onderwijs, droeg een neutraal karakter en verscheen van 1875-1882. (D. Langedijk, Biblio-
graphie van den Schoolstrijd, nr. 981.)

343 De belangrijkste grief van Spoelstra c.s. was het feit dat alleen hoofden van scholen zitting konden 
nemen in het hoofdbestuur van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen 
in Nederland (VCO). Ze wilden daarom overgaan tot het stichten van een alternatieve onderwij-
zersvereniging, een initiatief waartegen door het hoofdbestuur van de VCO krachtig werd gepro-
testeerd. Zie voor dit protest Paedagogische Bijdragen, 19e jrg., 1892, pag. 174-176.

344 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 295-296.
345 J.C. Wirtz spreekt er zijdelings over in zijn Bijdrage tot den geschiedenis van den Schoolstrijd. Hij noemt 

het ‘een afzonderlijk blaadje’ waarin de grieven van de onderwijzers werden weergegeven (pag. 30).
346 Het betrof G.K. Westerhof te Franeker, K. Oosterhout te Hommerts, A. van de Veer te Bunschoten, 

A. Boot te Zierikzee, J. Kuipers te Groningen, H.H. van Rooijen te Amsterdam, P. Nijdam te Schar-
nagoutum, J. Heule te Amsterdam, A. Schoneveld te Dedemsvaart en D. Boelens te Sneek. Van een 
aantal van hen was via het Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs van 
J.C. van der Does de leeftijd te achterhalen.
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4. De maandbladen

4.1 Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs 
(juli 1844 – juni 1852)

Geschiedenis

Het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs1 was een initiatief van de 
Nijmeegse jurist mr. J.J.L. van der Brugghen, de latere minister.2 Door middel van zijn 
maandblad wilde hij de belangen van het protestants-christelijk onderwijs bevorderen. 
In het eerste nummer werd dit verder toegelicht: ‘Wij wenschen dus een tijdschrift uit te 
geven, hetwelk eenigermate als een orgaan moge beschouwd worden, van dengenen die 
in Nederland met ons bevordering van, en meerdere vrijheid voor Christelijk Onderwijs 
verlangen.’3 Een deel van de revenuen van het blad zou ten goede komen aan ‘Op den 
Klokkenberg’, de door Van der Brugghen in zijn woonplaats gestichte protestants-chris-
telijke school. Ook de twee andere redacteuren van het blad, baron W. van Lynden en 
ds. E.A. Zubli, hadden als bestuurslid een relatie met ‘Op den Klokkenberg’.4 Op papier 
was Van der Brugghen een van de redacteuren, maar in de praktijk fungeerde hij als 
hoofdredacteur en was hij de stuwende kracht achter het blad.

Aanvankelijk werd het blad gedrukt bij J. Roering in ’s-Gravenhage, doch in 1849 
werd overgestapt naar de drukkerij van T.E. Jansen in Nijmegen. De uitgave van de eer-
ste jaargang was in handen van de Nijmeegse boekhandel en uitgeverij wed. A. ten 
Hoet, daarna werd dat C. ten Hoet. Wat het aantal abonnees betreft, leidde het Nij-
meegsch Schoolblad een kwakkelend bestaan. Nu had men ook niet op grote aantallen 
gerekend, want de zaak die het blad verdedigde, kenmerkte zich volgens de redactie 
door het feit ‘dat zij verre is van die der meerderheid te zijn’. Op het verzoek om het 
abonnementsgeld, f 3,25 per jaar, te verlagen kon niet ingegaan worden, want deze prijs 
leverde nog niet eens de kostprijs van het blad op.5 Volgens M.D. van Otterloo onder-
vond het blad bij verschijning tamelijk wat tegenwerking.6 Toch is er aanvankelijk nog 
behoorlijk wat belangstelling voor het blad geweest, want in 1845 werd de eerste jaar-
gang herdrukt, ‘aangezien aan sommige later bijgekomene inteekenaren, uit de eerste 
oplage geen exemplaren meer konden worden uitgereikt’. De herdruk verscheen ‘in klei-
ner formaat en zeer compres’.7

1 Zie ook J. van de Walle en H.C. de Wolf, Pedagogische tijdschriften in Nederland van 1830 tot 
1857, deel II, pag. 459-465. In het vervolg wordt het blad aangehaald als Nijmeegsch Schoolblad.

2 Van der Brugghen stond een blad voor ogen als de Duitse Schul-Chronik, zie J. Brouwer, Het bin-
nenste naar buiten, pag. 119.

3 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1844, nr. 1, pag. 5.
4 Ds. E.A. Zubli verliet als gevolg van verhuizing naar Delft in 1848 de redactie.
5 Nijmeegsch Schoolblad, september 1844, nr. 3, pag. 24. 
6 M.D. van Otterloo, De lagere school in hare verhouding tot huisgezin, kerk en staat, pag. 128. 
7 In de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam is een exemplaar van deze herdruk aanwezig.
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Aan het eind van de vierde jaargang overwoog Van der Brugghen nog even om de 
uitgave te staken, omdat het aantal abonnees gestaag terugliep. Niet minder dan het 
vijfde deel van de abonnees had toen inmiddels het abonnement opgezegd. Volgens de 
redactie kwam dat onder meer door het feit dat in het Nijmeegsch Schoolblad het peda-
gogisch element ontbrak. De redactie achtte zich onvoldoende deskundig op dit gebied 
en ondanks herhaalde verzoeken van de redactie bleven bijdragen van ter zake kundige 
onderwijzers uit.8 Van der Brugghen vergeleek de situatie met een tijdschrift ‘dat door 
advokaten voor dominees geschreven wordt’.9

In 1849 deelde de redactie opnieuw mee dat het blad een wankele basis had. Nu 
werd een driemaandelijkse verschijning overwogen, doch uiteindelijk ging men toch op 
de oude voet verder. Men hoopte ‘met frisschen moed in zee te steken’.10 Aan het eind 
van de zesde jaargang deelde de redactie mee dat men het aanbod gehad had het Nij-
meegsch Schoolblad in te lijven in het tijdschrift De Vereeniging Christelijke Stemmen. 
Men wilde echter zelfstandig doorgaan ook al bleef het blad balanceren op de rand van 
de ondergang, want ‘het verlies van slechts enkele [abonnees LDvK] zoude genoegzaam 
zijn om ons te noodzaken de geheele uitgave te staken’.11 Tot juli 1852 zou het Nijmeeg-
sch Schoolblad het nog volhouden en dat was langer dan de redactie bij de start had 
verwacht.12 Toen nam ‘ons maandelijksch blaadje van 16 kolommen druks’ afscheid 
van zijn steeds in aantal minderende lezers.13 Als opvolger van het blad dacht Van der 
Brugghen aan een weekblad geredigeerd door een onderwijzer.14 Hij had daarbij vol-
gens M.D. van Otterloo niet het Nederlandsch Schoolblad op het oog, waarvan het eer-
ste nummer verscheen op dezelfde dag dat het laatste nummer van het Nijmeegsch 
Schoolblad bij de abonnees bezorgd werd.15

Er bleef ook na het verdwijnen belangstelling voor de inhoud van het blad. In 1884 
verzorgde C.G.C. de Pesters in zijn kwaliteit als lid van de toenmalige directie van de 
aan ‘Op den Klokkenberg’ verbonden normaalschool een herdruk van een groot aantal 
artikelen uit het Nijmeegsch Schoolblad van de hand van zijn schoonvader J.J.L. van 
der Brugghen.16

Inhoud

Het blad bevatte hoofdzakelijk artikelen van algemene aard over de christelijke opvoe-
ding en het protestants-christelijk onderwijs. Op praktische wijze kon daarin een 

8 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1848, nr. 1, pag. 2 en 3.
9 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 90.
10 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1849, nr. 12, pag. 94.
11 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1850, nr. 12, pag. 89.
12 Ibidem.
13 Nijmeegsch Schoolblad, januari 1852, nr. 7, pag. 50. Volgens A.B. Lam, Openbaar of bijzonder 

onderwijs?, pag. 46 was de ondergang van het blad een rechtstreeks gevolg van het afwijzen van de 
standpunten van mr. G. Groen van Prinsterer.

14 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1852, nr. 12, pag. 91.
15 M.D. van Otterloo, Bijdragen ter toelichting van de schoolkwestie, pag. 53.
16 De artikelen werden gebundeld in Eenige stukken uit het Nijmeegsch Schoolblad.
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pedagogisch probleem of een theologisch vraagstuk behandeld worden.17 In de eerste 
verschijningsjaren gaf het blad daarnaast zeer gerichte informatie over de mogelijkhe-
den van het oprichten van een protestants-christelijke school op lokaal niveau. Deze 
informatie kreeg een plaats in de rubriek ‘Berigten’. Deze rubriek bevatte ook regelma-
tig in extenso afgedrukte offi ciële stukken die betrekking hadden op pogingen om een 
protestants-christelijke school te stichten. In de vierde jaargang signaleerde de redactie 
echter dat in deze rubriek weinig meer te melden viel. Het was een direct gevolg van 
het feit dat de protestants-christelijke scholen aanvankelijk maar moeizaam van de 
grond kwamen: ‘Wij tellen er twee of drie, welke met Jozua en zijnen Koninklijken 
navolger openlijk durven zeggen: Ik en mijn huis wij zullen den Heere dienen!’18 Naast 
dit landelijke nieuws werden de lezers regelmatig op de hoogte gehouden van het rei-
len en zeilen van ‘Op den Klokkenberg’.

Het aantal advertenties is in alle jaargangen uiterst beperkt; wellicht dat dit verband 
hield met de zeer bescheiden lezerskring van het blad.

In de rubriek ‘Aankondigingen en Beoordeelingen’ werden onder meer schoolboekjes 
besproken die bruikbaar waren voor de protestants-christelijke school. Vaak ging de 
bespreking vergezeld van een uitvoerig citaat. De recensent beperkte zich ook niet tot de 
beoordeling van de inhoud, maar besteedde daarnaast aandacht aan didactische aspec-
ten. Zo merkte hij, naar aanleiding van het feit dat in een besproken boekje de informa-
tiedichtheid van de zinnen erg hoog was, op dat dit ‘aanleiding tot verwarring in het 
kinderhoofd geeft’.19

Aan de parlementaire actualiteit werd nauwelijks aandacht besteed. Niet vanwege 
het feit dat de redactie dit onbelangrijk vond, maar vanwege de maandelijkse verschij-
ning, waardoor de redactie van mening was dat het nieuws dat het blad zou brengen, al 
bij voorbaat oud was. Dag- en weekbladen vond men voor dit soort berichtgeving meer 
geschikt. Dit gebrek aan aandacht voor de parlementaire acties van mr. G. Groen van 
Prinsterer en andere voorstanders van protestants-christelijk onderwijs leverde overi-
gens weleens klachten van lezers op.

De redactie zag het als haar taak ‘ons meer bepaaldelijk binnen de muren van het 
schoolvertrek te bewegen, en te trachten daar door opmerkingen, wenken, raadgevin-
gen, vruchten uit eigene ervaring meestal opgegaard, aan het lager onderwijs in ons 
vaderland, bijzonder aan de Christelijke school, nog eenige goede diensten te bewijzen.’20 
Uit deze woorden blijkt onder meer dat het onderwijzerscorps voor de redactie een 
belangrijke doelgroep was. Het blad werd echter tot teleurstelling van Van der Brugg-
hen door weinig onderwijzers gelezen. Later is wel gesuggereerd dat de inhoud van het 
blad de bevatting van de onderwijzers te boven zou zijn gegaan.21 De redactie zelf echter 

17 Zie bijvoorbeeld de serie ‘Een vader met zijne kinderen’, waarin Van der Brugghen vertelde hoe hij 
binnen zijn eigen gezin gestalte gaf aan de godsdienstige opvoeding. Nijmeegsch Schoolblad, janu-
ari 1851, nr. 7 e.v. Het is niet helemaal duidelijk wat met het door de redactie genoemde gebrek aan 
het pedagogisch element bedoeld wordt. Wellicht bedoelde zij onderwijsvakinhoudelijke artikelen. 
Een aanwijzing daarvoor zou kunnen zijn dat Van der Brugghen aan een onderwijzer als redacteur 
van een eventueel nieuw tijdschrift dacht.

18 Nijmeegsch Schoolblad, november 1847, nr. 5, pag. 39.
19 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1850, nr. 1, blz. 14.
20 Nijmeegsch Schoolblad, januari 1852, nr. 7, pag. 51.
21 De Christelijke Schoolbode, 7 juli 1882, nr. 36.
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weet het aan het ontbreken van redactieleden met wetenschappelijke pedagogische ken-
nis.22 Om het eerdergenoemde vermeend gemis aan bijdragen van pedagogische aard 
enigszins te compenseren, besloot de redactie al bij de start van het blad ‘goede voort-
brengselen van vreemden bodem’ in het blad op te nemen.23 Het zijn er in de loop van 
de verschijningsperiode een behoorlijk aantal geworden. Ze werden hoofdzakelijk ont-
leend aan Duitse tijdschriften die qua inhoud en koers verwant waren aan het Neder-
lands Reveil, zoals het Monatschrift für die Evangelische Kirche der Rheinprovinz und 
Westphalen en de Reinische Schul-chronik.

Talrijke artikelen in het blad waren van de hand van Van der Brugghen. Zijn stijl ver-
ried de juridische scholing en zijn veelvuldig citeren van Griekse en Romeinse wijsgeren 
gaf aan dat hij zijn klassieken kende. Van der Brugghen was ook een veelzijdig schrijver. 
Zo schreef hij niet alleen artikelen van pedagogische en theologische aard, maar ook 
verscheen van zijn hand een aantal polemische artikelen, waarin hij de tegenstanders 
van het protestants-christelijk onderwijs met merendeels juridische argumenten 
bestreed. In deze artikelen liep de discussie over de vraag wat de wet van 1806 nu pre-
cies bedoelde met maatschappelijke en christelijke deugden en hoe de Koninklijke 
Besluiten van 1830 en 1842 dit interpreteerden.24 Van der Brugghen veronderstelde dat 
lang niet al zijn lezers van dit soort polemiek gediend waren, maar hij verontschuldigde 
zich tegenover hen met het argument ‘dat het thans de ure van den strijd is’.25

In 1849 polemiseerde Van der Brugghen met de Amsterdamse Reveilman J.A. Worm-
ser over de gezindheidsschool. Van der Brugghen was een tegenstander van deze nauw 
aan een kerkgenootschap gelieerde scholen, omdat dit in de praktijk op school zou lei-
den tot dogmatisch onderwijs. Bovendien vond Van der Brugghen dit door mr. G. Groen 
van Prinsterer geopperde idee van de gezindheidsscholen in de praktijk onuitvoerbaar.26 
Een jaar later herhaalde de polemiek zich, zij het met een andere invalshoek. Wormser 
verklaarde zich nu tegen alle fi lantropisch werk dat niet uitging van de kerk. Met name 
noemde hij het Nijmeegsch Schoolblad als voorbeeld. Uiteraard ging Van der Brugghen 
hierop in. Hij herhaalde daarbij de argumenten die hij in de eerdere polemiek met Worm-
ser al gebruikt had en die erop neerkwamen dat het volgens Van der Brugghen door de 
kerkelijke verdeeldheid onmogelijk was de ware kerk, van waaruit alle fi lantropische 
arbeid gestalte diende te krijgen, te identifi ceren. Van der Brugghen was ruimhartig 
genoeg om het afwijzend antwoord van Wormser hierop in zijn geheel in zijn blad op te 
nemen.27 In genoemde polemieken nam Van der Brugghen ten opzichte van de meerder-
heid van de aanhangers van het Reveil een afwijkend standpunt in over de oplossing van 
het onderwijsvraagstuk. Omdat ondertussen zijn mederedacteur Van Lynden in het blad 

22 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1852, nr. 12. pag. 90.
23 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1844, nr. 1, pag. 6.
24 Zie bijvoorbeeld Nijmeegsch Schoolblad, december 1844, nr. 6, pag. 43-48. Het KB van 1830 

bepaalde dat in de school geen boeken gebruikt mochten worden waarvan de inhoud aanstoot zou 
geven aan een godsdienstige gezindheid. Het KB van 1842 verbood het behandelen van kerkelijke 
leerstukken. De polemiek betrof de vraag in hoeverre er, gezien de beide besluiten, nog sprake kon 
zijn van een christelijk karakter van het onderwijs.

25 Nijmeegsch Schoolblad, december 1844, nr. 6, pag. 48.
26 Nijmeegsch Schoolblad, september 1849, nr. 3, pag. 17.
27 Nijmeegsch Schoolblad, maart 1850, nr. 9, pag. 65-69 en april 1850, nr. 10, pag. 73-75. Zie ook 

J. Brouwer, Het binnenste naar buiten, pag. 143.
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De Nederlander het tegenovergestelde – en binnen het Reveil gangbare standpunt van 
Groen van Prinsterer – had verdedigd, besloot de redactie hierover niet meer in het Nij-
meegsch Schoolblad te schrijven. Van der Brugghen herleidde het in geding zijnde ver-
schil van mening terecht tot een verschil in visie op de verhouding tussen kerk en staat.28 
Uiteindelijk zou dit vraagstuk binnen het Reveil een scheiding der geesten bewerken.29

Visie op onderwijs en opvoeding

Naar de mening van de redactie mocht het gebruik van de Bijbel in het onderwijs niet 
leiden tot dogmatisch getint godsdienstig onderwijs. Voor ouders die dit type onderwijs 
voor hun kinderen begeerden, diende de school buiten de schooluren een onderwijzer 
beschikbaar te stellen. Op school diende het bijbelgebruik zich te beperken tot de vor-
ming van goede christenen en staatsburgers.30

Men beschouwde de kinderen als zondig, als afkerig van God en een kinderhart was 
van nature slecht. De christelijke school streefde echter geen zedelijke verbetering van 
de kinderen na, maar hartvernieuwend geloof.31 Eenzelfde teneur ademde het artikel 
van A.J. van Beeck Calcoen over het bekende schoolboekje De brave Hendrik van Hie-
ronymus van Alphen. De strekking van dit boekje stond volgens de schrijver haaks op 
de christelijke leer van de verdorvenheid van de mens.32

Redacteur ds. E.A. Zubli legde in een van zijn artikelen verband tussen de doop en 
een christelijke opvoeding. ‘Christelijke Doop-beloften en Christelijke opvoeding sluiten 
zich aan elkander aan als voornemen en volbrengen.’ Omdat de school het voornaamste 
deel van de opvoeding vormde, was elke ouder door de doop verplicht zijn kind christe-
lijk onderwijs te laten volgen. Dat onderwijs diende niet, zoals op de bestaande scholen 
‘in ruimen en milden geest Evangelisch’ te zijn, maar ‘Godsdienstig-leerstellig’. Dat laat-
ste type onderwijs werd volgens Zubli alleen op de christelijke school gevonden.33 In 
een van zijn artikelen hekelde Van der Brugghen het feit dat er in de school zoveel 
nadruk gelegd werd op het uit het hoofd (‘van buiten’) leren. Volgens hem was het 
gevolg daarvan ‘eene buitengewone oppervlakkigheid’.34 In een ander artikel voegde hij 
daar ‘veelweterij’ als gevolg aan toe.35 Wat men daaronder diende te verstaan, wordt 
enigszins duidelijk uit de serie artikelen van J. de Liefde over het aardrijkskundeonder-
wijs. In de visie van de schrijver diende dit onderwijs op de lagere school aan te vangen 
met het aanleren van topografi sche kennis door middel van globe en kaart. De Liefde 
vond in dat verband dat volstaan kon worden met het leren van de namen van honderd 

28 Nijmeegsch Schoolblad, september 1850, nr. 3, pag. 24. Zie voor Van der Brugghens opvattingen 
N. van Egmond, Consequent Christendom.

29 Nijmeegsch Schoolblad, mei 1850, nr. 11, pag 81-87 en J. Brouwer, Het binnenste naar buiten, pag. 
146-151.

30 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1844, nr. 1, pag. 13.
31 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1844, nr. 1, pag. 14 en 15.
32 Nijmeegsch Schoolblad, oktober 1854, nr. 4, pag. 27. Het artikel is ondertekend met de initialen 

A.J.v.B.C., Baron A.J. van Beeck Calcoen, een Reveilfi guur, die zich onder meer heeft ingezet voor 
het protestants-christelijk onderwijs.

33 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1844, nr. 1, pag. 71-74.
34 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1845, nr. 1, pag. 6.
35 Nijmeegsch Schoolblad, december 1845, nr. 6, pag. 47.
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landen. Gezien zijn opmerking ‘Ik geloof niet dat mijne eisen te hoog gaan’, viel blijk-
baar een dergelijk aantal nog niet in de categorie ‘veelweterij’.36

In een van de jaargangen ging Van der Brugghen in op de vraag of er ‘Christelijk lee-
ren lezen, schrijven en rekenen bestaat’. Een vraag die ook na Van der Brugghen nog 
regelmatig door de tegenstanders van het protestants-christelijk onderwijs zou worden 
gesteld. Het antwoord dat Van der Brugghen op deze vraag gaf, was paradoxaal. ‘Ja, 
antwoord ik, en neen, tegelijk’, waarmee de schrijver wilde aangeven dat er ‘tusschen 
letters en cijfers getrokken op een Christelijke, en eene onchristelijke school’ geen onder-
scheid is, maar dat de gezindheid waarmee dat gebeurt wezenlijk kan verschillen. De 
een doet het in het geloof en de ander niet.37 Deze argumentatie zal ongetwijfeld door 
de medestanders van Van der Brugghen zijn beaamd, maar zal de tegenstanders niet 
hebben kunnen overtuigen van hun ongelijk.

Van der Brugghen beschouwde belonen en straffen als onmisbare bestanddelen van 
de opvoeding. In dat verband schreef hij een tweetal artikelen, waarin hij het nut van de 
lichamelijke straf verdedigde als doelmatig en bijbels. In verband met de eerbieding van 
de wet die de onderwijzers verbood lichamelijke straffen toe te passen, besefte Van der 
Brugghen dat zijn visie niet in praktijk kon worden gebracht.38

Over de bewaarschool schreef Van der Brugghen vrij kritisch. Hij laakte de klassikale 
aanpak die neerkwam op het africhten van de kinderen, ‘zonder dat zij leeren hetgeen 
zij bovenal op de bewaarschool moeten leeren – gehoorzaamheid’. Bovendien kwam het 
bijbelonderwijs vaak neer op moraliseren, waardoor de kinderen nog ‘grooter huiche-
laartjes’ werden.39

In de zevende jaargang ging Van der Brugghen uitvoerig in op de wijze waarop het 
bijbelonderwijs gegeven diende te worden. Wanneer de kinderen nog niet konden lezen, 
diende er op een eenvoudige wijze verteld te worden. De vertelde verhalen moesten 
regelmatig herhaald worden, ‘zooveel mogelijk met dezelfde détails en in dezelfde woor-
den’, want volgens Van der Brugghen luisterden kinderen het liefst naar verhalen die ze 
al vaak gehoord hebben. Zodra de kinderen konden lezen, diende overgestapt te wor-
den op het lezen uit de Bijbel. Uiteraard was het van belang ook de nodige parate kennis 
bij te brengen. Daarvoor leende zich het leerboek van F.L. Zahn.40 ‘Zoo veel mogelijk 
moeten de kinderen het geleerde woordelijk overbrengen.’41

Visie op de onderwijzer

In diverse artikelen droeg Van der Brugghen de mening uit dat ook een onderwijzer een 
klassieke vorming nodig had. Niet ‘opdat zij nu ook aan de boerenjongens en meisjes 

36 Nijmeegsch Schoolblad, mei 1848, nr. 11, pag. 96.
37 Nijmeegsch Schoolblad, december 1845, nr. 6, pag. 43-49.
38 Nijmeegsch Schoolblad, oktober 1847, nr. 4 en december 1847, nr. 6.
39 Nijmeegsch Schoolblad, november 1849, nr. 5, pag. 39.
40 F.L. Zahn was directeur van een protestants seminarium voor onderwijzers in het Duitse Meurs. In 

1841 bracht Van der Brugghen er een bezoek en maakte hij kennis met de methode voor gods-
dienstonderwijs waarbij niet de catechismus, maar de heilsgeschiedenis centraal stond. Later zou 
Van der Brugghen deze methodiek ook doorvoeren op ‘Op den Klokkenberg’, zie J. Brouwer, Het 
binnenste naar buiten, pag. 112.

41 Nijmeegsch Schoolblad, september 1850, nr. 3 e.v. Citaat: november 1854, nr. 5, pag. 39.
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dat Latijn en Grieks mochten kunnen onderwijzen’, maar opdat de onderwijzer niet zou 
vervallen in verbalisme. Met de constatering dat het onderwijs veel verbalistische kennis 
aanbracht, stelde Van der Brugghen ongetwijfeld een juiste diagnose, maar de door hem 
voorgestelde remedie getuigde niet van veel realiteitszin.42

Van der Brugghen besefte goed dat een protestants-christelijke school niet zonder 
christelijke onderwijzers kon. In een van de nummers van zijn blad ging hij in op de 
bekwaamheden waaraan een dergelijke onderwijzer diende te voldoen. ‘Wij vragen, om 
aan het hoofd of in het werk bij onze Christelijke scholen te worden gesteld, eenen man, 
die het moeijelijkste, het vervelendste, het vermoeijendste van alle werken die onder de 
zon geschieden, aanvaarde, niet slechts om tijdelijk gewin, ook niet voor eigen eer, maar 
om den Heere te dienen: die zijne ziel overgegeven hebbe voor de zaak des Heeren, om 
ter Zijner eere, smaad en verguizing der wereld, verlating van vrienden en wetenschap-
pelijke betrekkingen, en aan alle zijden teleurstellingen, onverdiende verwijten van gril-
lige ouders, ongehoorzaamheid, wederspannigheid, en vijandschap van in zonden ont-
vangen en geborene kinderen met liefde te dragen.’43 Hij schilderde het beroep wel erg 
negatief af en dacht blijkbaar meer aan een martelaar dan aan een kundig pedagoog. 
Volgens een andere scribent, V., een man van het vak, was het werk van een onderwijzer 
zwaar door zowel ongehoorzame leerlingen als tegenwerkende ouders ‘en het hart roept 
uit: wie is tot deze zaak bekwaam?’ Volgens de schrijver was het antwoord daarop: ‘De 
man wiens sterkte in den Heer is.’ De onderwijzer diende ervoor te waken zijn leerlin-
gen te belasten met ‘het onophoudelijk doen van buiten leeren, en opzeggen van groote 
en menigvuldige lessen’. Wie dat niet deed, ontaardde in ‘eene overhoor- en bij noodza-
kelijk gevolg, in eene strafmachine.’44

Volgens Van der Brugghen was het gebed ‘de zegen, het voorrecht, het onderscheidend 
kenmerk, het wapen van de Christelijke school’. In een serie artikelen over ‘Iets over het 
schoolgebed’ gaf hij de onderwijzers een aantal richtlijnen en wenken voor het gebed. In 
dit verband zal zijn voorstel om nu en dan ook eens een van de kinderen te vragen voor 
te gaan in het gebed, bij velen ongetwijfeld opzien gebaard hebben.45 Naderhand ging hij 
nog eens apart in op de gebreken die hij uit eigen waarneming signaleerde in de openbare 
gebeden in de school, zoals het te lang bidden, over de hoofden van de kinderen heen 
bidden door veel te moeilijk woordgebruik en het uitspreken van het gebed op ‘eenen 
galmenden, onnatuurlijken, sleependen, weeklagenden of jammerenden toon’.46

Uit een voetnoot bij een uit het Monatschrift für die Evangelische Kirche der Rhein-
provinz und Westphalen overgenomen artikel wordt duidelijk dat Van der Brugghen 
van mening was dat een onderwijzer tijdens het vertellen van de bijbelse geschiedenis 
niet mocht vervallen in ‘te veel uit subjectief gevoel preêken en dogmatiseren’.47 Met 
name het dogmatisch onderwijs was hem een doorn in het oog, hij noemde het ‘een spij-
zigen van de kinderen met veel te magere of veel te vaste kost’.48

42 Nijmeegsch Schoolblad, juni 1852, nr. 12, pag. 93.
43 Nijmeegsch Schoolblad, juli 1845, nr. 1, pag. 4.
44 Nijmeegsch Schoolblad, oktober 1845, nr. 4, pag. 32.
45 Nijmeegsch Schoolblad, september 1847, nr. 3, pag. 20.
46 Nijmeegsch Schoolblad, februari 1850, nr. 8, pag. 63.
47 Nijmeegsch Schoolblad, december 1849, nr. 6, pag. 44.
48 Nijmeegsch Schoolblad, januari 1850, nr. 7, pag. 53.
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Van der Brugghen was van mening dat een onderwijzer die in drift een kind onbe-
dachtzaam behandeld had, daarop terug diende te komen door zich tegenover het kind 
te verontschuldigen en in het schoolgebed zijn schuld te belijden. ‘Die gehoorzaamd en 
geacht wil wezen bij de kinderen, moet zich bij hen ook achtenswaardig maken.’49

4.2 Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk 
onderwijs (mei 1857 – mei 1859)

Geschiedenis

Op de derde bijeenkomst van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland 
(VCO), gehouden op 17 mei 1856, bracht voorzitter A. Meijer de behoefte aan een 
eigen verenigingsorgaan ter sprake. Het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk 
Onderwijs en het Nieuw Nederlandsch Schoolblad, periodieken die in de kring van de 
protestants-christelijke onderwijzers gelezen werden, waren opgehouden te verschij-
nen.50 Met name het laatstgenoemde orgaan had het nieuws van de VCO altijd welwil-
lend opgenomen. Alleen daarom al was er volgens Meijer behoefte aan een eigen blad. 
Het zorgelijk achtjarig bestaan van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk 
Onderwijs en het eenjarig bestaan van het Nieuw Nederlandsch Schoolblad werd door 
een aantal leden aangegrepen als argument ‘om maar niet te beproeven iets op het 
gebied van wijlen deze bladen aan te vangen’. Maar Meijer had meer argumenten. 
Gezien het tijdsgewricht waren huiselijke en schoolopvoeding ‘levensvragen voor het 
tegenwoordige en de toekomst. Voor een blad dat deze vragen behandelt en de toon 
weet te treffen om de belangstelling der ouders in de Christelijke opvoeding te wekken 
of te verlevendigen’ moest een markt zijn. De voorzitter somde een aantal mogelijke 
rubrieken van zo’n blad op: ‘opvoeding in het huis en op school, onderwijs, opmerkin-
gen en mededeelingen aangaande vragen van den dag, binnen- en buitenlandsche berig-
ten, boekbeöordelingen.’ Het pleidooi van Meijer resulteerde in de installatie van een 
commissie die de opdracht kreeg om de uitgave van een blad voor te bereiden.51 Nog 
voordat de commissie op de vierde bijeenkomst van de vereniging, gehouden op 6 juni 
1857, verslag uit kon brengen, verscheen het eerste nummer van het Maandschrift voor 
Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs.52 De eindredactie was in handen van 
H.J. Lemkes, de secretaris van de VCO, en boekhandel Kemink en Zoon uit Utrecht 
trad op als uitgever. Als medewerkers werden genoemd: dr. L.R. Beijnen, D. Buddingh, 
J.W. van Eek, E. Gerdes, A. Meijer en M.D. van Otterloo. Met uitzondering van Beijnen, 

49 Nijmeegsch Schoolblad, februari 1850, nr. 8, pag. 62.
50 Voor het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs zie hoofdstuk 4.1; voor het Nieuw 

Nederlandsch Schoolblad zie hoofdstuk 3.2.
51 Verslag van de derde bijeenkomst van Christelijke onderwijzers gehouden te Utrecht den 17. Mei 

1856, pag. 18-21.
52 ‘Verslag van de zes en twintigste algemeene vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwij-

zers en Onderwijzeressen, gehouden te Utrecht op Donderdag 5, Vrijdag 6 en Zaterdag 7 juni 1879.’ 
(Correspondentieblad, 1879, pag. 19.)

 In het vervolg wordt het blad in de voetnoten aangehaald als Maandschrift opvoeding en onder-
wijs, in de tekst als Maandschrift.
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die rector van een Haags gymnasium was, waren allen werkzaam in het openbaar of bij-
zonder lager onderwijs.53

Alhoewel geboren op een van de vergaderingen van de VCO en spreekbuis van deze 
vereniging, was het Maandschrift een particuliere uitgave van secretaris Lemkes en 
voorzitter Meijer. Beiden hadden zich tegenover de uitgever garant gesteld voor een 
eventueel fi nancieel tekort.54 Van meet af aan waren er onvoldoende abonnees voor een 
gezonde fi nanciële basis en ondanks een toelage van de VCO was er zowel aan het einde 
van de eerste als de tweede jaargang een tekort.55 Dat betekende het einde van het 
maandblad.

Inhoud

Bij de verschijning herhaalde redacteur Lemkes in het Maandschrift met andere woor-
den de motivering die Meijer had gebruikt om met een nieuw blad te beginnen. Er was, 
aldus Lemkes, behoefte aan een ‘stem uit de praktijk, om ouders het grote gewicht van 
opvoeding en onderwijs in te doen zien’. Als nieuw argument voegde hij daaraan toe: 
‘en om de emancipatie van de onderwijzersstand te bevorderen’.56 Wat Lemkes daarmee 
bedoelde en hoe hij zich dat concreet voorstelde, specifi ceerde hij niet nader. Wellicht 
had hij de professionalisering van zijn collega’s op het oog.

Het Maandschrift richtte zich op twee doelgroepen: ouders en onderwijzers. In de 
praktijk slaagde de redactie er redelijk in om beide groepen recht te doen. Er werden 
zowel artikelen van opvoedkundige aard als vakinhoudelijke artikelen geplaatst. Er 
werd zelfs een aantal artikelen geplaatst die speciaal voor de ouders onder de lezers 
bedoeld waren.57 Daarnaast was er nogal wat aandacht voor de politieke ontwikkelin-
gen rond het onderwijs. Daarbij was de politieke stellingname van het Maandschrift 
vanaf het eerste nummer duidelijk. Men koos voor de beginselen zoals die uitgedragen 
werden door mr. G. Groen van Prinsterer en van de medewerkers verlangde men daar-
mee ondubbelzinnig instemming.58 De bijdragen van de medewerkers bleven overigens 

53 De Christelijke Schoolbode, 18 september 1891, nr. 46.
54 A. Meijer, Ik zal gedenken, pag. 24. Op de vijfde bijeenkomst van de VCO werd besloten ‘dat het 

tekort zoo van den afgeloopen jaargang, als van den volgenden, door de Vereeniging zou worden 
vergoed, daar het te veel gevergd zou zijn van hen, die reeds hunnen tijd en hunne krachten aan deze 
zaak wijdden, om nog bovendien alleen den geldelijken last te dragen’.(Maandschrift opvoeding en 
onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 50.)

55 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 37; Verslag van de zesde bijeenkomst van 
Christelijke onderwijzers gehouden te Utrecht den 18. Junij 1859, pag. 16. Men schatte het potenti-
eel aan abonnees op 300, genoeg om de kosten van de uitgave te kunnen dekken (Verslag van de 
derde bijeenkomst van Christelijke onderwijzers gehouden te Utrecht den 17. Mei 1856, pag. 20); F. 
Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd en Zegen, pag. 520; Verslag van de zevende bijeenkomst van 
Christelijke onderwijzers gehouden te Utrecht den 2. Junij 1860, pag. 16.

56 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 9.
57 In de 1e jaargang: ‘Is het u ernst met de Christelijke schoolopvoeding uwer kinderen’, ‘Een woordje 

aan de ouders’ en in de 2e jaargang: ‘De Christen in zijn huisgezin’, ‘Gij vaders verwekt uw kinde-
ren niet tot toorn’ en ‘Voedt uw kinderen op in de leering (tucht) en vermaning des Heeren’.

58 ‘Verslag van de zes en twintigste algemeene vergadering der Vereeniging van Christelijke Onderwij-
zers en Onderwijzeressen, gehouden te Utrecht op donderdag 5, Vrijdag 6 en Zaterdag 7 juni 1879.’ 
(Correspondentieblad, 1879, pag. 19.)
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zeer beperkt. Dr. L.R. Beijnen schreef een tweetal artikelen, D. Buddingh gaf een paar 
statistische overzichten en van de hand van de overige medewerkers werd nimmer iets 
gepubliceerd, of het moet anoniem geweest zijn. Het blad dreef op Lemkes en Meijer en 
geen nummer ging voorbij of er stonden een of meerdere bijdragen van hun hand in. 
Meerdere malen viel men terug op een artikel dat overgenomen was uit een verwant 
buitenlands tijdschrift. Daarnaast verzorgde Meijer de rubriek ‘Buitenlandsche Berig-
ten’. Personeelsmutaties binnen zowel het openbare als het protestants-christelijk onder-
wijs en verslagen van gebeurtenissen als de opening van een protestants-christelijke 
school kregen een plaats in de rubriek ‘Binnenlandsche Berigten’. Deze rubriek nam 
vaak behoorlijk wat ruimte in beslag. Uiteraard werd aan het reilen en zeilen van de 
VCO ook de nodige aandacht besteed.

Visie op onderwijs en opvoeding

In een artikel dat duidelijk bedoeld was voor ouders, werden richtlijnen gegeven voor 
de opvoeding in het gezin, met name van het jonge kind. De schrijver, Van den Briel, 
constateerde dat in deze fase vooral de moeder een belangrijke rol speelde. Het doel van 
de opvoeding was het heil van het kind, ‘namelijk de herstelling van den waren mensch 
door Christus’. Uit zichzelf was het kind geneigd tot het kwade, ‘vol afdwalingen en 
opstand’. De twee belangrijkste opvoedingsmiddelen waren de liefde en de tucht.59 Vol-
gens de redactie van het Maandschrift waren opvoeding en onderwijs niet te scheiden, 
omdat ook onderwijs invloed uitoefende op de zielsvermogens van het kind. Dat een 
protestants-christelijke school zich uitsluitend van de openbare school zou onderschei-
den door het onderwijs in de bijbelse geschiedenis was een misverstand. Het was de 
taak van de christelijke schoolopvoeding ‘alle leervakken dienstbaar te maken aan ver-
heerlijking van dien God, die zich in J.C. [Jezus Christus LDvK] als Verlosser van zon-
daren heeft geöpenbaard’.60

In een driedelige serie artikelen ging redacteur H.J. Lemkes in op de opvoeding van 
het geweten.61 Hij omschreef het geweten als ‘een getuigenis van de gebondenheid des 
menselijken wils aan eene hoogere magt’. Door het geweten was het mogelijk Gods stem 
te horen, mits het geweten op de juiste wijze opgevoed was. Het doel van de opvoeding 
was de vorming van het geweten. Dat betekende in de praktijk de vorming van de wil en 
het zedelijk oordeel en dat was een moeilijke opgave, omdat het kind in de maatschappij 
veel gewetenloos handelen waarnam. Het deed de schrijver verzuchtten: ‘Niet diep 
genoeg kunnen we hier betreuren de gewetenloosheid, die als een kanker aan het zedelijk 
leven van ons volk voorteet.’ Omdat het kind ‘in het aanschouwelijke leeft’ diende de 
gewetensopvoeding concreet te zijn en moest de opvoeder het goede voorbeeld geven. Bij 
ongehoorzaamheid van het kind diende de opvoeder te straffen. Op de straf moest echter 
de vergeving volgen, want dat verschafte het kind ‘gewetensvrede’. De vorming van het 
geweten vond plaats in zowel het gezin als de school. Wanneer echter het gezin in gebreke 
bleef, kon de school corrigerend optreden. Voor het goed functioneren van de school was 

59 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 11-16.
60 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 88-92.
61 De artikelenserie had de ondertitel ‘opleiding tot gemoedelijkheid’. Met gemoedelijkheid bedoelde 

de schrijver fi jngevoeligheid van gemoed, met betrekking tot godsdienst en zedelijkheid. 
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een goede samenwerking met het gezin noodzakelijk en daar ontbrak het in de praktijk 
nog weleens aan, zo constateerde een schoolhoofd. De school werd dan door de ouders 
afgeschilderd als een ‘zeer gevreesde plaats, waar liefdelooze gestrengheid den schepter 
zwaait’. Ook het klakkeloos geloven van het relaas van het kind in confl ictsituaties deed 
de relatie tussen gezin en school geen goed.62 In een ongesigneerd artikel, vermoedelijk 
een bewerking van een lezing van een hoofdonderwijzer, werd gewaarschuwd tegen de 
ontwikkeling dat er in de school steeds meer aandacht besteed werd aan de voorberei-
ding van de leerlingen om goed in de maatschappij te kunnen functioneren. De aandacht 
voor deze materiële zaken (‘het stoffelijke’) ging ten koste van de godsdienstige vorming 
van de leerlingen en bij het onderwijs aan de kwekelingen ging de onderwijskunde de 
plaats innemen van de opvoedkunde. De schrijver zag als gevolg van deze eenzijdige vor-
ming de toekomst somber in, omdat het nageslacht alleen nog maar belangstelling zou 
hebben voor materiële zaken.63 In een speciaal voor de ouders geschreven omvangrijk 
artikel ging Lemkes aan de hand van een aantal teksten uit de Bijbel in op de opvoeding 
in het gezin. Het artikel droeg een nogal beschouwelijk en meditatief karakter en gaf de 
ouders weinig concrete handreikingen.64

Op de protestants-christelijke school diende het onderwijs in de vaderlandse geschie-
denis volgens F.C. Wijle een opvoedend karakter te dragen. De leerkracht had daartoe 
de ‘Godsregering’ in de loop der gebeurtenissen aan te wijzen. Daarnaast moest hij door 
het geschiedenisonderwijs vaderlandsliefde en gehechtheid aan het Oranjehuis aankwe-
ken. Om deze doelstellingen te bereiken beval de schrijver vooral de vertelling en ‘het 
leeren zingen van echt vaderlandsche liederen’ als effectieve middelen aan.65

Het schoolgebed nam een bijzondere plaats in de schoolopvoeding in. Hulponder-
wijzer A.C. de Zwart bewerkte zijn voordracht die hij voor zijn vakgenoten over dit 
onderwerp had gehouden tot een artikel. Ernst, kinderlijkheid (in de zin van eenvoud) 
en kortheid waren volgens De Zwart de kenmerkende eigenschappen van een schoolge-
bed. De schrijver gaf er blijk van de praktijk te kennen, want bij de aanbeveling om de 
kinderen tijdens het gebed de handen te laten vouwen plaatste hij de opmerking dat het 
in deze houding, in tegenstelling tot het Engelse gebruik om de handen voor de ogen te 
houden, voor de leerlingen niet mogelijk was ‘tusschen de vingers door of onder de 
hand heen te gluren’.66

Visie op de onderwijzer

Volgens Meijer zou de onderwijzer, wilde hij het predikaat ‘christelijk’ voeren, ‘van harte 
tot God bekeerd moeten zijn door het geloof in Jezus Christus’. De schrijver noemde dit 
zelfs ‘een levensvoorwaarde’.67 Van den Briel benadrukte de bekwaamheid van de 
onderwijzer. In zijn artikel ‘Vereischten in den onderwijzer’ poneerde hij dat het er niet 
op aankwam wat de onderwijzer wist, maar op wat hij kon en deed. ‘De praktijk 

62 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 340-347.
63 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 121-137.
64 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 241-262.
65 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 294-303.
66 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 333-337.
67 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 22.
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behoort veelmeer dan de wetenschap de hoofdstudie des onderwijzers te zijn’ en dat 
betekende dat in de eerste plaats niet het vergaren van kennis, maar oefening nodig was. 
De onderwijzer moest een ‘beschaafd mensch’ zijn en iemand die het christelijk geloof 
beleed. Daarnaast diende hij ‘rechtvaardig, zelfstandig en vast van wil’ te zijn.68 Met 
instemming nam de redactie een gedeelte van een verslag van de normaalschool uit Nij-
megen over, waarin ‘de onderwijzer der jeugd’ omschreven werd als iemand met gods-
vrucht en christenzin, in de omgang vriendelijk en zachtmoedig in het bestraffen. In zijn 
onderwijs vermeed hij verbalisme en de kern van zijn opvoeding was gewetensvor-
ming.69 Redacteur Lemkes vond de kern van de taak van de onderwijzer religieus van 
aard: ‘de bekeering van de kinderen tot God’.70

4.3 Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis 
(oktober 1861 – maart 1868)

Geschiedenis

Evenals het Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs was ook 
dit tijdschrift een initiatief van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in Neder-
land (VCO).71 Op de jaarvergadering van de VCO van 1861 memoreerde de bekende 
wandplatenillustrator H.J. van Lummel uit Utrecht het verdwijnen van het Maand-
schrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs. Volgens hem moest de uit-
gave gestaakt worden, omdat er onvoldoende kopij werd aangeleverd. Wellicht wist 
Van Lummel ook wel dat de werkelijke oorzaak het gebrek aan voldoende abonnees 
was geweest, maar voerde hij om psychologische redenen het tekort aan kopij als oor-
zaak op, want zo meldt het verslag: ‘Hij houdt zich overtuigd dat onze vereeniging man-
nen genoeg onder hare leden telt, die wel van tijd tot tijd eene bijdrage kunnen leveren, 
welke de belangstelling van ouders en onderwijzers verdient.’ Hij stelde voor een com-
missie te benoemen die de opdracht moest krijgen om de uitgave van een tijdschrift te 
realiseren. De vergadering nam het voorstel over en naast initiatiefnemer Van Lummel 
werden J.P. Schaberg, A. Meijer en W. Oostmeijer aangewezen als commissieleden. Allen 
waren ze binnen de kring van het protestants-christelijk onderwijs mannen van naam en 
hoofd van een school. De vergadering gaf de commissie de volgende opdracht mee: ‘Het 
tijdschrift moet zoveel mogelijk een praktische strekking hebben; opstellen bevatten 
over de school- en huiselijke opvoeding; ook over het mededeelen der kundigheden, tot 
het lager onderwijs behoorende; berigten, aanvragen en mededeelingen van verschil-
lende aard.’72 Vrij spoedig vond de commissie H. de Hoogh uit Amsterdam bereid als 
uitgever op te treden. In oktober 1861 verscheen het eerste nummer onder de titel 

68 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 369-373.
69 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 1e jrg., 1857, pag. 418-419.
70 Maandschrift opvoeding en onderwijs, 2e jrg., 1858, pag. 175.
71 Voor de geschiedenis van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs zie 

hoofdstuk 4.2.
72 Verslag van het verhandelde op de achtste bijeenkomst van Christelijke onderwijzers, gehouden te 

Utrecht, den 24sten Mei 1861, pag. 8 en 9.
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Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis.73 De naam van het blad 
refereerde duidelijk aan die van het verdwenen Maandschrift voor Christelijke opvoe-
ding en Christelijk onderwijs en velen zullen het als de voortzetting daarvan beschouwd 
hebben, hoewel de redactie daarvan in ‘Een woord ter inleiding’ in het eerste nummer 
met geen woord repte. M.D. van Otterloo, een medewerker van het oude tijdschrift, 
nam zitting in de redactie van het nieuwe blad, evenals de commissieleden J.P. Schaberg, 
H.J. van Lummel en W. Oostmeijer. In tegenstelling tot het Maandschrift voor Christe-
lijke opvoeding en Christelijk onderwijs was dit blad een uitgave die verscheen voor 
rekening van de VCO. Voor alle duidelijkheid verklaarde de redactie dat ‘de Vereeniging 
kan noch mag verantwoordelijk gesteld worden voor ’t geen in de verschillende opstel-
len en bijdragen gezegd wordt’.74

Blijkbaar ging de redactie uit van de gedachte dat de opname van het nieuws uit de 
onderwijswereld, zoals personeelsmutaties, openingen van scholen, jubilea, e.d. zou 
motiveren om een abonnement te nemen, want op de jaarvergadering van 1862 werden, 
nadat geconstateerd was dat het blad toch nog onvoldoende inkomsten had om de kos-
ten van de uitgave te bestrijden, diverse correspondenten aangesteld die zouden gaan 
zorgen voor de aanlevering van ‘Binnenlandsche berigten’.75 Door de maandelijkse ver-
schijning was de nieuwswaarde van deze berichten echter beperkt. Om dat nadeel te 
ondervangen, werden vanaf de derde jaargang deze berichten opgenomen in een bij-
blad, dat frequenter verscheen.76 In 1863 werd gemeld dat het aantal abonnees welis-
waar toenam, maar dat de exploitatie nog altijd niet kostendekkend was. Het bestuur 
van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) kwam echter het 
noodlijdend blad te hulp en verstrekte een jaarlijkse subsidie van ƒ 250,-. Dit was meer 
dan voldoende om het tekort te dekken; ‘het overige is ter vergoeding voor de moeite 
der Redactie verstrekt.’77 Naar aanleiding van een insinuatie van De Wekker, de spreek-
buis van het openbaar onderwijs, verklaarde de redactie naderhand nadrukkelijk dat 
het blad, ondanks deze subsidie, geheel onafhankelijk bleef.78

Dat het bestuur van CNS de uitgave van het Maandschrift waardeerde, bleek niet 
alleen uit de verstrekte subsidie, maar ook uit de alerte reactie in 1865, toen het bestuur 
bij geruchte had vernomen dat De Hoogh de uitgave van het blad wilde beëindigen. Per 
omgaande werd opheldering gevraagd en tot opluchting van het bestuur deelde de uitge-
ver mee dat dergelijke plannen bij hem niet bestonden.79 Ondanks de fi nanciële hulp van 

73 In het vervolg wordt het blad in de voetnoten aangehaald als Maandschrift school en huis, in de 
tekst als Maandschrift.

74 Maandschrift school en huis, 1e jrg., 1861, pag. 5. 
75 Verslag van de negende bijeenkomst van Christelijke onderwijzers, pag. 8.
76 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 492.
77 Verslag van de tiende bijeenkomst van Christelijke onderwijzers in Nederland, gehouden te Utrecht 

den 29sten en 30sten Mei 1863, pag. 10 en 11. In 1867 bedroeg de tegemoetkoming aan de redactie 
ƒ 200,-. (‘Verslag der Vijftiende Algemeene Vergadering van Christelijke Onderwijzers in Neder-
land, gehouden te Utrecht, den 5den en 6den Juni 1868’, bijlage I. Correspondentieblad, 1868.)

 Via N.M. Feringa, lid van het bestuur van de VCO en van CNS, had het bestuur van de VCO om 
ondersteuning gevraagd. Feringa had niet alleen een geldelijke bijdrage voorgesteld, maar ook dat 
CNS garant zou staan voor een vijftigtal abonnementen. Het eerste voorstel werd gehonoreerd, het 
tweede niet. (Notulen bestuur CNS, 21 juni 1862. HDC, coll. nr. 384.)

78 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 393.
79 Notulen bestuur CNS, 11 januari 1865 en 10 februari 1865. (HDC, coll. nr. 384.)
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CNS bleef het blad altijd balanceren op de rand van een tekort. Zo durfde men het in 
1866 niet aan om alle afdelingen van de VCO een abonnement op kosten van de vereni-
ging aan te bieden. Men vreesde dat het debiet benadeeld zou worden, terwijl het toch 
om een beperkt aantal abonnementen ging.80 Wellicht was er een jaar later wat meer 
fi nanciële armslag, want toen maakte de penningmeester tegen hetzelfde voorstel geen 
bezwaar.81 In het zesde nummer van de zevende jaargang deelde de redactie mee dat het 
Maandschrift ophield te verschijnen. In overleg met het bestuur van CNS was besloten 
om het blad als weekblad voort te zetten. Uit bewaard gebleven correspondentie weten 
we dat de redactie naast het weekblad ook graag de uitgave van het Maandschrift had 
willen voortzetten. De uitgever vond het financiële risico van een weekblad én een 
maandblad echter te groot. Op 29 april 1868 rolde het eerste nummer van De Hoop des 
Vaderlands bij de abonnees als vervanger en opvolger van het Maandschrift in de bus.82

Inhoud

In ‘Een woord ter inleiding’ in het eerste nummer kondigde de redactie een aantal vaste 
rubrieken aan. Artikelen met betrekking tot opvoeding en onderwijs zouden een plaats 
krijgen in de rubriek ‘Opvoeding in School en Huis’. De rubriek ‘Onderwijs en School-
wezen’ zou aandacht schenken aan de praktijk van het onderwijs.83 Gezien de verkla-
ring van de commissie die destijds de uitgave van het blad had voorbereid, mocht dit 
ook verwacht worden. Ze had immers toegezegd dat veel aandacht besteed zou worden 
aan de praktijk.84 Daarnaast werden de rubrieken ‘Boekbeschouwingen’, ‘Mededeelin-
gen’ en ‘Berigten’ aangekondigd. De laatste rubriek, die aandacht schonk aan nieuws uit 
zowel buiten- als binnenland, werd verzorgd door A. Meijer, voormalig redacteur van 
het verdwenen Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs en 
voorzitter van de VCO.85 Het kostte hem nogal wat hoofdbrekens om steeds over actu-
eel nieuws te beschikken. Deels ontleende hij het aan dag- en weekbladen.86 Meer dan 
eens werden echter ook de correspondenten aangespoord berichten in te zenden.87 Dit 
onderdeel van het blad was immers een belangrijke reden gebleken om een abonnement 
op het blad te nemen.

80 ‘Verslag van de Dertiende Algemeene Vergadering van Christelijke Onderwijzers in Nederland, op 
Vrijdag den 25sten en Zaterdag den 26sten Mei 1866 te Utrecht gehouden.’ (Correspondentieblad, 
1866, pag. 21.)

81 ‘Verslag van de Veertiende Algemeene Vergadering van Christelijke Onderwijzers in Nederland, op 
Vrijdag den 14den en Zaterdag den 15den Juni 1867, gehouden te Utrecht.’ (Correspondentieblad, 
1867, pag. 31.)

82 Voor De Hoop des Vaderlands zie hoofdstuk 5.2.
83 Vanaf de 6e jaargang ging deze rubriek op in de rubriek ‘Opvoeding in School en Huis’.
84 De protestants-christelijke onderwijzer had met name belangstelling voor praktische handreikin-

gen en had over het algemeen minder interesse voor theoretisch getinte beschouwingen. Zie L.D. 
van Klinken, ‘Allereerst practisch.’

85 Maandschrift school en huis, 1e jrg., 1861, pag. 4.
86 ‘Vooral moeten wij ook aandringen op de toezending van plaatselijke dag- of weekbladen.’ Maand-

schrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 492.
87 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 50, 492.
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Van de redacteuren was M.D. van Otterloo verreweg het productiefst. Wellicht 
bepaalde hij achter de schermen de inhoud en het karakter van het blad en was hij feite-
lijk hoofdredacteur.88 Elke jaargang bevatte wel een aantal artikelen van zijn hand. Hij 
richtte zich in zijn bijdragen vooral op de ouders en schreef over opvoeding en opvoe-
dingsproblemen. Vanaf de vierde jaargang verscheen onder de titel ‘Uit het leven’ een 
serie artikelen van zijn hand die praktisch van aard en voor ouders aansprekend van 
inhoud waren. Aan de hand van uit het leven gegrepen voorvallen behandelde hij onder-
werpen als ‘De eerste leugen’, ‘De schoolkameraad’, ‘Het gebed des kinds’.89 In de mora-
liserende wijze waarop Van Otterloo in het volgende karakteristieke fragment de 
omgang tussen ouders en kinderen beschreef, was hij kind van zijn tijd:

‘“Zijt gij altijd in den tuin geweest, Frans?” vraagt zij.
“Ja, lieve moeder.”
“Hebt ge geene bessen gegeten?”
De knaap zwijgt verlegen, hij weet niet wat te zeggen, hij is blijkbaar in tweestrijd.
“Antwoord niet te haastig,” zegt nu de moeder, “ik zie het wel, ge hebt er van gegeten 

en voorzeker niet gedacht aan Jantje, toen hij pruimen zag hangen en wilde plukken.”
“Niet meer dan twee heb ik er genomen, lieve moeder!”’90

Ook de redacteuren J.P. Schaberg en H.J. van Lummel leverden regelmatig een bij-
drage aan het maandblad. Schaberg schreef in zijn artikelen vaak over het christelijke 
aspect van de opvoeding of de school, zoals ‘De Heilige Doop in verband met de christe-
lijke opvoeding’, ‘Wat is Christelijk-Nationaal schoolonderderwijs’ en ‘Mag men op 
Openbare scholen Bijbelsche verhalen mededeelen?’91 Onder de titel ‘Een paar bladzij-
den uit het memoriaal van een schoolmeester’ publiceerde redacteur Van Lummel een 
aantal oorspronkelijk voor persoonlijk gebruik bedoelde dagboeknotities, waarin hij 
refl ecteerde op alledaagse en voor de lezers herkenbare schoolsituaties. Uit de notities 
rijst het beeld op van een bekwaam observator met liefde voor het kind. Uiteraard was 
er in de diverse jaargangen ook aandacht voor aan het onderwijs verwante onderwer-
pen als de opleiding en de onderwijswetgeving.

Bij de aanvang van de verschijning beloofde de redactie een praktisch blad. Het aan-
tal artikelen dat inging op de dagelijkse onderwijspraktijk is echter beperkt gebleven en 
komt niet voor in die aantallen, die gezien de eerdergenoemde verklaring van de redac-
tie verwacht mochten worden. Het merendeel van de praktisch getinte artikelen betrof 
de pedagogische aspecten van het onderwijs en niet de didactische. Slechts een enkel 
artikel ging op het laatste aspect expliciet in, bijvoorbeeld: ‘Het teekenonderwijs in de 
lagere school’, ‘Het lezen’ en ‘Onderwijs in de geschiedenis des vaderlands’.92 Veel meer 
bijdragen van deze aard zijn er echter niet te noemen. Weliswaar kwam de dagelijkse 

88 Zo werd in het Correspondentieblad, 1877, nr. 1 gesteld dat het Maandschrift school en huis één 
redacteur heeft gehad. In de vergaderingen van het hoofdbestuur van CNS wekte mr. G. Groen van 
Prinsterer de indruk dat het Maandschrift school en huis het blad was van M.D. van Otterloo. 
(Notulen bestuur CNS, 12 mei 1862. HDC, coll. nr. 384.) Op het omslag van het Maandschrift 
school en huis werd zijn naam bij de redacteuren en medewerkers steeds als eerste vermeld.

89 Maandschrift school en huis, 4e jrg., 1864, pag. 267, 5e jrg., 1865, pag. 288 en pag. 477.
90 Maandschrift school en huis, 4e jrg., 1864, pag. 270.
91 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 359; 2e jrg. 1862, pag. 93; 1e jrg., 1861, pag. 421.
92 Maandschrift school en huis, 1e jrg., 1861, pag. 105 en 359; 2e jrg., 1862, pag. 103 en 243; 3e jrg., 

1863, pag. 19. 
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praktijk ook aan bod in de recensies in de rubriek ‘Boekbeschouwingen’, doch daar 
bleef het meestal beperkt tot een aantal opmerkingen ad hoc.

Toen aan het eind van de zesde jaargang de redactie er in een mededeling van repte 
om het aantal pagina’s per nummer uit te breiden, motiveerde zij dit met het argument 
dat er zo meer ruimte zou komen om artikelen over de opvoeding in school en huis op 
te nemen, want dat onderwerp was ‘vooral in ’t laatste gedeelte van dezen jaargang te 
schraal bedacht’.93 Wie de jaargang nog eens doorbladert, zal moeten concluderen dat 
dit meeviel. De didactisch gerichte onderwerpen zijn er daarentegen alle jaargangen 
door wel schraal afgekomen, maar daarover echter geen woord. Blijkbaar hadden de 
lezers er niet over geklaagd en zag de redactie het gebrek niet als een gemis.

Regelmatig polemiseerde de redactie met het liberale onderwijstijdschrift De Wek-
ker, dat de overbodigheid van het protestants-christelijk onderwijs probeerde aan te 
tonen. In de ogen van de protestants-christelijke onderwijzers voerde De Wekker een 
‘verdelgingsoorlog’ tegen de christelijke school.94 De felheid waarmee de polemiek 
gevoerd werd, was tekenend voor de verhoudingen in deze fase van de schoolstrijd. 
Men schoof elkaar nogal wat in de schoenen: ‘Als ’t er op aankomt om grofheden te zeg-
gen, zijn we tegen de Wekker niet opgewassen.’95

Visie op onderwijs en opvoeding

Met de titel Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis wilde men aan-
geven dat opvoeding en onderwijs niet van elkaar gescheiden konden worden.96 Tevens 
was het een beginselverklaring en een keuze voor de protestants-christelijke school. Bij 
de aanvang van de vijfde jaargang werd dit in een redactionele mededeling nog eens 
nadrukkelijk herhaald en werd gesteld dat de christelijke opvoeding en onderwijzing 
van de jeugd ‘van het hoogste, ja van het allerhoogste belang’ zijn. Alleen zo kon in de 
ogen van de redactie ontkomen worden aan de ‘beginselen van omkeering en ontbin-
ding’.97 In de artikelen die in de eerste plaats of mede voor de ouders bedoeld waren, 
was de teneur ook steeds dat het ouderplicht was om het gedoopte kind naar de protes-
tants-christelijke school te zenden. ‘Gij hebt op u genomen uw kind in de voorzeide leer 
te onderwijzen, ook te doen en te helpen onderwijzen. In dit helpen voorziet de school’, 
zo hield H.P. Mitze de ouders voor.98 In het kader van een goede samenwerking tussen 
school en gezin werd door dezelfde schrijver in een ander artikel de aanbeveling gedaan 
om als onderwijzer regelmatig de ouders thuis te bezoeken om zo ‘een vriend des huizes’ 
te worden.99

Redacteur Schaberg betoogde in een uitvoerig artikel dat het bijbels onderwijs de 
zenuw van de christelijke opvoeding was. Op de eerste plaats dienden de bijbelse geschie-
denissen verteld te worden, doch deze waren tevens ‘het voertuig voor het krachtigst 

93 Maandschrift school en huis, 6e jrg., 1866, pag. 495.
94 Maandschrift school en huis, 3e jrg., 1863, pag. 21.
95 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 393. 
96 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 287.
97 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 1.
98 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 157.
99 Maandschrift school en huis, 4e jrg., 1864, pag. 328-331.
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dogmatisch onderwijs’. Schaberg gaf er een uitgebreide toelichting bij, waaruit bleek dat 
hij onderscheidde tussen dogmatisch en dogmatiserend onderwijs. Zo kon het schep-
pingsverhaal aanleiding zijn om het dogma van de almacht van God te illustreren. Dog-
matiserend onderwijs, in de zin van het stelselmatig bespreken en toelichten van een 
dogma, was echter geen taak van de lagere school.100 R. Husen, een vruchtbaar schrijver 
die regelmatig een bijdrage leverde, vroeg zich af of de onderwijzer gerechtigd was om 
zijn leerlingen lichamelijk te straffen. Weliswaar gebood de Bijbel het gebruik van de 
roede, maar Husen vroeg zich af of aan dit door de Bijbel toegekende recht aan de ouders 
niet een verantwoordelijkheid verbonden was ’grooter dan de onderwijzer op zich laden 
mag’. De onderwijzer is de vader niet ‘en trede dus niet in de plaats des vaders’.101 Redac-
teur M.D. van Otterloo was in dit verband stelliger. De onderwijzer had het bijbels recht 
om lichamelijk te straffen, maar diende dit middel echter alleen in uiterste noodzaak te 
gebruiken. Een vermaning onder vier ogen, het laten schoolblijven en een beroep doen 
op het eergevoel van het kind waren naar zijn oordeel effectiever middelen om te straf-
fen.102

In een artikel over de doelstellingen van het protestants-christelijk onderwijs bestreed 
Husen de karikaturen die er over dit type onderwijs zouden bestaan. Tijdens de reken-
lessen zou bijvoorbeeld het aantal apostelen als context fungeren en in de schrijfl essen 
zouden alleen psalmen worden overgeschreven. De onderwijzers zouden als ‘dompers 
en achterblijvers’ worden beschouwd. Volgens Husen was het onderwijs op de protes-
tants-christelijke school van dezelfde kwaliteit als op de openbare school. Ook de pro-
testants-christelijke schoolbesturen streefden naar goed ingerichte scholen met goede 
leermethodes. Bij dat alles was echter de Bijbel het richtsnoer van het handelen en dat 
was het kenmerkend onderscheid met de openbare school. Daar werd er niet naar 
gestreefd om de kinderen ‘te brengen aan de voeten des Heilands’.103 Van W.F. Golter-
man werd een lezing opgenomen, die hij voor een Haagse afdeling van de VCO gehou-
den had. In zijn referaat benadrukte Golterman de noodzaak van een ‘grondige beoefe-
ning eener Christelijke zielkunde’. Zonder kennis van de zielkunde was het niet mogelijk 
om als onderwijzer een goede opvoeder te zijn. Golterman was van mening dat voor de 
door hem aangeprezen studie de Bijbel voldoende was: ‘Eene vlijtige studie der H. 
Schrift, die de Heer ons als den onfeilbaren gids heeft aangewezen.’104 Op dat belang 
van de inhoud van de Bijbel voor de pedagogische praktijk had ook de redactie al gewe-
zen. In ‘Een woord ter inleiding’ had ze in het eerste nummer van het blad verklaard dat 
ze uitging van het beginsel dat de Bijbel bron en leidraad bij de opvoeding was.

M.D. van Otterloo signaleerde in een van zijn artikelen het gebrek aan een christelijke 
pedagogiek. Hij weet het onder meer aan de geringe belangstelling van de onderwijzers 
voor dit onderwerp. In de laatste jaargang van het Maandschrift gaf hij een allereerste 
aanzet voor een christelijke pedagogiek door het schrijven van een ‘Inleiding’. Het was 

100 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 273-285.
101 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 434-435.
102 Van Otterloo schreef dit in een artikelenserie over ‘De straffen; haar doel en hare aanwending in de 

opvoeding’, Maandschrift school en huis, 3e jrg., 1863, pag. 305-315, 337-347, 4e jrg., 1864, pag. 
235-245.

103 Maandschrift school en huis, 4e jrg., 1864, pag. 307-321.
104 Maandschrift school en huis, 5e jrg., 1865, pag. 231-240.
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een bewerking van een Duits werk van L. Völten, waarvan eerder een samenvatting ver-
schenen was in het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs.105

Visie op de onderwijzer

Men beschouwde het als de belangrijkste taak van de protestants-christelijke school 
‘om kinderharten voor het Koningrijk Gods te winnen’ en ‘kinderen te brengen aan de 
voeten des Heilands’.106 Om deze taak goed te kunnen uitvoeren, was het nodig dat de 
protestants-christelijke onderwijzer ‘het beginsel des eeuwigen levens in zijn hart gevoel-
t’.107 De al eerder geciteerde Husen maande kwekelingen in dit verband tot zelfonder-
zoek om door introspectie de vraag te beantwoorden ‘of daar omgang is in het verbor-
gen met den Heiland’.108 De schrijver stelde zelfs voor om in bepaalde gevallen een 
onderzoek in te stellen naar de innerlijke drijfveren en slechts hen tot de opleiding van 
hoofdonderwijzer toe te laten die getuigenis konden geven van ‘eene eigene levende 
gemeenschap met den Zaligmaker’.109

C. Hartwigsen uit Utrecht vond de zelfverloochening die van een onderwijzer 
gevraagd werd het meest kenmerkende voor het beroep. ‘Het leven des onderwijzers 
mag in waarheid heeten een leven van zelfverloochening.’ Hij wijdde aan de beoefening 
van deze deugd zelfs een compleet artikel.110 In bijdragen over de taak en functie van de 
onderwijzer werd er ook altijd op gewezen dat een goed onderwijzer het besef had tot 
zijn werk geroepen te zijn.111 Het heeft de lezers van het Maandschrift vertrouwd in de 
oren geklonken en het gaf aan het beroep van onderwijzer de dimensie van een semi-
religieus ambt. Een van de scribenten in het Maandschrift beschreef de onderwijzers 
zelfs als een soort martelaars, als mannen ‘die met klare zelfbewustheid Christus hebben 
gekozen om, met opoffering van wereldsche rust en aardsch voordeel, Hem te dienen in 
stille eenvoudigheid onder het kruis des lijdens, onder smaad en verachting der wereld, 
die des noods alles verlaten, om velen voor Christus te winnen’.112 In een opgenomen 
rede van een bestuurslid van een protestants-christelijke school werden de onderwijzers 
erop gewezen dat het als een voorrecht beschouwd moest worden ‘christen-onderwijzer 
te zijn’. Weliswaar drukte daardoor een zware last op hun schouders, want ze dienden 
de harten van de kinderen voor Christus te winnen. In dezelfde toespraak werden ook 
de kwekelingen aangesproken. De spreker veronderstelde dat ze zich tot het christelijke 
onderwijzerschap geroepen wisten en de begeerte kenden om de naam van Jezus aan de 
kinderen bekend te maken.113

R. Husen was van mening dat de kwekeling een opleiding moest krijgen die erop 
gericht was grondige kennis van het vak bij te brengen. Die kennis diende niet uitslui-
tend door het ontvangen van lessen overgedragen te worden, ook kennis verkregen door 

105 Maandschrift school en huis, 7e jrg., 1867, pag. 65-76, 177-188.
106 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 348; 4e jrg., 1864, pag. 317.
107 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 278.
108 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 361.
109 Maandschrift school en huis, 3e jrg., 1863, pag. 145.
110 Maandschrift school en huis, 6e jrg., 1866, pag. 444-449.
111 Bijvoorbeeld Maandschrift school en huis, 7e jrg., 1867, pag. 305, 193; 4e jrg., 1864, pag. 6, 328.
112 Maandschrift school en huis, 6e jrg., 1866, pag. 62.
113 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 290-291.
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eigen onderzoek was van belang. Husen gaf in dit verband de voorkeur aan de normaal-
lessen boven de opleiding door een hoofdonderwijzer, omdat de kwekeling aan de nor-
maalschool van meerdere docenten onderwijs kreeg. In zijn artikel brak Husen een lans 
voor kennisname van de onderwijskunde, zij het dat de theorie gepaard diende te gaan 
met de praktijk.114 De schrijver distantieerde zich echter nadrukkelijk van hen die de 
onderwijskunde afdeden als ‘boekenpraat’. De kwekeling moest beseffen dat een onder-
wijzer het goede voorbeeld diende te geven: ‘Slordigheid in kleeding en hoofdhaar, onbe-
hoorlijk gesprek of triviale uitdrukkingen worden in hem niet geduld. Hij leere orde.’ 
Het uiteindelijk doel van de opleiding was de vorming van de kwekeling tot opvoeder. 
Voor de kennis van de opvoedingsleer kon de kwekeling terecht in de Bijbel. ‘De ware 
opvoedingsleer is in het Evangelie te vinden.’115

Toen in 1864 in Zetten de protestants-christelijke normaalschool voor onderwijze-
ressen van start ging, werd het openingswoord van de directeur J. Nobels opgenomen in 
het Maandschrift. De kwekelingen werden er gehuisvest in een internaat en in zijn rede 
lichtte Nobels zijn toehoorders uitvoerig in over zijn voornemens om de meisjes een 
goede lichamelijke verzorging te geven. Zelfs de samenstelling van de maaltijden, ‘vooral 
dierlijk voedsel zijn hier meer noodig, om het abstracte en afmattende zenuwleven’ en 
de persoonlijke lichamelijke hygiëne, ‘vertroeteling van het lichaam, van hoofd en voe-
ten vooral’, passeerden de revue. De morele vorming van de vrouwelijke kwekelingen 
zou zich kenmerken door onthouding en zelfverloochening. De religieuze vorming 
vormde de kern van het onderwijsprogramma: ‘Het begin van alle wijsheid is de vreeze 
des Heeren.’ De toerusting van de meisjes werd aan het eind van de opleiding afgerond 
met het bijbrengen van ‘een grondige kennis en gereede toepassing van welgemeende en 
beschaafde vormen, om zo dienstbaar te kunnen zijn in alle standen van de maatschap-
pij’.116

4.4 Paedagogische Bijdragen (1873 – februari 1900)

Geschiedenis

Het idee om het tweemaandelijks tijdschrift Paedagogische Bijdragen uit te gaan geven, 
werd wellicht geboren op een van de vergaderingen van de afdeling ’s-Gravenhage van 
de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland (VCO). De redactie werd 
gevormd door de heren H. Eerdbeek, W.F. Golterman, F. Rumscheidt, J.P. Schaberg en J. 
Smelik. Allen waren ze lid van de VCO en gaven ze leiding aan een school in de residen-
tie. Schaberg was de enige redacteur met ervaring; in het verleden was hij betrokken 
geweest bij het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis. In 1877 
overleed redacteur Golterman. Bij zijn overlijden nam het blad een uitvoerig ‘Ter 
gedachtenis’ op van de hand van zijn leermeester J.P. Schaberg.117 G.P. Post, eveneens 

114 In de tijd van Husen bedoelde men met ‘onderwijskunde’ de didactiek en de methodiek.
115 Maandschrift school en huis, 2e jrg., 1862, pag. 347-363.
116 Maandschrift school en huis, 4e jrg., 1864, pag. 1-11. Voor de geschiedenis van deze normaalschool 

zie onder meer M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, pag. 125-132. 
117 Paedagogische Bijdragen, 5e jrg., 1877, pag. 149-160.
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een schoolhoofd, volgde hem in 1880 op. In 1898 overleed opnieuw een redacteur, J. 
Smelik. In zijn opvolging werd niet meer voorzien, want vrij snel na dit overlijden werd 
de uitgave van het blad gestaakt.

De redactie vond B. van der Land uit Amsterdam bereid als uitgever op te treden. In 
1891, met ingang van de achttiende jaargang, werd vermoedelijk wegens het overlijden 
van Van der Land overgestapt naar de in de protestants-christelijke onderwijswereld 
bekende Utrechtse uitgever Kemink en Zoon. Velen beschouwden het blad als de opvol-
ger van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis.118

Hoewel het blad tweemaandelijks verscheen, trok de redactie er aanvankelijk per 
week een avond voor uit om zich over de belangen van het blad te buigen. Naderhand 
kwam men tweewekelijks bijeen, bij toerbeurt aan huis van een van de redactieleden.119 
Nimmer ontving de redactie enig honorarium.120

Met ingang van de achttiende jaargang, gelijk met de wisseling van uitgever, ver-
scheen het blad in een enigszins gewijzigde lay-out die volgens de redactie van De Vrije 
School herinnerde aan de opmaak van Stemmen.121

Volgens de redactie werd het blad binnen de kring van protestants-christelijke onder-
wijzers met belangstelling ontvangen.122 Aanverwante bladen als De Vrije School en De 
Christelijke Schoolbode besteedden regelmatig op een positieve manier aandacht aan de 
inhoud van Paedagogische Bijdragen.123 ‘Het maandschrift moet door veler intekening 
gesteund en veel meer dan nu geschiedt verspreid worden. Zijn belangrijke inhoud en 
degelijke wijze, waarop deze gewoonlijk wordt aangeboden, verdienen dit ten volle.’ 
Elders sprak men van een ‘belangrijk tijdschrift’, ‘een bekwame redactie’ en de ‘met 
zoveel zaakkennis geschreven boekbeschouwingen’.124

Vanaf 1877 tot 1880 ontving elke afdeling van de VCO een gratis exemplaar dat 
betaald werd door het hoofdbestuur. Het bestuur zag dat als een vorm van verbreiding 
van christelijke denkbeelden over opvoeding, maar hield dit dus maar drie jaar vol.125 
Hoewel het blad bedoeld was voor de hele breedte van het protestants-christelijk onder-
wijzend personeel, koos het in het rechtspositieconfl ict tussen hoofden en personeelsleden 
partij voor de hoofden van de scholen. De redactie vond het ‘bedroevend’ dat christelijke 
onderwijzers via de Unie streden voor een verbetering van hun rechtspositie. ‘De school 
moet republikeinsch worden ingericht; het “hoofd” is niet meer een dergenen, door wier 
hand het Gode belieft, de onder hen staanden te regeren.’ De redactie verwachtte, zo bleek 
uit deze stellingname, een gezagsgetrouwe opstelling van het onderwijzerscorps.126

118 Correspondentieblad, 1877, nr. 1. Voor de beschrijving van het Maandschrift voor Christelijke 
opvoeding in school en huis zie hoofdstuk 4.3.

119 Paedagogische Bijdragen, 25e jrg., 1898, pag. 139.
120 Paedagogische Bijdragen, 26e jrg., 1899, pag. 309.
121 De Vrije School, 26 febr. 1891, nr. 35. Bedoeld wordt het blad Stemmen voor Waarheid en Vrede. 

Evangelisch tijdschrift voor de Protestantsche Kerken, eveneens (sinds 1884) een uitgave van 
Kemink en Zoon.

122 Paedagogische Bijdragen, 9e jrg., 1881, pag. 2.
123 Voor de beschrijving van De Vrije School zie hoofdstuk 3.7, voor De Christelijke Schoolbode zie 

hoofdstuk 3.5.
124 De Christelijke Schoolbode, 7e jrg., nr. 2; 6e jrg., nr. 29.
125 Gedenkboek 1854-1929, blz. 102.
126 Paedagogische Bijdragen, 24e jrg., 1897, pag. 210.
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Over de oplagecijfers is weinig bekend. Volgens J.C. Wirtz Cz. moet de oplage bij de 
start van het blad gerelateerd worden aan de 300 protestants-christelijke scholen die er 
in 1872 waren. Dat zou een beperkte oplage betekenen.127 Of de oplage daarna gelijke 
tred hield met de groei van het protestants-christelijk onderwijs is niet bekend. Uit een 
opmerking van redacteur Schaberg aan het begin van de dertiende jaargang kunnen we 
in elk geval opmaken dat de redactie meermalen aan de levensvatbaarheid van het blad 
getwijfeld heeft.128 In februari 1900 viel het doek voor het blad. Naar het waarom kun-
nen we slechts gissen. De redactie volstond aan het eind van de zesentwintigste jaargang 
met de mededeling dat ‘na rijp beraad’ besloten was met de uitgave te stoppen. Vrij snel 
daarna, in 1901, werd het concept van het blad onder een andere redactie voortgezet 
onder de naam Nieuwe Paedagogische Bijdragen.129

Vermoedelijk rond 1920 verscheen van de hand van J.C. Wirtz Cz. een bundel met 
artikelen die eerder in Paedagogische Bijdragen waren gepubliceerd. Gezien de aandui-
ding ‘1e deeltje, algemeene paedagogiek’ heeft Wirtz aan een serie gedacht. Meer dan 
deze eerste bundel is er echter nooit verschenen.130

Inhoud

Bij de verschijning motiveerde de redactie het bestaansrecht van Paedagogische Bijdra-
gen door te wijzen op het feit dat de politieke facetten van het onderwijs, met name de 
schoolstrijd, in de protestants-christelijke pers ruim aan bod kwamen. Er was echter 
binnen de kring van het protestants-christelijk onderwijs al geruime tijd behoefte aan 
een tijdschrift dat aandacht zou besteden aan de studie en de dagelijkse praktijk van het 
onderwijs.131 Met name de aandacht voor de praktijk zou de redactie nog regelmatig 
benadrukken.132 Dit betekende overigens niet dat de redactie in principieel opzicht geen 
stelling nam. Zij plaatste zich ‘op den grondslag eener Paedagogiek, wier middelpunt is 
“Christus en Dien gekruist”.’133 Het Correspondentieblad omschreef het karakter van 
Paedagogische Bijdragen in gelijke geest: Een tijdschrift dat ‘de opvoeding naar den 
eisch van het christelijk beginsel’ als onderwerp had.134

Het blad besteedde volgens de redactie aandacht aan vier ‘hoofdgroepen van onder-
werpen’ en wel de geschiedenis van onderwijs en opvoeding, de opleiding van de onder-
wijzer en de praktijk van het onderwijs. Als vierde groep onderscheidde men de boekbe-
sprekingen en ze kwamen in elk nummer royaal aan bod.135 Het overgrote deel in deze 
rubriek was gewijd aan boekbesprekingen die met de directe praktijk van het lesgeven 
te maken hadden, zoals leesboeken, lesmethodes en handboeken voor de onderwijzer. 

127 J.C. Wirtz Cz., Paedagogische Bijdragen, pag. 4.
128 Paedagogische Bijdragen, 13e jrg., 1885, pag. 10.
129 Het tijdschrift verscheen van 1901-1908. De redactie werd gevormd door W. Jansen, J.D. de Visser 

Smits, E. Nijland, L.A. Jansen, J. Hobma, P. Oosterlee, P.A. Versluijs en L.C. Post.
130 Zie noot 127.
131 Paedagogische Bijdragen, 1e jrg., 1873, pag. 2 en 3.
132 Zie bijvoorbeeld Paedagogische Bijdragen, 2e jrg., 1874, pag. 193.
133 Paedagogische Bijdragen, 26e jrg., 1899, pag. 308.
134 Correspondentieblad, 1877, nr. 1.
135 Paedagogische Bijdragen, 18e jrg., 1891, pag. 5.
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Vanaf de eenentwintigste jaargang nam men op bescheiden schaal advertenties van 
onderwijsuitgaven op.

Van 1874 tot 1878 verscheen de rubriek ‘Kleine Bijdragen’, waarin korte artikelen 
over actualiteiten op het gebied van opvoeding en onderwijs werden opgenomen.136 In 
1893 werd deze rubriek nieuw leven ingeblazen.

Aanverwante tijdschriften beschouwden Paedagogische Bijdragen als een blad dat 
een handwijzer diende te zijn bij de studie van de pedagogiek. Een opstel over Lord 
Byron paste naar het oordeel van de redactie van De Christelijke Schoolbode dan ook 
niet in Paedagogische Bijdragen, een ‘periodiek geschrift dat zijne bijdragen verzamelt 
op het ruime veld der paedagogie’. Overigens had de redacteur van De Christelijke 
Schoolbode nog meer op te merken. ‘Vergelijk ik echter dezen jaargang met die van de 
vorige jaren, dan is waarlijk op geen vooruitgang te roemen.’137

Conform de toezegging van de redactie werden er regelmatig bijdragen opgenomen 
met een praktisch karakter en met didactische suggesties voor diverse vakken. Zo kwam 
het zangonderwijs aan de orde in de eenentwintigste jaargang en was er aandacht voor 
het rekenonderwijs, het onderwijs in de Nederlandse taal, vaderlandse geschiedenis, 
aardrijkskunde, e.d.138 Een van de scribenten attendeerde erop dat het onderwijs in de 
bijbelse geschiedenis weinig aan de orde kwam in het blad, terwijl iedereen het erover 
eens was dat dit vak het belangrijkste schoolvak was.139 Er was aandacht voor het 
schoolgebed, ‘het meest kenmerkend onderscheid tusschen de neutrale school en de 
christelijke’.140 In de achtste jaargang onderstreepte de redactie naar aanleiding van een 
ontvangen bijdrage nog eens dat in het bijzonder ‘bijdragen over het praktisch deel van 
onzen arbeid’ welkom waren.141

Soms werden ook bijdragen opgenomen die niet direct met de schoolpraktijk te 
maken hadden, maar meer achtergrondinformatie gaven. Zo verscheen in de eenen-
twintigste jaargang een artikel over de Tachtigjarige Oorlog en het recht van opstand. 
De redactie was nogal ingenomen met de degelijkheid en grondigheid van deze studie en 
ze herinnerde er in een voetnoot nog eens aan dat ze altijd graag ‘opstellen van geschied- 
of letterkundigen aard’ plaatste ‘die er van getuigden dat de schrijvers vrienden waren 
van degelijke studie’.142 Een enkele keer was er een vreemde eend in de bijt. In een twee-
tal artikelen ging de op zich bekwame W. Jansen in op de begrippen ‘optimisme’ en ‘pes-
simisme’. Het werd een hele verhandeling waarin diverse fi losofen de revue passeerden, 
maar waarvan de meeste lezers de relevantie voor de onderwijspraktijk ontgaan moet 
zijn, temeer daar de schrijver de relatie met de praktijk ook zelf niet aangaf.143

Al met al kwam er een breed scala van onderwerpen aan de orde, hetzij van prakti-
sche of theoretische en soms van psychologische of fi losofi sche aard. Sommige scriben-
ten konden de verleiding niet weerstaan om hun kennis te etaleren en lardeerden hun 

136 Paedagogische Bijdragen, 20e jrg., 1893, pag. 24.
137 De Christelijke Schoolbode, 11e jrg., nr. 29.
138 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 67-80; 11e jrg., 1883, pag. 112-118; 2e jrg., 1874, pag. 

193-200; 16e jrg., 1888, pag. 76-86.
139 Paedagogische Bijdragen, 10e jrg., 1882, pag. 116.
140 Paedagogische Bijdragen, 18e jrg., 1890, pag. 179-185.
141 Paegagogische Bijdragen, 8e jrg., 1880, pag. 290.
142 Paedagogische Bijdragen, 21e jrg., 1894, pag. 135.
143 Paedagogische Bijdragen, 21e jrg., 1894, pag. 165-177 en 207-223.

Binnenwerk_2e.indd   Sec4:114Binnenwerk_2e.indd   Sec4:114 02-10-2009   13:58:3802-10-2009   13:58:38



115

de maandbladen

bijdrage met uitspraken van buitenlandse fi losofen.144 Ooit werd een leesboek voor de 
christelijke school gerecenseerd waarin geen illustraties waren opgenomen. De auteur 
van het boek vond namelijk ‘in menig opzicht het niet geïllustreerde leesboek te verkie-
zen boven het geïllustreerde’.145 De recensent had er geen begrip voor.

Reeds bij de start van het blad had de redactie de wens uitgesproken ‘dat bekwame 
mannen ons zullen bijstaan door het zenden van hunne gewenschte bijdragen’.146 Bij-
dragen kwamen er genoeg. Diverse waren eerder in de vorm van een lezing uitgespro-
ken, meestal op de afdelingsvergaderingen van de VCO.147 In het kader van de doelstel-
ling van het blad was er regelmatig aandacht voor de grote pedagogische denkers. Zo 
kreeg Pestalozzi de nodige aandacht.148 In een aantal jaargangen wijdde redacteur Post 
een serie artikelen aan de Duitse pedagoog C.H. Zeller. In de elfde jaargang werd een 
uitvoerig opstel over Comenius opgenomen, waarin met name aandacht geschonken 
werd aan zijn pedagogische en didactische ideeën.149 Voor een fi guur als Rousseau, aan 
wie in de loop van de verschijningsperiode diverse artikelen gewijd waren, had men 
weinig waardering. Schaberg waarschuwde voor de ‘lichtzinnige oppervlakkigheid’ van 
Emile.150 Overigens was er niet alleen aandacht voor de grote pedagogen. Ook het eigen 
erfgoed werd niet vergeten, getuige een artikel over De Geestelijke Queeckerije van J. de 
Swaef.151

Sommige artikelen droegen de sporen van een romantische voorstelling van zaken, 
waarin we de tijdgeest herkennen. Zo beschreef G.P. Post het leven van de pedagoog 
Adolf Diesterweg.152 Als vader van een talrijk gezin zou Diesterweg, afgaande op de 
beschrijving van de auteur, een volmaakt opvoeder geweest zijn. ‘Voor hen [zijn kinde-
ren LDvK] had vader altijd zijn tijd beschikbaar; hij leidde hen naar buiten in de natuur, 
leerde hen in den tuin arbeiden, speelde en danste met hen.’ En zo ging het nog een paar 
bladzijden door.153 De religieuze vorming van de kinderen vond men belangrijk en dat 
moet de reden geweest zijn dat bij de bespreking van een leesboek over belangrijke fi gu-
ren uit de vaderlandse geschiedenis een kritische kanttekening gemaakt werd. De recen-
sent vond het namelijk een belangrijk gemis, dat het dankgebed van prins Maurits op 
het strand te Nieuwpoort, ‘het sterfbed van Hugo de Groot, de bidcel van onze De Ruij-
ter, de tranen en woorden van Boerhaave bij de operatie van het lijk eens moordenaars’ 
niet opgenomen waren.154 Eenzelfde achtergrond klonk door in de opmerking van H.P. 
Mitze over de eisen die aan de inhoud van een leesboek gesteld moesten worden. Een 

144 Als voorbeeld moge dienen het tweetal artikelen over ‘De Broederschap des Gemeenen levens’, 
Paedagogische Bijdragen, 24e jrg., 1897, pag. 69-112 en 135-176.

145 Paedagogische Bijdragen, 23e jrg., 1896, pag. 330.
146 Paedagogische Bijdragen, 1e jrg., 1873, pag. 4.
147 Gedenkboek 1854-1929, pag. 254.
148 Paedagogische Bijdragen, 23e jrg., 1896, pag. 1-31 en 117-132.
149 Paedagogische Bijdragen, 11e jrg., 1883, pag. 57-94.
150 Paedagogische Bijdragen, 7e jrg., 1879, pag. 56.
151 Paedagogische Bijdragen, 24e jrg., 1897, pag. 1-45.
152 F.A.W. Diesterweg was een Duits pedagoog en navolger van de opvoedingsbeginselen van 

Pestalozzi. Hij wordt wel de ‘Duitse Pestalozzi’ genoemd. Zie R. Casimir en J.E. Verheyen, Paeda-
gogische Encyclopaedie, deel I, lemma Diesterweg.

153 Paedagogische Bijdragen, 10e jrg., 1882, 51-56.
154 Paedagogische Bijdragen, 22e jrg., 1895, pag. 89-90.
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goed christelijk leesboek bracht volgens hem ‘tot schuldgevoel en ootmoed; opdat het 
evangelie van Gods genade in Christus door dat kinderhart moge gehoord en aangeno-
men worden’. Mitze deed tevens het voorstel om op school te werken volgens een leer-
plan. Dit zou het niveau van het onderwijs ten goede komen. Met zijn voorstel bedoelde 
Mitze niet de inhoud van het onderwijs voor elke school uniform vast te leggen, maar 
een beschrijving te geven van een minimum aan te onderwijzen kennis, waar elke school 
zich aan diende te houden. Hij ging uit van een zevenjarige cursus, verdeeld over een 
laagste, middelste en hoogste klasse, waarvan de laatste drie en de overige twee leerja-
ren telde. Mitze benadrukte het belang van de aanschouwing en prees het gebruik van 
wandplaten warm aan. ‘Wij behoeven platen, waarop al deze dingen groot en met hel-
dere kleuren zijn afgebeeld.’155

Een enkele maal kwam een theologisch onderwerp ter sprake. In de elfde jaargang 
ging een onbekende scribent in op de betekenis van de doop voor de opvoeding. Zijn 
visie dat in de doop een werk Gods aan het kind geschiedt, zij het zeer aanvankelijk, zal 
niet door elke lezer uit de achterban gedeeld zijn.156 Eveneens is het de vraag of ieder 
zich kon vinden in de theologisch omstreden visie van dr. A. Kuyper over de veronder-
stelde wedergeboorte die in het artikel van H.J. Gerretsen over ‘Doop en Opvoeding’ 
gepropageerd werd.157

Al besteedde het blad geen aandacht aan de politieke en bestuurlijke aspecten van de 
schoolstrijd, aan het overlijden van een fi guur als mr. G. Groen van Prinsterer, ‘den 
vader van ons Christelijk-Nationaal onderwijs’, ging men natuurlijk niet stilzwijgend 
voorbij.158 Offi cieel had het blad geen politieke stellingname, maar uit alles was duide-
lijk dat men sympathiseerde met de partij van dr. A. Kuyper en mr. A.F. de Savornin 
Lohman.159

Visie op onderwijs en opvoeding

Het spreekt vanzelf dat in een tijdschrift dat zich richtte op het onderwijs en waarvan de 
inhoud veelal een bezinnend karakter droeg, de onderwerpen opvoeding en onderwijs 
regelmatig ter sprake kwamen.

In de eerste jaargang kwam L.R. Beijnen in een lang abstract en fi losofi sch getint arti-
kel tot de conclusie dat opvoeding en onderwijs in de opvatting van het christendom 
een eenheid vormden.160 Een andere scribent preciseerde dit door te stellen dat het pri-
maat van de opvoeding bij het gezin lag. De school was aanvulling op en dienstbaar aan 
het gezin.161 Weer een andere scribent zei met andere woorden hetzelfde: ‘De school is 
eene hulpinrichting voor het huisgezin bij de opvoeding der kinderen.’162 In een vijftal 
artikelen – een van zijn weinige bijdragen aan het blad – ging redacteur Rumscheidt uit-
gebreid in op de invloed van de maatschappelijke ontwikkelingen op de opvoeding in 

155 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 37-66.
156 Paedagogische Bijdragen, 11e jrg., 1883, pag. 6.
157 Paedagogische Bijdragen, 26e jrg., 1899, pag. 241-274.
158 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 82. 
159 Zie bijvoorbeeld Paedagogische Bijdragen, 24e jrg., 1897, pag. 116-125.
160 Paedagogische Bijdragen, 1e jrg., 1873, pag. 123-149.
161 Paedagogische Bijdragen, 10e jrg., 1882, pag. 187.
162 Paedagogische Bijdragen, 22e jrg., 1895, pag. 69.

Binnenwerk_2e.indd   Sec4:116Binnenwerk_2e.indd   Sec4:116 02-10-2009   13:58:3902-10-2009   13:58:39



117

de maandbladen

het gezin. Hij verdedigde het beginsel van ‘de school aan de ouders’. De school diende te 
onderwijzen hetgeen het huisgezin haar opdroeg. Voor het jonge kind was het huisgezin 
verder de plaats bij uitstek waar het zich kon ontwikkelen. Rumscheidt vond het in dat 
verband een veeg teken dat op het platteland, waar ‘meer dan ergens elders de kinderen 
nog de paden hunner godvrezende ouders bewandelen’, bewaarscholen opgericht wer-
den.163 Aan het gezin, dat in de visie van Paedagogische Bijdragen met betrekking tot de 
opvoeding een belangrijke taak had, viel echter nog wel een en ander te verbeteren. 
Redacteur Post wees erop, toen de klachten over de jeugd ter sprake kwamen. De jeugd 
zou zich langs de openbare weg ‘alles behalve betamelijk’ gedragen. Om in dat gedrag 
verandering te brengen was de school echter, zo stelde Post, vrij machteloos. De geest 
van het huisgezin diende een hervorming te ondergaan.164 Redacteur Golterman hield in 
een bijdrage, oorspronkelijk een referaat, een pleidooi voor een school die uitging van 
de ouders, de kerk, de staat en de aanzienlijken. De laatsten waren van belang omdat zij 
de school dienden te steunen met hun bezit. In dit bestuursmodel was ook een plaats 
ingeruimd voor de hoofdonderwijzer, want ook hij behoorde als ter zake kundige en 
direct betrokkene lid van het bestuur te zijn.165

Uiteraard kwam ook het doel van de opvoeding ter sprake. H. van Zuijlen uit Hat-
tem schreef er onder meer over. Hij bracht in zijn bijdrage een onderscheid aan tussen 
de goddelijke en de menselijke vorm van opvoeding. De goddelijke opvoeding bestreek 
de periode van wieg tot graf. Feitelijk bedoelde de schrijver met deze vorm van opvoe-
ding Gods genadig handelen met de mens. De menselijke opvoeding, die eindigde met 
het volwassen worden van de opvoedeling, was een voorbereiding op en ondersteuning 
van de goddelijke opvoeding. Tegen de achtergrond van deze constructie formuleerde de 
schrijver het doel van de opvoeding als ‘den mensch te wijzen op de Goddelijke opvoe-
ding; zij [de menselijk opvoeding LDvK] is haar wegbereidster’.166 Ook hoofdonderwij-
zer J.W. van Eek uit Loosduinen schreef over de opvoeding. In zijn bijdrage ‘De opvoe-
ding van het kind tot vrijheid’ werd opvoeding nogal neutraal gedefi nieerd als ‘alles wat 
aangewend wordt of strekt, om den mensch te doen zijn, wat hij is’. Van Eek liet de 
opvoeding al aanvangen voor de geboorte.167 De eerste levensjaren waren de belangrijk-
ste en dienden de kinderen opmerkzaamheid en gehoorzaamheid te leren. In verband 
met de opvoeding tot gehoorzaamheid vond Van Eek het van belang dat de opvoeder 
consequent handelde. De godsdienstige vorming was voor de schrijver de hefboom om 
de genoemde eigenschappen te bereiken. Als gevolg van een dergelijke opvoeding, die 
door Van Eek een opvoeding tot vrijheid genoemd werd, zou de opvoedeling zich een-
maal als volwassene laten leiden door redelijkheid, zedelijkheid en godsdienst.168 In de 
drieëntwintigste jaargang schreef de directeur van de bekende normaalschool ‘Op den 
Klokkenberg’ in Nijmegen, P. Oosterlee, een uitgebreid artikel getiteld ‘Het doel der 
opvoeding’. Anders dan de titel echter deed vermoeden, formuleerde de schrijver in dit 

163 Paedagogische Bijdragen, 13e jrg., 1885, pag. 11-28, 49-67, 107-124, 190-209, 275-303.
164 Paedagogische Bijdragen, 23e jrg., 1896, pag. 82-92.
165 Paedagogische Bijdragen, 1e jrg., 1873, pag. 237-255.
166 Paedagogische Bijdragen, 14e jrg., 1886, pag. 1-10.
167 Uit de beknopte toelichting die Van Eek geeft, is niet duidelijk op welke wijze dat zou moeten 

gebeuren. Hij lijkt de mening toegedaan dat de gehuwden zich karaktervol dienden te gedragen, 
want de karaktereigenschappen van de ouders vond men terug in hun kinderen.

168 Paedagogische Bijdragen, 3e jrg., 1875, pag. 33-51.
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artikel geen eigen opvoedingsdoel, maar gaf hij een historisch overzicht van de opvoe-
dingsdoelen van een aantal grote, voornamelijk Duitse, fi losofen. Door het fi losofi sch 
karakter zal het artikel voor de meeste lezers een te hoog abstractieniveau gehad heb-
ben.169

Mitze bracht het karakter van het protestants-christelijk onderwijs ter sprake.170 In 
een uitvoerig artikel bestreed hij de opvatting van dr. M.C. Valeton, een gymnasiumle-
raar uit Doetinchem, die in een brochure het protestants-christelijk onderwijs als ‘ver-
derfelijk’ had omschreven, onder meer omdat er aan het begin en eind van de schooltijd 
gebeden werd. Volgens Mitze kenmerkte het christelijk onderwijs zich inderdaad aller-
eerst door het gebed dat bij de aanvang en het einde van de schooltijd door de onderwij-
zer gedaan werd. Dat verleende het onderwijs zijn pedagogische waarde. Mitze vroeg 
zich zelfs af of de pedagogische dimensie door het ontbreken van het gebed wel in het 
openbaar onderwijs aanwezig was. ‘Waar dan ook het schoolgebed opzijde gezet wordt, 
daar zien wij, dat de paedagogische kracht van het onderwijs geheel dreigt terug te 
gaan, zoo zelfs, dat het eene vraag wordt voor de mannen van het onderwijs, of zij met 
paedagogie nog wel te rekenen hebben.’171 Op de tweede plaats was het kenmerkend 
voor het protestants-christelijk onderwijs dat er aan de leerlingen bijbelse geschiedenis-
sen verteld werden. In dit verband wees de schrijver erop dat dit geen dogmatisch onder-
wijs inhield. ‘Wij brengen geen dogmata, wij houden en volgen geen theologische 
cursus.’172 Vervolgens noemde de schrijver als derde kenmerk dat tijdens de geschiede-
nislessen Gods hand in de geschiedenis benadrukt werd. Tot staving van zijn stelling 
citeerde de schrijver daartoe veelvuldig uit de werken van mr. G. Groen van Prinsterer. 
Tot slot vond de schrijver het kenmerkend voor het protestants-christelijk onderwijs dat 
geloof en wetenschap niet als een tegenstelling, maar als een eenheid beschouwd wer-
den. ‘Wij willen geen onderwijs, dat het geloof op zijde zet.’173 Met betrekking tot het 
door Mitze afgewezen onderwijs in de dogma’s van de kerk kwamen er in Paedagogi-
sche Bijdragen verschillende meningen voor. In navolging van Mitze was J.S. van 
mening dat het onderwijs uit de catechismus geen taak van de school was.174 Daarente-
gen was redacteur H. Eerdbeek van mening dat de kinderlijke leeftijd zeer geschikt was 
voor het bijbrengen van dogma’s. Gezien zijn naschrift ‘men beginne niet met te verden-
ken, maar met broederlijke liefde’, voelde Eerbeek blijkbaar wel aan dat hij een minder-
heidsstandpunt verkondigde.175

Redacteur G.P. Post ging, zoals hierboven al is opgemerkt, in een viertal afl everingen 
in op de Duitse pedagoog Diesterweg. Na een uitgebreide levensschets beschreef de 
schrijver de twee belangrijkste pedagogische uitgangspunten van Diesterweg. Zowel het 
eerste uitgangspunt dat de opvoeding in overeenstemming moet zijn met de natuur, als 
het tweede dat de opvoeding in overeenstemming moet zijn met de ontwikkeling of 
beschaving van de tegenwoordige tijd, de zogenaamde wet der gestadigheid, werden 

169 Paedagogische Bijdragen, 23e jrg., 1896, pag. 49-81.
170 ‘Het karakter van het Christelijk onderwijs’. (Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 225-

266.) Het artikel werd naderhand als brochure uitgegeven.
171 Paedogogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 234.
172 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 242.
173 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 264.
174 Paedagogische Bijdragen, 5e jrg., 1877, pag. 79.
175 Paedagogische Bijdragen, 6e jrg., 1878, pag. 16.
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door Post bestreden, omdat ze naar zijn oordeel in strijd waren met de Bijbel. ‘Het 
wordt dan ook steeds duidelijker, dat de groote strijd op het gebied van het onderwijs 
beheerst wordt door de groote tegenstelling: of de openbaring Gods in Jezus Christus – 
waarvan de H. Schrift ons de oorkonde is – òf de menschelijke rede is de grondslag, 
waarop men zijn opvoedkundig systeem bouwt.’176

In de negende jaargang werd in een tweetal afl everingen ingegaan op het leven en het 
werk van de Duitse pedagoog Friedrich Fröbel. De balans opmakend kwam de schrijver 
tot de conclusie dat het opvoedingsconcept van Fröbel onmiskenbaar verdiensten voor 
de vorming van de verstandelijke vermogens had, maar voor het protestants-christelijk 
onderwijs onbruikbaar was, omdat Fröbel geen rekening hield met ‘de openbaring, 
zooals ons die in de Heilige Schrift ook voor het jonge kind gegeven is’.177 Een iets ander 
geluid komen we tegen in de dertiende jaargang. Ook als een theorie niet stoelt op aan 
de Bijbel ontleende beginselen zijn elementen daaruit bruikbaar. Dat valt af te leiden uit 
de bespreking van het boek Beginselen der opvoedingsleer naar de denkbeelden van 
Herbart. Herbarts uitgangspunten waren niet dezelfde als die van de christelijke opvoe-
der, maar zijn opvatting ‘dat begrippen zonder aanschouwing in de opvoeding moeten 
gelijk geacht worden met holle klanken zonder werking en dus zonder eenige waarde’, 
sloot volgens de recensent aan bij het bijbels gebod om de kinderen te onderwijzen ‘naar 
den eisch huns weegs’.178 Nog minder kritisch was de beoordeling van het boek van H. 
de Raaf, Het eerste leerjaar, waarin Herbarts ideeën over de inrichting van het lager 
onderwijs werden beschreven. Het werd zonder meer aanbevolen.179 Dat de methodiek 
van Herbart ingang vond in het protestants-christelijk onderwijs bleek onder andere uit 
de recensie van een leesboek, waarbij de recensent van de gelegenheid gebruikmaakte 
om zijn ideeën weer te geven over de aan de neoherbartianen ontleende te volgen metho-
diek bij een leesboek van informatieve aard. Er dienden vier ‘trappen’ doorlopen te wor-
den. De onderwijzer begon met de mondelinge behandeling van het onderwerp. Vervol-
gens werd er over het onderwerp in het leesboek klassikaal gelezen. Daarna werd de 
opgedane kennis mondeling gereproduceerd en ten slotte vond bij de vierde trap schrif-
telijke reproductie plaats.180

Meer dan eens werd in het blad het ontbreken van een protestants-christelijk weten-
schappelijk pedagogisch concept aan de orde gesteld. ‘Nog al te zeer missen wij een 
wetenschappelijke omschrijving van het doel en de aard der Christelijke paedagogie’, zo 
constateerde de redactie bij de verschijning van de twaalfde jaargang.181 Toen het boek 

176 Paedagogische Bijdragen, 10e jrg., 1882, pag. 49-68, 125-143, 197-212, 259-275. In zijn laatste 
bijdrage noemde Post als doel van de opvoeding de bijbeltekst 2 Tim. 3:17: ‘Opdat de mens Gods 
volmaakt zij, tot alle goed werk volmaaktelijk toegerust.’ Later zou de bekende neocalvinistische 
theoloog en pedagoog H. Bavinck in zijn Paedagogische Beginselen (pag. 51) het opvoedingsdoel 
identiek formuleren. 

177 Paedagogische Bijdragen, 9e jrg., 1881, pag. 210.
178 Paedagogische Bijdragen, 13e jrg., 1885, pag. 214. ‘Naar den eisch huns weegs’ verwijst naar de 

bijbeltekst ‘Leer den jongen de eerste beginselen naar den eis zijn wegs; als hij ook oud zal gewor-
den zijn, zal hij daarvan niet afwijken.’ (Spreuken 22:6). Bedoeld wordt bij opvoeding en onderwijs 
rekening te houden met de leeftijd en het bevattingsvermogen van de kinderen.

179 Paedagogische Bijdragen, 23e jrg., 1896, pag. 270-277.
180 Paedagogische Bijdragen, 11e jrg., 1883, pag. 222-223.
181 Paedagogische Bijdragen, 12e jrg., 1884, pag. 5.
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Algemeene Paedagogiek, een in het Nederlands vertaald werk van de Duitser E. Böhl, op 
de markt verscheen, nam de redactie de gelegenheid te baat om in te gaan op de ‘schrei-
ende’ behoefte aan een christelijke pedagogiek.182 Men beleed in het onderwijsveld wel 
dat er geen opvoeding zonder het geopenbaarde Woord van God kon bestaan, maar de 
uitwerking van dit beginsel miste men. Nu mocht men van een onderwijzer niet vergen 
dat hij daartoe in staat was. Dit was een taak voor ‘onze klassiek gevormde theologen 
en philosophen’, die echter de zaak op hun beloop lieten. De redactie was dan ook ver-
heugd met ‘de verschijning van Böhl in een Hollandsch kleed’.183 De toonaangevende 
hoofdonderwijzer R. Husen uit Utrecht was van mening dat het dringend noodzakelijk 
was om als protestants-christelijk onderwijs een eigen pedagogiek te hebben. Als bron-
nen daarvoor noemde hij de Bijbel en de ervaring. Hij achtte de ontwikkeling van een 
eigen visie met name een taak van ‘onze kweekscholen voor onderwijzers en van hare 
directeuren’.184

Visie op de onderwijzer

Onderwijzers hadden een opvoedende taak. Ze dienden volgens redacteur J.P. Schaberg 
te bedenken ‘dat hunnen roeping dienen is, niet heerschen. Zij moeten zich dagelijks 
spenen aan hoogmoed, eigenwaan, zelfzucht, aan het gevaarlijke eigen ik’. Tot zijn leed-
wezen hoorde Schaberg echter geluiden ‘waarin men spreekt van rechten, van gelijk-
heid’. Het waren de achterhoedegevechten van de oude schoolhoofdengarde tegen de 
emancipatie van het onderwijsgevend personeel. Het streven naar meer zeggenschap 
van de onderwijzers zagen ze als een ‘treurig bewijs voorzeker van den invloed der anti-
christelijke begrippen der wereld’.185 In een uitvoerig redactioneel artikel liet de redactie 
blijken dit gevoelen volledig te delen.186 Daarnaast had de onderwijzer de taak kennis 
over te dragen. Hij deed voor en de kinderen deden na en oefenden zo lang tot het 
beheerst werd.187 Een belangrijke pijler was daarbij het memoriseren. In een artikel van 
redacteur Rumscheidt over de godsdienstige vorming werd deze didactische werkvorm 
om zich parate kennis eigen te maken sterk aanbevolen.188

Niet elke onderwijzer bezat de nodige pedagogische gaven. ‘Sommige onderwijzers 
staan helaas! tegenover de kinderen, alsof dit hun vijanden zijn, in plaats van als vriend 
met hen om te gaan.’189 L. Plette signaleerde dat er nogal wat onderwijzers waren voor 
wie het leven moeilijk en de arbeid zwaar was ‘door gebrek aan kalmte – nog meer door 
gebrek aan kennis van het kinderhart’.190 Het schoolmeestersvak was een moeilijk vak. 
Dat was althans het oordeel van J.S. die van mening was dat een schoolmeester veel 

182 E. Böhl (1836-1903) was een Duits theoloog, zie F.W. Grosheide, J.H. Landwehr, e.a., Christelijke 
Encyclopaedie voor het Nederlandsche volk, deel I, lemma Böhl.

183 Paedagogische Bijdragen, 9e jrg., 1881, pag. 281-289.
184 Paedagogische Bijdragen, 25e jrg., 1898, pag. 41-80.
185 Paedagogische Bijdragen, 21e jrg., 1894, pag. 193-206. Zie ook F. Kalsbeek, J. Lens, e.a., Van Strijd 

en Zegen, pag. 493-507.
186 Paedagogische Bijdragen, 22e jrg., 1895, pag. 71-72.
187 Paedagogische Bijdragen, 10e jrg., 1882, pag. 90.
188 Paedagogische Bijdragen, 22e jrg., 1895, pag. 95-119.
189 Paedagogische Bijdragen, 16e jrg., 1888, pag. 134.
190 Paedagogische Bijdragen, 8e jrg., 1880, pag. 216.
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psychische en lichamelijke energie nodig had om zo’n zestig leerlingen tegelijk les te 
geven. Het vereiste ook veel zelfbeheersing. Verder beschreef hij op herkenbare wijze de 
beslommeringen van een onderwijzer. Volgens de schrijver beschouwde de buitenwacht 
de christelijke onderwijzer als dweepziek en bekrompen. Hij moest bovendien zijn werk 
verrichten tegen een sober inkomen. Er waren plaatsen waar de keukenmeid en de boe-
renknecht evenveel of zelfs nog meer verdienden dan een onderwijzer. Opvallend veel 
onderwijzers leden aan bloedspuwing (tuberculose), een constatering waar de schrijver 
verder geen verklaring voor had. Hij kon niet ontkennen dat er nogal wat vakgenoten 
pedant waren.191

Uit de raad die W.F. Golterman de jonge onderwijzers gaf, bleek hoezeer hij in zijn 
onderwijsopvatting uitging van de sturende rol van de leerkracht. ‘Nooit vordere men, 
dat zij [de leerlingen LDvK] zich zelven moeten onderrichten uit boeken, zelfs ook niet 
ter voorbereiding.’192 In hetzelfde artikel werd ook sterk benadrukt dat de onderwijzer 
een gezagsdrager was. In de visie van Golterman diende een onderwijzer niet alleen vak-
bekwaam te zijn, maar ook een christen. Een onderwijzer had ook geen beroep, maar 
‘hij heeft van Godswege het ambt’.193 Niet ieder dacht er zo over. Met name zij die wei-
nig of geen affi niteit met het onderwijs hadden, beschouwden volgens Golterman de 
onderwijzer als ‘een soort ambachtsman, bij wien het er alleen maar op aankwam, dat 
hij zijn handwerk goed verstond’.194 De ambtsgedachte vinden we ook terug in het arti-
kel van sterk meditatieve aard, waarin redacteur Post zijn collega-onderwijzers erop 
wees dat een onderwijzer naar zijn mening uiteindelijk niet in dienst was van een school-
bestuur, noch van ouders, maar dat hij ‘een dienstknecht des Heeren’ was. Met deze 
gangbare aanduiding voor een predikant gaf Post aan dat hij het werk van een onder-
wijzer van dezelfde orde vond.195 Ook voor redacteur Golterman was de onderwijzer 
die dienstbaar wilde zijn aan staat, kerk en gezin een dienaar die ‘zijns Heeren’ wil wist 
en deed. De protestants-christelijke onderwijzer bezat daarmee iets ‘wat menigen hooger 
betitelden of beter betaalden dienst verre overtreft’.196

Volgens redacteur Post diende een onderwijzer ‘voor zichzelf een man van wet en 
vrijheid’ te zijn. Volgens de schrijver sloten deze eigenschappen elkaar niet uit, want 
voor een christen is het altijd vrijheid in gebondenheid. Concreet betekenden deze eigen-
schappen dat de onderwijzer een man van de klok was, ‘wat de aanvang en het einde der 
schooltijden en de verwisseling der werkzaamheden betreft’. De eigenschap ‘vrijheid’ 
kwam dan tot uiting als er omstandigheden waren ‘dat een te streng vasthouden aan de 
gestelde regels de blijmoedige stemming der leerlingen onnodig zou verstoren’. Post 
vond het ook belangrijk dat de onderwijzer een muziekinstrument bespeelde. Met name 
dacht de schrijver daarbij aan het orgel of de viool.197

Redacteur Schaberg schetste een romantisch aandoend beeld van een onderwijzer. 
‘Hoe zacht en tevens vol van uitdrukking is zijn gelaat. Het is of wij op zijn hoog en 

191 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag.197-224.
192 Paedagogische Bijdragen, 2e jrg., 1874, pag. 33.
193 Paedagogische Bijdragen, 1e jrg., 1873, pag. 252.
194 Paedagogische Bijdragen, 9e jrg., 1881, pag. 282.
195 Paedagogische Bijdragen, 3e jrg., 1875, pag. 145-159. ‘De christelijke onderwijzer een dienstknecht 

des Heeren’.
196 Paedagogische Bijdragen, 4e jrg., 1876, pag. 1-5. ‘De onderwijzer een dienaar’.
197 Paedagogische Bijdragen, 8e jrg., 1880, pag. 197-209. 
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glad voorhoofd nadenken en kalme rust lezen; of zijne heldere, vriendelijke ogen liefde 
en zielevrede afspiegelen.’ Hij was uiteraard een vroom man, bereidde zijn lessen uitste-
kend voor, had bijzondere pedagogische bekwaamheden en gaf ook voorbeeldig les. ‘En 
zien we de kinderen aan, dan kunnen wij uit hunne aandacht en belangstelling, uit hun 
onafgewend oog en half geopenden mond en uit hunne gepaste antwoorden opmaken, 
dat ’s meesters woorden goed door hen begrepen worden.’ De schrijver besefte blijkbaar 
zelf ook wel dat dit geen realistisch beeld was, maar ‘laat ons er dan biddend naar stre-
ven, zooveel mogelijk naar dat ideaal te gelijken’.198

Een onderwijzer behoorde rekening te houden met de toekomstige plaats van de leer-
ling in de maatschappij. Omdat de behoeften op het platteland onderscheiden waren 
van die in de stad, diende zich dit te weerspiegelen in het leerplan. ‘Elke onderwijzer 
vrage zich voor alles af, in welken kring hij zich geplaatst ziet, en ontwerpe daarnaar 
een leerplan.’199 Eenzelfde geluid liet ook H.H.J. van Rooijen horen. Lezen, schrijven en 
rekenen dienden overal verplicht te zijn ‘om het verder aan de plaatselijke commissiën 
of besturen te hebben overgelaten, het leerplan verder uit te breiden met het oog op de 
plaatselijke behoeften en omstandigheden’.200

Aan de lezing die W. Jansen voor de afdelingsvergadering van de VCO in Utrecht 
hield over ‘De vestiging en de beteekenis van het Romeinse imperium’ en de lijst van 
geraadpleegde literatuur kan men afl ezen welke intellectuele bagage deze onderwijzer 
meedroeg en met welke onderwerpen van bespreking men zich wel niet onderling bezig-
hield.201 Een christelijk onderwijzer kon volgens dezelfde Jansen niet werkzaam zijn in 
het openbaar onderwijs, die daarmee positie innam tegen de opvatting van dr. A.W. 
Bronsveld, die van mening was dat de christianisering van de openbare school ter hand 
moest worden genomen.202 Na een toelichting van de zijde van de directie van de pro-
testants-christelijke normaalschool te Nijmegen, die het standpunt van Bronsveld hul-
digde, nuanceerde Jansen zijn mening enigszins.203

Met betrekking tot de opleiding van de onderwijzer was Post van mening dat iedere 
hoofdonderwijzer het als zijn roeping beschouwen moest zijn kwekelingen de vereiste 
opleiding te geven.204 Hij was duidelijk nog niet aan een beroepsopleiding aan een 
kweekschool toe.

198 Paedagogische Bijdragen, 9e jrg., 1881, pag. 180-189.
199 Paedagogische Bijdragen, 14e jrg., 1886, pag. 274.
200 Paedagogische Bijdragen, 17e jrg., 1889, pag. 134.
201 Paedagogische Bijdragen, 18e jrg., 1891, pag. 66-92.
202 Paedagogische Bijdragen, 18e jrg., 1891, pag. 267-290. Zie ook hoofdstuk 2.2.
203 Paedagogische Bijdragen, 19e jrg., 1892, pag. 121-125.
204 Paedagogische Bijdragen, 3e jrg., 1875, pag. 10.
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5. De verenigingsorganen

5.1 Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en de 
Overzeesche Bezittingen (juli 1864 – 31 december 1954)1

Geschiedenis

Op de elfde algemene vergadering van de Vereniging van Christelijke Onderwijzers in 
Nederland (VCO) die op 20 en 21 mei 1864 werd gehouden, besloten de leden ‘tot de 
uitgave van een blad, dat de belangen der Vereeniging moet dienen’.2 Het blad kreeg de 
weinig pretentieuze naam Correspondentieblad en dat hield ongetwijfeld verband met 
de wens dat het blad dienstbaar diende te zijn ‘tot middel van gemeenschap tusschen de 
broederen, aan de verschillende oorden des lands werkzaam’. Verder bepaalden de leden 
dat het nieuwe blad geen concurrent mocht zijn van het Maandschrift voor Christelijke 
opvoeding in school en huis.3

Gedegen artikelen en uitgebreide beschouwingen zou men dan ook in het Corres-
pondentieblad niet kunnen verwachten. Men zou zich hoofdzakelijk beperken tot mede-
delingen van de vereniging en nieuws over het protestants-christelijk onderwijs. Om 
daarin adequaat te kunnen voorzien, was men echter afhankelijk van de leden en in het 
eerste nummer deed het bestuur daarom een dringende oproep tot medewerking. Omdat 
de nieuwsgaring sterk afhankelijk was van de bereidwilligheid van de achterban, besloot 
het bestuur dat het blad zo’n drie à vier keer per jaar op onregelmatige tijden zou 
verschijnen.’4 Door het bescheiden formaat, de sobere opzet en het feit dat geen abonne-
mentsprijs betaald diende te worden, kwam het blad in de beginperiode, om de woor-
den van redacteur R. Husen te gebruiken, over als een ‘familieblad’.5 Deze Utrechtse 
hoofdonderwijzer, secretaris van de VCO, was ook de eerste hoofdredacteur van het 
blad. Hij noemde zichzelf de ‘secretaris’ van het Correspondentieblad.6 In 1908 kwam 
er een redactiecommissie, bestaande uit een drietal bestuursleden.7 Tot die tijd had 
steeds de secretaris van de VCO de redactie gevoerd. In 1934 werd de samenstelling van 
de redactiecommissie enigszins gewijzigd. Voortaan maakten de voorzitter, een lid van 

1 Eerst met ingang van de 67e jaargang (1922) kreeg het blad een ondertitel. Aanvankelijk werd 
alleen het jaar van verschijnen en het nummer vermeld. Volgens de Interne notitie over de geschie-
denis van de verenigingsorganen van de voorlopers van de Protestants Christelijke Onderwijsvak-
organisatie van CNV documentatiemedewerker J. Elsinga verscheen het eerste nummer in juli. Zie 
hoofdstuk 2.3 voor meer informatie over de VCO.

2 Correspondentieblad, 1864, nr.1.
3 Voor de beschrijving van dit tijdschrift zie hoofdstuk 4.3.
4 Correspondentieblad, 1864, nr.1.
5 Correspondentieblad, 1878, nr. 1; A. van Andel, J.A. van Bennekom, e.a., Een eeuw van zorg en 

zegen, pag. 381.
6 Correspondentieblad, 1877, nr. 1.
7 Correspondentieblad, september 1908, nr. 1.
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het hoofdbestuur en de directeur van het inmiddels opgerichte verenigingsbureau er 
deel van uit.8

Al in 1869 deed de afdeling Over-Veluwe het voorstel om het blad maandelijks te 
laten verschijnen.9 Het duurde echter nog tot 1908 voor afgestapt werd van de onregel-
matige verschijning en het Correspondentieblad verderging als maandblad. Gelijk nam 
men toen de gelegenheid te baat om de leden meer bij de invulling van het blad te betrek-
ken. Toegezegd werd dat meer dan in het verleden plaats ingeruimd zou worden voor 
nieuws en mededelingen uit de plaatselijke afdelingen. Om aan voldoende kopij te 
komen, koppelde de redactie daaraan de oproep aan de afdelingssecretarissen om gehou-
den referaten in te zenden voor plaatsing in het Correspondentieblad.10 Men bleef zich 
echter bewust beperken tot berichtgeving. Opiniëring zag men als de taak ‘onzer Christe-
lijke Schoolbladen’.11 In 1901 werd nog even overwogen of een vaste rubriek in een van 
de onderwijsbladen het Correspondentieblad niet kon vervangen. Het ‘nauwkeurig 
onderzoek’ had als uitkomst ‘dat zoodanige verandering niet wenschelijk werd bevon-
den’.12 Het was niet het enige moment in de loop van het bestaan van het blad dat de 
verschijning ter discussie stond. In 1892 had de afdeling Amsterdam bij monde van P.J. 
Kloppers zich ook al afgevraagd of het blad wel recht van bestaan had. Saillant detail 
was daarbij dat de vragensteller zelf redacteur was van De Christelijke Schoolbode.13

In 1910 stelde het hoofdbestuur voor om het Correspondentieblad op te waarderen 
tot een verenigingsorgaan dat voldeed ‘aan de eischen, welke aan zulk een orgaan 
gesteld moeten worden’. De toonaangevende A.J. Drewes reageerde in het Christelijk 
Schoolblad cynisch afwijzend op het voorstel. ‘Late het Hoofdbestuur zijn vaderlijke 
zorgen maar niet gaan over onze lectuur.’14 De leden keurden de plannen echter goed en 
het blad verscheen tevens in een nieuwe opmaak. Bovendien besloot men ‘handels-
advertentiën’ te gaan opnemen.15 Blijkbaar sorteerden de maatregelen effect, want in 
het jaarverslag van 1911 constateerde de secretaris dat het Correspondentieblad met 
toenemende belangstelling ontvangen werd.16 In 1912 ondernam men een poging om 
met het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs te komen tot gezamen-
lijke recensies. De onderhandelingen liepen echter op niets uit.17

Vanaf 1913 verscheen het blad tweemaal per maand en in 1922 werd het Correspon-
dentieblad een weekblad. Daarmee kwam het bestuur tegemoet aan onder meer de wens 
van de afdeling Gorinchem.18 Bij de omzetting naar een weekblad verscheen het blad 

8 Correspondentieblad, 15 februari 1934, nr. 7.
9 ‘Verslag der zestiende Algemeene Vergadering van Christelijke Onderwijzers in Nederland, gehou-

den te Utrecht den 21sten en 22sten mei 1869.’ (Correspondentieblad, 1869, nr. 4, pag. 18-19.)
10 Correspondentieblad, 1913, nr. 3.
11 Correspondentieblad, 1908, nr. 1.
12 Correspondentieblad, 1902, nr. 3.
13 Gedenkboek 1854-1929, pag. 103.
14 Christelijk Schoolblad, 15 april 1910, nr. 15. Voor de beschrijving van dit blad zie hoofdstuk 3.8.
15 Correspondentieblad, 1901, nr. 22.
16 Correspondentieblad, 1911, nr. 27.
17 Correspondentieblad, 1912, nr. 38. Het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christlijk Onderwijs 

verscheen van 1908 tot 1944.
18 Correspondentieblad, 1913, nr. 1. Vanwege papierschaarste werd in 1917 en 1918 enige tijd maan-

delijks een dubbelnummer uitgebracht; Correspondentieblad, 1 jan. 1921.
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tevens in een nieuwe lay-out. De vormgever had zijn best gedaan om de visuele herken-
baarheid van de vaste rubrieken te vergroten. In een begeleidend redactioneel artikel 
werd nog eens de functie van het blad benadrukt: verenigingsorgaan en onderwijsblad.19 
Het Correspondentieblad was inmiddels van eenvoudig mededelingenblad geëvolueerd 
naar een volwaardig vakblad.

De crisisjaren gingen ook aan het Correspondentieblad niet ongemerkt voorbij. In 
deze jaren deed de afdeling Amsterdam de suggestie om ‘Artikelen, die de vrije Christe-
lijke Schoolpers concurrentie aandoen’ niet meer op te nemen. Op deze wijze zou onge-
veer 35 procent op de uitgaven bezuinigd kunnen worden. Het bestuur voelde er echter 
niets voor en de penningmeester trok er zes artikelen voor uit om aan te tonen dat 
beperking van de omvang van het blad niet automatisch tot gevolg had dat de uitgaven 
verminderden.20 Naderhand moest het bestuur daarop terugkomen en alsnog bezuini-
gen, met als gevolg dat de omvang in 1932 met vier pagina’s werd verminderd door het 
invoeren van een kleiner lettertype en een compactere opmaak.21 Deze nieuwe lay-out 
viel echter niet bij iedereen in de smaak.22

In de jaren dertig volgden allerlei uiterlijke veranderingen, overigens van geringe 
betekenis, elkaar vrij frequent op. Zo werd in 1931 in de kop de Latijnse spreuk Princi-
pium sapientiae timor domini opgenomen.23 Een jaar later verdween deze weer even 
geruisloos als hij gekomen was. In 1935 veranderde de opmaak van de kop en in 1939 
werd weer eens overgestapt op een ander lettertype.24 De laatste wijziging in de lay-out 
vond plaats in 1952. Ook ditmaal betrof het een marginale verandering.25

Jarenlang werd in de jaarverslagen geklaagd over het feit dat zo weinig besturen het 
Correspondentieblad gebruikten voor het plaatsen van personeelsadvertenties. Eind 
1935 ging er daarom een intensieve campagne van start om het advertentievolume te 
vergroten. Men nam daarvoor zelfs het bureau Contact in de arm.26

Vanwege papierschaarste verscheen op 16 januari 1942 het laatste nummer in de 
bezettingstijd. Op vrijdag 6 juli 1945 werd de verschijning hervat. De eerste weken na 
de herverschijning werden de adreswikkels voor de 8300 te verzenden exemplaren met 
de hand geschreven!27

In 1948 kondigde het hoofdbestuur een herziening aan van de formule van het 
blad.28 Naast het aantrekken van een aantal gerenommeerde scribenten zou het blad 
zich meer gaan profi leren als vakblad.29 Dat is er echter niet van gekomen. Ook na de 

19 Correspondentieblad, 20 januari 1922, nr. 1.
20 Correspondentieblad, 14 mei 1930, nr. 20 t/m 25 juni 1930, nr. 26.
21 Correspondentieblad, 6 januari 1932, nr. 1.
22 Correspondentieblad, 13 april 1932, nr. 15.
23 De vreze des Heeren is het beginsel der wijsheid.
24 Correspondentieblad, 24 oktober 1935, nr. 43; 3 maart 1939, nr. 9.
25 Met ingang van 8 mei 1952, nr. 19.
26 Correspondentieblad, 23 januari 1936, nr. 4. Het bureau verplichtte zich om voor elke geplaatste 

advertentie een bepaald percentage provisie aan de uitgever af te dragen. In 1939 werd de relatie 
beëindigd. (Correspondentieblad, 6 januari 1939, nr. 1.)

27 Correspondentieblad, 13 december 1945, nr. 18.
28 Correspondentieblad, 15 november 1945, nr. 14. In het jaarverslag werd dit aangekondigd.
29 Correspondentieblad, 19 februari 1948, nr. 7. Genoemd werden onder meer mevr. Krabbendam, 

prof. dr. K. Dijk, J.W. van Hulst. (Correspondentieblad, 17 maart 1948, nr. 11.)
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Tweede Wereldoorlog bleef het blad het karakter dragen van een schoolblad dat veel 
aandacht schonk aan actualiteiten en wetgeving. Daarnaast waren er de redactionele 
opiniërende artikelen, maar artikelen die specifi ek op de pedagogische en onderwijskun-
dige aspecten van het onderwijzersberoep ingingen, waren zeldzaam. Volgens het jaar-
verslag over 1952 werden ze ‘mondjesmaat’ geplaatst.30

Door de jaren heen heeft de redactie de polemiek meestal vermeden. Rond 1920 
werd evenwel een vrij felle discussie gevoerd met de redactie van De Christelijke Onder-
wijzer.31 Redacteur J.Th.R. Schreuder van het Correspondentieblad beschuldigde het 
orgaan van de Unie van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen van een oneer-
lijke strijdmethode: ‘Beschuldig altijd, wien gij als uw tegenstander beschouwt, van dat-
gene, waaraan gij zelf schuldig staat.’32 Deze polemiek die niet los gezien kan worden 
van de toen heersende animositeit tussen de VCO en de Unie, verzandde naderhand in 
persoonlijke tegenstellingen. Na de Tweede Wereldoorlog waren de verhoudingen met 
de Unie ondertussen genormaliseerd en wenste de redactie bij gelegenheid van de jaar-
wisseling 1949-1950 de evenknie een goede vaart.33 Niet lang daarna kwamen fusiebe-
sprekingen op gang en in 1953 besloot de buitengewone ledenvergadering van de VCO 
dat de vereniging per 1 januari 1954 zou fuseren met de Unie en verder zou gaan onder 
de naam Protestants-Christelijke Onderwijzers Vereniging. Het Correspondentieblad en 
De Christelijke Onderwijzer, het blad van de Unie, gingen op in het Correspondentie-
blad De Christelijke Onderwijzer.34 Na de Tweede Wereldoorlog ontstond nog een 
maanden durende polemiek met Het Schoolblad, dat de belangen van het openbaar 
onderwijs verdedigde, over de vraag of het bijzonder onderwijs in vergelijking met het 
openbaar onderwijs al dan niet een bevoorrechte positie had.35

In de loop van de verschijning rolde het blad bij diverse drukkers van de pers. Aan-
vankelijk werd het Correspondentieblad gedrukt op de sneldrukpers van Kemink en 
Zoon te Utrecht.36 Hoelang Kemink als drukker heeft gefungeerd, was niet te achterha-
len. Wel weten we dat het blad in 1909 gedrukt werd bij Gebr. Gimbel in Amsterdam.37 
In 1910 werd overgestapt naar de fi rma Jan Haan in Groningen.38 Bij de overstap naar 
de wekelijkse verschijning werd bij diverse uitgevers een offerte gevraagd.39 Het bestuur 
ging uiteindelijk in zee met uitgever Js. Bootsma uit ’s-Gravenhage. Ooit zou nog eens 
een van de leden bezwaar maken tegen het feit dat deze drukker lidmaat was van de 

30 Correspondentieblad, 26 februari 1953, nr. 8.
31 Voor de beschrijving van dit blad zie hoofdstuk 5.3.
32 Correspondentieblad, 10 november 1922, nr. 20; 19 januari 1923, nr. 3; 23 februari 1923, nr. 8; 2 

maart 1923, nr. 9.
33 Correspondentieblad, 5 januari 1950, nr. 1.
34 Correspondentieblad, 4 november 1954, nr. 40.
35 Correspondentieblad, vierde kwartaal 1950 en eerste kwartaal 1951. Concreet ging het onder 

andere over de vraag of de beheervorm van het openbaar onderwijs even effectief was als de 
bestuursvormen van het bijzonder onderwijs. 

36 Correspondentieblad, 1872, nr. 4.
37 Correspondentieblad, 1909, nr. 7.
38 Correspondentieblad, 1910, nr. 21.
39 Correspondentieblad, 1 november 1921, nr. 5.

Binnenwerk_2e.indd   Sec5:126Binnenwerk_2e.indd   Sec5:126 02-10-2009   13:58:4002-10-2009   13:58:40



127

de verenigingsorganen

Gereformeerde Kerken in Nederland.40 In 1930 werd overgestapt naar uitgever J. van 
Bleek te Scheveningen.41 Vanaf de herverschijning na de Tweede Wereldoorlog tot aan 
de fusie met De Christelijke Onderwijzer was Ten Brink’s Uitgeverij uit Meppel de druk-
ker van het Correspondentieblad.42 In het laatste verschijningsjaar rolden er per week 
10.000 exemplaren van de pers.43 Ondertussen was het Correspondentieblad onder de 
adverteerders een gewild blad geworden, zelfs in die mate dat soms een advertentiestop 
moest worden ingevoerd.44 Ook door het tekort aan onderwijzend personeel was het 
aantal personeelsadvertenties in deze jaren behoorlijk toegenomen.

Inhoud

Gezien de aanvankelijke opzet van het blad namen in de eerste verschijningsdecennia 
het nieuws en de mededelingen van de VCO een ruime plaats in. Daarnaast was er het 
nieuws over de protestants-christelijke scholen, te vinden onder de rubriekstitel ‘School-
berichten’ en naderhand per provincie geordend. Al snel kregen ook de verenigingen 
Barnabas en Johannes een eigen rubriek in het Correspondentieblad.45 Vanaf 1912 wer-
den tegen kostprijs de mededelingen van de Bond van Christelijke Normaallessen opge-
nomen.46

In de rubriek ‘Nieuwe uitgaven voor het christelijk onderwijs’ werd niet alleen mel-
ding gemaakt van schoolboeken, maar ook van alle uitgaven die betrekking hadden op 
het protestants-christelijk onderwijs, van de Feestzang ter gelegenheid van het 25-jarig 
bestaan der Christelijke school Op den Klokkenberg bij Nijmegen tot de brochure Ons 
Schoolwetprogram van mr. G. Groen van Prinsterer.47 Overigens werd in deze brede 
rubriek niet inhoudelijk op de uitgaven ingegaan. Men volstond met een aankondi-
ging.

Onder het nieuws van de vereniging vielen ook de soms lijvige rapporten van door 
de VCO ingestelde commissies, zoals het Rapport der wijzigingen die onzerzijds in de 
Wet op het Lager Onderwijs wenschelijk geacht worden.48 Hoewel de lezers dit niet 
was toegezegd, kwam het toch ook in de beginjaren regelmatig voor dat een beschou-
wend artikel werd geplaatst. Een voorbeeld daarvan was de bijdrage van C. van der 
Velden uit 1865. Onder de titel ‘Een verbod des Heilands’ ging de scribent in op de 

40 Correspondentieblad, 22 januari 1930, nr. 4. Het bezwaar maakte onderdeel uit van de aantijging 
dat de centrale posities in de VCO werden ingenomen door lidmaten van de Gereformeerde Ker-
ken in Nederland.

41 Correspondentieblad, 22 januari 1930, nr. 4 (colofon). Vermoedelijk heeft J. van Bleek de uitgeverij 
van Bootsma overgenomen.

42 PCO-Magazine, 4 juni 1994, nr. 19.
43 Dankzij de jaarverslagen konden de volgende oplagecijfers achterhaald worden.
 1920: 4500 ex. 1930: 6020 ex. 1934: 7600 ex. 1939: 8300 ex.
 1922: 5300 ex. 1931: 6276 ex. 1936: 8000 ex. 1940: 8300 ex.
 1928: 5500 ex. 1932: 6638 ex. 1937: 8200 ex. 1947: 8700 ex.
 1929: 5900 ex. 1933: 6820 ex. 1938: 8300 ex. 1954: 10.000 ex.
44 PCO-Magazine, 4 juni 1994, nr. 19.
45 Vanaf respectievelijk 1872 en 1880. 
46 Correspondentieblad, 1912, nr. 35.
47 Correspondentieblad, 1869, nr. 5. 
48 Correspondentieblad, 1900, nr. 3.
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moeilijkheden die de onderwijzer ondervond bij de godsdienstige vorming van zijn 
leerlingen.49

Al snel na de start bleek dat de lezers ook behoefte hadden aan de bespreking van 
pedagogische onderwerpen. De redactie wilde in deze behoefte voorzien en riep de lezers 
op kopij in te zenden. Mits de inhoud betrekking had op de christelijke pedagogiek en 
de schrijver zijn artikel ondertekende, werd bij voorbaat plaatsing toegezegd. Het liep 
niet storm. In 1872 kwam voor het eerst een artikel voor dat aan de door redacteur R. 
Husen gegeven specifi caties voldeed.50

In 1913 werd de inhoud van het blad gesplitst in een offi cieel gedeelte, waarin het 
verenigings- en schoolnieuws een plaats kregen, en een redactioneel gedeelte voor de 
opiniërende bijdragen en artikelen.51 Plaatsing van een bijdrage hield niet automatisch 
in dat de inhoud door de redactie werd onderschreven, zo bleek uit de reactie op een 
ingezonden brief van het lid A.P. Jungcurt. ‘Bij het al of niet plaatsen van het gezondene 
is het volstrekt niet de vraag, of de Redactie het met de inhoud eens is, doch of het stuk 
valt binnen de kaders van het doel van onze Vereeniging.’52

Tegelijk met de vernieuwde vormgeving kwam er in 1922 een aantal nieuwe rubrie-
ken. De rubriek ‘Algemeene Paedagogie’ bevatte bijdragen van pedagogische en psycho-
logische aard. Bij de start van deze rubriek was het opvallend dat de schrijver in zijn eer-
ste bijdrage het aanschouwingsonderwijs van Pestalozzi propageerde, terwijl dit toen al 
voor velen een achterhaald onderwijsconcept was.53 Naderhand zou schoolhoofd A. 
Jonkman in zijn bijdragen aan deze rubriek met niet-afl atende ijver het pleit voeren 
voor pedagogische scholing van de onderwijzer en doordenking van de christelijke 
pedagogiek op universitair niveau.54 S.O. Los besteedde in genoemde rubriek regelmatig 
aandacht aan moderne pedagogische stromingen.55 In de rubriek ‘Personalia’ werd, 
meestal met portretfoto, aandacht geschonken aan jubilea, etc. van leden van de vereni-
ging. De toen bekende meester A. Janse van Biggekerke nam de rubriek ‘Uit de Praktijk’ 
voor zijn rekening.56 Niet iedereen was blijkbaar enthousiast over de doorgevoerde ver-
nieuwingen, want een jaar later werd op de algemene vergadering de wens geuit dat ‘het 
orgaan meer pakkend zal zijn’. Voorzitter J.Th.R. Schreuder kwam er in het blad nader-
hand op terug en vond de klacht veel te vaag. Hij kon er weinig mee.57

In 1927 kwam er een rubriek ‘Vragenbus’, waarin een selectie geplaatst werd van de 
antwoorden die het bureau van de vereniging gegeven had op vragen van leden.58

In de jaren dertig werd gestart met een rubriek ‘Buitengewoon onderwijs’. In deze 
tijd kwam er tevens een rubriek ‘Van ons terrein’, waarin soms ook op praktische wijze 

49 Correspondentieblad, 1865, nr. 3.
50 Correspondentieblad, 1872, nr. 4.
51 Correspondentieblad, 1913, nr. 49.
52 Correspondentieblad, 15 september 1914, nr. 1.
53 Correspondentieblad, 3 maart 1922, nr. 5.
54 Mede dankzij de inzet van Jonkman werd dr. J. Waterink de eerste hoogleraar pedagogiek aan de Vrije 

Universiteit. Zie ook A.C. Rosendaal, Naar een school voor de gereformeerde gezindte, pag. 164-166.
55 Bijvoorbeeld aan G. Kerschensteiner. (Correspondentieblad, 18 maart 1927, nr. 11.)
56 Voor A. Janse zie J.C. Sturm, ‘Protestantse pedagogen in de praktijk.’
57 Correspondentieblad, 29 juni 1923, nr. 26.
58 Volgens het jaarverslag over 1926 werden op het bureau van de vereniging in dat jaar meer dan 

1500 vragen behandeld.

Binnenwerk_2e.indd   Sec5:128Binnenwerk_2e.indd   Sec5:128 02-10-2009   13:58:4002-10-2009   13:58:40



129

de verenigingsorganen

op onderwerpen ingegaan werd, zoals over zingen en het belang van de volkszang.59 In 
1939 werd op aandrang van de lezers gestart met de rubriek ‘Actualiteiten’, waarin 
actueel nieuws dat in brede zin van waarde was voor het onderwijs, werd weergege-
ven.60 Na de opwaardering van 1948 verscheen er voor het eerst in het bestaan van het 
Correspondentieblad regelmatig een schriftoverdenking.61 Vanaf 1948 profi leerden de 
leden-onderwijzeressen zich met een eigen rubriek ‘Voor de onderwijzeres’, geredigeerd 
door Annemarie.62

Na dit rubrieksmatige overzicht nog een greep uit de inhoud van het Corresponden-
tieblad.

In de beginjaren van het blad bestond er verschil van mening over het gebruik van 
sprookjes in het christelijk lager onderwijs. P. Voerman uit Arnhem kwam in een bij-
drage van zijn hand uiteindelijk tot de conclusie dat sprookjes wel verteld mochten 
worden, doch niet te dikwijls en alleen in de laagste klassen en ‘men vertelle ze mooi’.63 
Met voorliefde schreef men altijd over het vak vaderlandse geschiedenis en natuurlijk 
kwam daarbij de trits God, Nederland en Oranje aan de orde. Op een afdelingsvergade-
ring wist in dit verband een lid zelfs te melden dat koning Willem III eens opgemerkt 
had: ‘Aan U, Christelijke onderwijzers! is het beste toevertrouwd, liefde voor het huis 
van Oranje aan te kweeken!’64

In het verslag van een vergadering gehouden in 1877 was te lezen dat men zeer afwij-
zend stond tegenover de emancipatie van de vrouw. ‘De heer V.d. Werf oordeelt dat ’t 
orgaan van de vrouw niet in staat is mannenwerk te doen en begrijpt niet hoe men 
gehuwde vrouwen op den duur in de school zal kunnen gebruiken.’ Op diezelfde verga-
dering deed ook het lid G.P. Post een duit in het zakje door te stellen ‘dat onderwijzeres-
sen ten eenenmale ongeschikt zijn voor de huishouding en geen thee kunnen zetten’.65

In 1913 was een geheel nummer gewijd aan het bijbellezen op de lagere school. ‘Het 
bijbellezen neme op onze scholen een aanvang in het 5e leerjaar.’ Het artikel, oorspron-
kelijk een lezing, was praktisch van aard en gaf allerlei didactische wenken.66

Rond 1915 verscheen onder redactie van J.C. Wirtz Cz. een serie leesboeken. P.O. 
besprak de serie in een vijftal met veel Duitse citaten doorspekte artikelen. Het meest 
bekende boek uit de serie van Wirtz was ongetwijfeld Niek van den Bovenmeester van 
W.G. van de Hulst. Overigens was het merendeel van de auteurs van de serie vrouw. 
P.O. vond dat een goede zaak, want ‘vrouwen weten gewoonlijk meer van een kind’.67

Ook ontbrak het niet aan praktische artikelen, zoals dat van A.J. Drewes, die een 
pleidooi voerde voor het afschaffen van het leren van de spellingregels. Volgens hem 
was het inslijpen van woordbeelden door veelvuldig overschrijven veel effectiever. ‘Laat 
overschrijven. Laat nauwkeurig overschrijven.’68

59 Correspondentieblad, 17 februari 1938, nr. 7.
60 De rubriek werd gestart in Correspondentieblad, 24 februari 1939, nr. 8. 
61 Correspondentieblad, 18 maart 1948, nr. 11.
62 Correspondentieblad, 22 januari 1948, nr. 3.
63 Correspondentieblad, 1887, nr. 4.
64 Correspondentieblad, 1876, nr. 2. 
65 Correspondentieblad, 1878, nr. 1.
66 Correspondentieblad, 1913, nr. 2.
67 Correspondentieblad, 15 febr. 1916, nr. 11 t/m 15 april 1916, nr. 15. 
68 Correspondentieblad, 15 juli 1917, nr. 17-18.
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F. Kalsbeek, een oudgediende met vierenveertig jaar ervaring, was van mening dat 
een methode niet slaafs gevolgd diende te worden, maar door de onderwijzer moest 
omgebouwd worden naar zijn eigen situatie. ‘Elke onderwijzer wijzige de aangegeven 
methode naar de behoeften van zijn klasse.’69

Ook waren er artikelen die ervan getuigden dat de scribenten oog hadden voor de 
gebreken van het onderwijs, zoals dat van G. van Andel. ‘Onze kinderen maken cijfer-
sommen met haakjes, en met accolades en met vierkante haken. Komen ze soms in den 
goederenhandel of in den effectenhandel voor?’ Zijn conclusie liet aan duidelijkheid 
niets te wensen over: ‘Laten we die rommel toch afschaffen en ons houden aan wat 
gebruikelijk is in het leven.’70 Deze kritische refl ectie kwam ook voor in een artikel over 
het klassikaal lezen. De schrijver concludeerde dat het klassikaal lezen geen zoden aan 
de dijk zette. Voor de goede lezers was het een kwelling en voor de zwakke lezers bood 
het veel te weinig oefening.71

In 1931 verscheen een artikelenserie ‘Opvoedingsvragen onder Bijbelsch licht’, 
waarin in korte afl everingen op praktische wijze ingegaan werd op vragen van alle-
dag.72 Even bruikbaar voor de praktijk was de artikelenserie over orde houden. Volgens 
de schrijver hadden veel jonge onderwijzers er moeite mee in de hogere leerjaren. De 
schrijver gaf ze tips als: ‘Zet de ondeugende kinderen vooraan bij elkander’ en ‘Sta iets 
hooger dan de leerlingen’. In onderscheid met de openbare school zat er aan het orde 
houden op de protestants-christelijke school een extra dimensie, door de schrijver ‘een 
Christelijke sfeer’ genoemd. Wat dat inhield werd echter niet nader omschreven.73

Eind 1940 protesteerde de redactie niet tegen de maatregel van de Duitse bezetter om 
het onderwijs in de Duitse taal op de lagere school in te voeren. ‘In ’t algemeen echter 
kunnen we het niet als paedagogisch ongeoorloofd zien, wanneer een der moderne talen 
als facultatief vak op de lagere school wordt bijgeschreven.’74

Visie op onderwijs en opvoeding

In een bijdrage van C. van der Velden uit 1864 over de godsdienstige vorming werd dui-
delijk aangesloten bij het negatieve kindbeeld van de Reformatie en de Nadere Refor-
matie. ‘Het hart des kinds is boos’, stelde de schrijver.75

Uit het artikel van H.C. van Soest uit 1869 bleek dat men er in de kringen van de 
VCO van uitging dat de Bijbel de waarheid gaf. De consequentie daarvan was onder 
meer dat men vasthield aan de gedachte dat de wereld zo’n 6000 jaar geleden geschapen 
was. Wanneer de wetenschap uitspraken deed in strijd met de Bijbel, diende men vol-
gens Van Soest te bedenken dat de door de wetenschap geformuleerde natuurwetten 
slechts formules zijn ‘die uitdrukken, wat men tot heden gelooft te weten omtrent de 
werkingen en verschijnselen in de natuur’. Met betrekking tot wonderen merkte hij op: 

69 Correspondentieblad, 1 juni 1920, nr. 13.
70 Correspondentieblad, 21 januari 1931, nr. 4.
71 Correspondentieblad, 11 november 1931, nr. 46.
72 Zie bijvoorbeeld Correspondentieblad, 4 maart 1931, nr. 10.
73 Correspondentieblad, 23 september 1931, nr. 39.
74 Correspondentieblad, 22 november 1940, nr. 43.
75 Correspondentieblad, 1865, nr. 3.
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‘Laat ons het wonder vrijmoedig erkennen, echter niet als iets, wat in strijd is met de 
wetten der natuur, maar zoo als de Bijbel het ons voorstelt, als eene buitengewone daad 
van God.’76

In een van de vele in het blad opgenomen vergaderverslagen kwam de waarde van 
het aanleren van kennis ter sprake. Men onderkende er schaduwzijden aan, want kennis 
was eenzijdig gericht op het denken. ‘De drie hoofdvermogens der ziel: verstand, gevoel 
en wil, worden niet meer harmonisch ontwikkeld. (...) Men maakt denkers, zo groot als 
ijsbergen, maar ook even koud.’77 Ook S.J. van Wijk was van mening dat in het onder-
wijs de drie hoofdvermogens van de ziel gevormd dienden te worden. Voor die vorming 
bood de Bijbel voldoende richtlijnen. Hij vatte ze samen in de titel van zijn bijdrage 
‘Tucht en wijsheid, de hoofdsom der opvoeding.’78

In 1896 voerde de begaafde hoofdonderwijzer A. Jonkman uit Hien onder de titel 
‘Het fundament der paedagogiek voor de Scholen met den Bijbel’ een warm pleidooi 
voor een goed handboek voor opvoedkunde. Hij koos met stelligheid voor de induc-
tieve methode: ‘Het geve, bij de behandeling van elk onderdeel, eerst feiten en waarhe-
den, aan de ervaring of H. Schrift ontleend; leide daaruit beginselen af, die de gezichts-
punten bepalen, welke de onderdeelen der Opvoed- en Onderwijskunde beheerschen, 
en wijze, waar het mogelijk is, in detail aan, tot welke practijk men krachtens deze 
beginselen geraakt.’79

Uit oogpunt van versteviging van de band tussen gezin en school werd het houden 
van ouderavonden, hoewel ‘een uitvinding van de laatste jaren’, aanbevolen. Als tip 
werd meegegeven dat men ervoor diende te zorgen dat het vooral gezellig zou zijn en 
‘als vader en moeder samen uitgaan, dan mag de koffi e- of theepot niet ontbreken. Voor 
de mannen een sigaar’.80 Het fenomeen was snel ingeburgerd, zo constateerde G. Meima 
in 1933 in een bijdrage waarin hij een aantal suggesties deed om de ouderavond een zin-
volle invulling te geven. Tevens bestreed hij de hier en daar levende gedachte als zou de 
verantwoordelijkheid voor de ouderavond bij het personeel berusten. ‘Neen, het Bestuur 
roept samen, heeft de leiding.’81 In 1950 wees een bezorgde redacteur op het afnemend 
verantwoordelijkheidsgevoel van de ouders. Hij leidde dat af uit het toenemend aantal 
moeders dat niet thuis was als hun kinderen uit school kwamen.82

In het Paedagogisch Tijdschrift voor het Christelijk Onderwijs van 1932 publiceerde 
de in de kring van het protestants-christelijk onderwijs gezaghebbende prof.dr. J. Wate-
rink, hoogleraar in de pedagogiek aan de Vrije Universiteit, zijn gedachten over een 
nieuw schoolconcept. Zijn basisidee was dat de school te beschouwen was als een groot 
gezin. In een schoolgebouw dienden dan ook alle lokalen uit te komen op de hal, die 
het huisvertrek symboliseerde. In dit concept had de school ook geen klassen, maar 
verdeelden zich de kinderen naar de verschillende vakken die behandeld werden. Het 
was duidelijk dat Waterink zich had laten inspireren door de Amerikaan J. Dewey.83 

76 Correspondentieblad, 1869, nr. 5.
77 Correspondentieblad, 1880, nr. 1.
78 Correspondentieblad, 1892, nr. 1.
79 Correspondentieblad, 1896, nr. 1.
80 Correspondentieblad, 28 juli 1922, nr. 26.
81 Correspondentieblad, 16 maart 1933, nr. 11.
82 Correspondentieblad, 5 oktober 1950, nr. 37.
83 Het artikel was de bewerking van een referaat gehouden voor de vergadering van de Schoolraad.
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VCO-voorzitter J.Th.R. Schreuder reageerde in het Correspondentieblad in de artike-
lenreeks ‘Onderwijshervorming naar eigen beginsel’ uitvoerig op Waterinks voorstel.84 
Schreuder liet weinig heel van het ambitieuze voorstel van Waterink. Hij was van 
mening dat de hoofdordeningen van het gezin niet van toepassing waren op de school. 
Het idee van Waterink om werkgemeenschappen te creëren, was zeer wel binnen het 
klassikale stelsel realiseerbaar en de inrichting van het schoolgebouw volgens het con-
cept van Waterink was onpraktisch en geldverslindend. Feitelijk kwam het erop neer 
dat Schreuder een lans brak voor het leerstofjaarklassensysteem en de nadelen die 
Waterink daarvan terecht signaleerde, ontkende. De lezer moet door de toon die 
Schreuder aansloeg het gevoel hebben gehad dat de schrijver zich liet leiden door een 
reactionaire houding en aversie tegen Waterink.

Volgens de al eerder genoemde Meima had de kerk een toezichthoudende taak ten 
opzichte van de school. Dit toezicht diende zich niet te beperken tot de lessen bijbelse 
geschiedenis, maar moest alle vakken omvatten. En daar waar de ouders in gebreke ble-
ven om een protestants-christelijke school te stichten, diende de kerkenraad alsnog het 
initiatief te nemen.85

Evenals in vele andere tijdschriften werd in de jaren volgend op de Tweede Wereld-
oorlog onder invloed van het herkersteningsideaal van de Nederlandse Hervormde Kerk 
ook in het Correspondentieblad een discussie gevoerd over de christianisering van het 
openbaar onderwijs. T.M. Gilhuis, die beschouwd kon worden als spreekbuis van de 
redactie, stond er vrij sceptisch tegenover.86 Aan een hiermee samenhangende discussie 
die in de Nederlandse Hervormde Kerk gevoerd werd, schonk het blad bewust geen 
aandacht. Men was, aldus de redactie, als VCO een interkerkelijke vereniging en wilde 
daarom in het verenigingsorgaan geen standpunt in een kerkelijke discussie innemen, 
ook al drong een deel van de lezers daarop aan.87

Visie op de onderwijzer

C. van der Velden vergeleek in een in 1865 geplaatste bijdrage de onderwijzer met een 
zaaier, wiens roeping het is ‘om de kinderen op Jezus te wijzen, tot Jezus te leiden’. Hij refe-
reerde daarbij aan de in het Nieuwe Testament voorkomende gelijkenis van de zaaier.88

In 1872 deed secretaris W.K.H. Magendans van de VCO-afdeling Doesburg en 
omstreken verslag van de bespreking over de vraag hoe het verband tussen school en 

84 Het eerste artikel verscheen in Correspondentieblad, 13 april 1932, nr. 15, het laatste in het num-
mer van 7 september 1932, nr. 36.

85 Correspondentieblad, 31 augustus 1933, nr. 35.
86 Voor het herkersteningsideaal zie H.J. Selderhuis (red.), Handboek Nederlandse Kerkgeschiedenis, 

pag. 794–797. Voor het standpunt van T.M. Gilhuis zie Correspondentieblad, 27 september 1945, 
nr. 7 en 11 oktober 1945, nr. 9.

87 Correspondentieblad, 24 april 1952, nr. 17. De discussie liep over de door de synode opgestelde 
verklaring: ‘De Nederlandse Hervormde Kerk kan en mag in het huidige tijdsgewricht niet in het 
algemeen een voor allen geldende keuze doen tussen het bestaande openbare en het bestaande 
christelijke onderwijs.’ L. Kalsbeek, Theologische en wijsgerige achtergronden van de verhouding 
van kerk, staat en school in Nederland, pag. 329. Zie ook T.M. Gilhuis, Isolement èn Apostolaat en 
J. Waterink, En toch: “De christelijke school”.

88 Correspondentieblad, 1865, nr. 3.
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huis kon worden bevorderd. Men vond het erg belangrijk dat de onderwijzer kennis 
droeg van de gang van zaken in het gezin. Niet zozeer vanwege het feit dat kennis van 
het milieu waarin het kind opgroeide belangrijk was, maar meer omdat daardoor de 
onderwijzer in staat kon zijn om het gezin in positieve zin te beïnvloeden. ‘Door den 
vriendschappelijken omgang van den onderwijzer met de ouders, is het mogelijk met 
behoedzaamheid en overleg, met ernst en juistheid op verkeerdheden te wijzen.’ Daarbij 
werd in het verslag benadrukt dat een predikant, ‘de Leraar der gemeente’, in dit ver-
band een ondersteunende en aanvullende rol kon vervullen. Uit genoemd artikel zou 
men overigens kunnen afl eiden dat de klacht over de bandeloosheid van de jeugd moge-
lijk van alle tijden is: ‘De eerbied jegens zijn meerderen wankelt. De onderdanigheid 
maakt hoe langer hoe meer plaats voor teugelloosheid. De achting der kinderen voor 
hunne ouders kwijnt en is vervangen door minachting en verzet.’89

Men verwachtte van de protestants-christelijke onderwijzer een hoog ambitieniveau. 
‘Daarom moest de Christelijke onderwijzer trachten te excelleeren en boven anderen te 
staan; goede Christelijke paedagogen moesten zij wezen; goede christelijke boeken had-
den zij te schrijven; van de wereld behoorden zij zich niet te isoleeren, en steeds te stre-
ven naar het beste, het volmaaktste, het hoogere.’90 Overigens behoefde de onderwijzer 
geen geboren opvoeder te zijn. Veel kon verkregen worden door studie.91

Wat de opleiding betreft koos een daartoe ingestelde VCO-commissie in 1900 voor 
de kweekschool boven de normaallessen. De voorkeur voor de kweekschool baseerde 
men vooral op het gegeven dat de theoretische en de praktische vorming in één hand 
waren.92 De ontoereikendheid van het bestaande opleidingsstelsel werd door de com-
missie breed onderschreven. De meningen over de oplossing verschilden echter. P.O. bij-
voorbeeld bepleitte een theoretische opleiding van vijf jaar, met daarna een tweejarige 
stage als assistent van de onderwijzer. Een deel van zijn ideeën ontleende hij aan mr. 
J.J.L. van der Brugghen, die zelfs kennis van de klassieke oudheid voor onderwijzend 
personeel noodzakelijk vond.93

In een interessant artikel poneerde de al meerdere malen genoemde A. Jonkman uit 
Hien dat een onderwijzer als het gaat om de geloofsleer altijd apodictisch en met autori-
teit diende te spreken.94

Rond 1900 werd in het blad de opvatting verdedigd dat een christelijke onderwijzer 
niet verbonden kon zijn aan een openbare school. ‘Opvoeding en onderwijs zijn niet te 
scheiden, daarom is heel het gebied van het neutraal onderwijs voor den Christelijken 
onderwijzer verboden terrein.’95

Lang niet iedereen was ervan overtuigd dat een vrouwelijke leerkracht volwaardig 
kon functioneren. Volgens G.P. Post bezat een vrouw ontegenzeggelijk van nature 
opvoedkundige kwaliteiten, maar ‘hoe meer echter haar werkkring verschilt van die 
eener huisvrouw en moeder, des te minder is zij op hare plaats’.96 Dit standpunt ontlokte 

89 Correspondentieblad, 1872, nr. 4.
90 Correspondentieblad, 1874, nr. 5.
91 Correspondentieblad, 30 november 1939, nr. 48.
92 Correspondentieblad, 1900, nr. 3.
93 Correspondentieblad, 1910, nr. 23. Zie ook hoofdstuk 4.1.
94 Correspondentieblad, 1903, nr. 2.
95 Correspondentieblad, 1904, nr. 1.
96 Correspondentieblad, 1908, nr. 2.
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reactie. J. Oosterveld vond de stellingname van Post onvoldoende onderbouwd.97 Vereni-
gingsvoorzitter J.Th.R. Schreuder was het niet eens met de stelling van Post dat elke 
werkkring buiten het huwelijk en dus ook het werk van een onderwijzeres in strijd was 
met haar goddelijke roeping. Hij vond dat elke werkkring die met het wezen van de 
vrouw in overeenstemming was, passend was. Daaronder viel ook het werk van de 
onderwijzeres.98

Volgens A. Maaskant was liefde de belangrijkste eigenschap van een goed onderwij-
zer. ‘Heb lief! Heb uw werk lief! Heb uw leerlingen lief!’ Daarnaast was een brede alge-
mene kennis onontbeerlijk. ‘Zorg, dat uw algemeene kennis veel-omvattend is.’ Ook 
leertoon en voordracht waren van belang. Echter, uiteindelijk was vroomheid toch beter 
dan vakmanschap. Maaskant illustreerde dit met de ervaringen van zijn vrouw. Ze had 
een onderwijzer gehad die haar weinig rekenvaardigheid had bij kunnen brengen, maar 
‘den invloed die van zijn gebed in de school is uitgegaan op haar kinderziel’ was van 
wezenlijker belang geweest.99 Voor H.J. van Wijlen was een onderwijzer in de eerste 
plaats ‘een geestelijk arbeider’. Hoewel de maatschappelijke vorming niet onbelangrijk 
was, ‘zeker, de school had ook een puur maatschappelijk doel’, was de belangrijkste 
doelstelling religieus van aard. De kinderen moesten daarom vooral ‘in de kennisse 
Gods en Zijner werken in historie en natuur grondig worden onderwezen’.100 Nauw 
daaraan verwant was de opvatting van A. van Andel die meende dat een goed onderwij-
zer zich geroepen voelde door Jezus Christus.101 Maar: ‘Een Bijbelles mag niet ontaar-
den in een preek. Waar goed verteld wordt, maken de kinderen zelf de toepassing wel.’102 
De taak van de onderwijzer was tweeledig. Enerzijds diende hij onderwijs te geven, 
anderzijds diende hij op te voeden. Het primaat lag bij het onderwijs, want de ouders 
hadden hun kinderen niet aan de school toevertrouwd om hun opvoedingstaak over te 
nemen, aldus van Andel, maar alle onderwijs werkte wel opvoedend.103 Als tegenwicht 
tegen de veldwinnende gedachte dat de school niets met opvoeding te maken had, bena-
drukte een artikel in 1940 erg sterk het primaat van het opvoeden. Volgens de schrijver 
was de school ‘bovenal een inrichting waar het kind wordt opgevoed’.104

Een veelbesproken onderwerp was de verhouding tussen het hoofd en het onderwij-
zend personeel. In 1920 was men van oordeel dat een bepaling waarin de onderwijzers 
verplicht werden om zich te onderwerpen aan de bepalingen die het hoofd der school 
meende te moeten maken, getuigde van af te keuren willekeur. Op zijn minst diende er 
een overlegsituatie te zijn.105

Ook in het interbellum en de naoorlogse jaren was de mening nog wijdverbreid dat 
het werk van de onderwijzer op de protestants-christelijke school te karakteriseren was 
als ambtelijke arbeid van geestelijke aard en raakvlakken had met het werk van een pre-
dikant. In die geest hield prof.dr. W.J. Aalders een lezing op de algemene vergadering 

97 Correspondentieblad, 1909, nr. 10.
98 Correspondentieblad, 1909, nr. 12.
99 Correspondentieblad, 15 februari 1915, nr. 6.
100 Correspondentieblad, 1 november 1916, nr. 4.
101 Correspondentieblad, 28 november 1941, nr. 46.
102 Correspondentieblad, 28 juni 1934, nr. 26.
103 Correspondentieblad, 19 oktober 1933, nr. 42.
104 Correspondentieblad, 26 juli 1940, nr. 28.
105 Correspondentieblad, 28 mei 1930, nr. 22.
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van 1937.106 In 1950 schreef hoofdredacteur J.A. van Bennekom over het beroep van 
onderwijzer als ‘het wondere ambt’.107

5.2 De Hoop des Vaderlands. Weekblad voor Christelijk-Nationaal 
Schoolonderwijs (29 april 1868 – 16 april 1873)

Geschiedenis

Het eerste nummer van De Hoop des Vaderlands rolde in de laatste week van april 
1868 van de sneldrukpers van uitgever H. de Hoogh en Co. in Amsterdam. Het week-
blad was een initiatief van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs 
(CNS). Eind december 1867 had de erevoorzitter van CNS, mr. G. Groen van Prinsterer, 
in een brief aan voorzitter mr. J. de Neufville het voorstel gedaan om als vereniging een 
weekblad uit te geven dat tevens dienst kon doen als verenigingsorgaan.108 Het onregel-
matig verschijnende mededelingenblad Berigten en Bijdragen kon dan vervallen, zodat 
de fi nanciële gevolgen beperkt zouden blijven.

Van meet af aan dacht Groen van Prinsterer aan M.D. van Otterloo als hoofdredac-
teur. Toen Van Otterloo door Groen van Prinsterer gepolst werd, opperde hij aanvanke-
lijk nogal wat bezwaren. Het ontbrak hem niet aan goede wil, maar hij vond het voeren 
van de hoofdredactie van een weekblad onmogelijk te combineren met zijn functie als 
hoofd van de openbare school in het Gelderse Valburg. Wel besefte Van Otterloo direct 
het belang van een weekblad. ‘Tegen die openbare school moet dus (…) ons “delanda 
Carthago” zijn, maar zal dit met enig goed gevolg geschieden, dan moet dit ook her-
haald, en telkens herhaald worden.’109 Nog even speelde Groen van Prinsterer met de 
gedachte om Van Otterloo in dienst van CNS te nemen, zodat deze zich in woord en 
geschrift volledig kon wijden aan de behartiging van de belangen van de vereniging. Het 
bestuur achtte dit echter fi nancieel onhaalbaar.110 Daarnaast waren de bestuursleden, in 
tegenstelling tot Groen van Prinsterer, er beslist op tegen om een hoofdonderwijzer die 
werkzaam was bij het openbaar onderwijs, als hoofdredacteur aan te stellen van een 
blad dat de belangen van het protestants-christelijk onderwijs beoogde te behartigen, 
hoezeer men ook Van Otterloo’s redactionele capaciteiten onderkende.111 ‘Eenstemmig 
zouden wij wenschen dat voor het geval dat van Otterloo met de redactie belast werd 
hij zijne betrekking als openbaar onderwijzer zal neerleggen.’112 Ook Van Otterloo 
voelde wel aan dat zijn betrekking bij het openbaar onderwijs een hinderpaal was.113 
De suggestie van Groen van Prinsterer om de openbare school in Valburg om te laten 

106 Correspondentieblad, 17 juni 1937, nr. 24. Aalders refereerde over ‘Ons werk als roeping’.
107 Correspondentieblad, 9 maart 1950, nr. 10.
108 Brief van mr. G. Groen van Prinsterer aan mr. J. de Neufville, 28 december 1867. (HDC, coll. nr. 384.)
109 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. G. Groen van Prinsterer, 24 december 1867. (HDC, coll. nr. 384.)
110 Brief van mr. J. de Neufville aan mr. G. Groen van Prinsterer, 31 december 1867. (HDC, coll. nr. 384.)
111 Brief van mr. J. de Neufville aan mr. G. Groen van Prinsterer, 26 oktober 1867. (HDC, coll. nr. 384.)
112 Brief van mr. J. de Neufville aan mr. G. Groen van Prinsterer, 31 januari 1868; Brief van mr. J. de Neuf-

ville aan mr. G. Groen van Prinsterer, 5 februari 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
113 Brief van M.D. van Otterloo aan de Hoofdcommissie van CNS, 25 februari 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
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zetten in een kerkelijke school achtte Van Otterloo door de plaatselijke verhoudingen 
onhaalbaar.114

Het zag ernaar uit dat Van Otterloo, ‘ik die zestien jaar lang aan de spits der strijders 
voor de heilige zaak van ’t christelijk onderwijs stond’, defi nitief aan de zijlijn moest 
blijven staan.115 Met dit beeld voor ogen ging Van Otterloo naar ds. J.G. Verhoeff in het 
nabij Valburg gelegen Herveld, met wie hij zijn moeilijkheden besprak.116 Ds. Verhoeff 
stak de reddende hand toe en was bereid in naam de hoofdredactie op zich te nemen, 
doch het feitelijke werk zou door Van Otterloo verzet worden.117 Het hoofdbestuur van 
CNS ging akkoord met de door Van Otterloo bedachte constructie en zegde Van Otter-
loo een honorarium van f 500,- per jaar toe.118

Uitgever H. de Hoogh, iemand met ‘een warm hart voor elken christelijken arbeid’, 
bleek bereid het weekblad voor eigen rekening uit te geven.119 Overigens bedong de uit-
gever dat bij verschijning van De Hoop des Vaderlands het eveneens door hem uitgege-
ven Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis opgeheven zou wor-
den.120 Een eis waarbij Groen van Prinsterer en Van Otterloo zich slechts schoorvoetend 
neer konden leggen.121 De uitgever trachtte aan de bezwaren tegemoet te komen door te 
beloven dat uitvoerige opstellen, zoals regelmatig gepubliceerd in het Maandschrift en 
die nu vanwege de lengte niet opgenomen konden worden, in voorkomende gevallen in 
een bijblad gepubliceerd zouden worden.122 Aan de lezers werd het nieuwe weekblad 
gepresenteerd als de voortzetting van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in 
school en huis.123 Op zich was dit juist, zij het dat het meer de wil van de uitgever dan 
de intentie van het bestuur van CNS weergaf.

114 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. G. Groen van Prinsterer, 2 maart 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
115 Brief van M.D. van Otterloo aan de Hoofdcommissie van CNS, 25 februari 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
116 De hervormde ds. J.G. Verhoeff (1823-1909) had reeds de nodige journalistieke ervaring. In zijn 

studententijd was hij redacteur geweest van het tijdschrift Eltheto en rond 1857 was hij redacteur 
van het blad Geloof, hoop en liefde. (D. Nauta, A. de Groot, e.a., Biografi sch lexicon voor de 
geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel II, lemma Verhoef; A.C. Honders, Doen en 
Laten in Ernst en Vrede, pag. 128-129.)

117 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. G. Groen van Prinsterer, 2 maart 1868; Brief van ds. J.G. Ver-
hoeff aan mr. G. Groen van Prinsterer, 1 maart 1868. (HDC, coll. nr. 384.) Ds. Verhoeff gaf tegen-
over Groen van Prinsterer als motief voor zijn beslissing om als hoofdredacteur op te treden: ‘Dan 
bleef de voortreffelijke v.O. voor het blad behouden.’

118 Brief van mr. G. Groen van Prinsterer aan mr. J. de Neufville, 8 maart 1868. Brief van M.D. van 
Otterloo aan mr. J. de Neufville, 16 maart 1868. (HDC, coll. nr. 384.)

119 Brief van mr. J. de Neufville aan ds. J.G. Verhoeff, 17 april 1868. Volgens Kuiper was ook ds. H. 
Malcomesius redacteur. (J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, 
pag. 353.) De stukken van CNS reppen daar echter met geen woord over.

120 Voor de beschrijving van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis zie hoofd-
stuk 4.3.

121 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. G. Groen van Prinsterer, 24 december 1867; Brief van mr. G. 
Groen van Prinsterer aan de hoofdcommissie van CNS, januari 1868; Brief van mr. J. de Neufville 
aan mr. G. Groen van Prinsterer, 31 januari 1868; Brief van mr. J. de Neufville aan mr. G. Groen 
van Prinsterer, 5 februari 1868; Brief van M.D. van Otterloo aan mr. G. Groen van Prinsterer, 12 
februari 1868; Brief van mr. J. de Neufville aan mr. G. Groen van Prinsterer, 20 februari 1868. 
(HDC, coll. nr. 384.)

122 De Hoop des Vaderlands, 24 juni 1868, nr. 9.
123 De Hoop des Vaderlands, 29 april 1868, nr. 1.
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Oorspronkelijk had het bestuur van CNS voor de naam van het weekblad aan De 
Opwekker gedacht. Van Otterloo stelde echter voor om het blad De Hoop des Vader-
lands te noemen, een voorstel dat direct overgenomen werd.124 Het liberale onderwijs-
blad De Wekker vond het een aanmatigende naam.125

Uit de correspondentie van het bestuur van CNS wordt duidelijk dat het blad dreef 
op Van Otterloo, gesteund door de predikant Verhoeff. Van Otterloo’s collega’s J.P. 
Schaberg uit Amsterdam en H.J. van Lummel uit Utrecht leverden veelvuldig een bij-
drage en fungeerden in de praktijk als vaste medewerkers.126 Afgaande op de klacht van 
de hoofdredacteur: ‘Wat baat al dat schrijven, als het toch niet gelezen wordt’, zouden 
slechts weinigen kennis hebben genomen van de inhoud van De Hoop des Vader-
lands.127 Ook het aantal abonnementen viel tegen. In zijn prijsopgaaf was uitgever De 
Hoogh uitgegaan van een raming van 500 abonnementen; het bleken er in werkelijk-
heid niet meer dan 260 te zijn.128 In een poging om een fors aantal nieuwe abonnees te 
werven, kondigde de uitgever in juli 1871 een conditionele prijsverlaging af. Hij stelde 
een forse prijsverlaging in het vooruitzicht, mits het aantal abonnees daardoor substan-
tieel zou toenemen.129 Het leverde blijkbaar niet het gewenste resultaat op, want de 
abonnementsprijs bleef ook in de jaren daarna onveranderd dezelfde. Volgens Van 
Otterloo was het geringe aantal abonnementen ook te wijten aan de houding van uitge-
ver De Hoogh. Deze zou, vergeleken met het eveneens door hem uitgegeven kerkelijke 
weekblad De Heraut, De Hoop des Vaderlands stiefmoederlijk bedelen.130

Nadat nog even werd gedacht aan voortzetting in gewijzigde vorm, viel aan het einde 
van de vijfde jaargang het doek voor De Hoop des Vaderlands.131 Het bestuur van CNS 
besloot de uitgave te staken, mede toen bleek dat in de achterban de noodzaak van een 
eigen weekblad in twijfel getrokken werd.132

124 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. J. de Neufville, 3 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.) Als alterna-
tieven werden genoemd: Christelijk Nationale Wekker of Neêrlands Hope. Het Gedenkboek 1854-
1929 (pag. 100) noemt het blad ten onrechte De Hope des Vaderlands. 

125 De Hoop des Vaderlands, 30 december 1868, nr. 36.
126 Volgens Stilma zouden Schaberg en Van Lummel deel hebben uitgemaakt van de redactie. (L.C. 

Stilma, De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 211.) Wellicht is Stilma 
afgegaan op de mededeling in het eerste nummer van De Hoop des Vaderlands. In deze mededeling 
wordt echter alleen gemeld dat de redacteuren van het Maandschrift hun medewerking hebben 
toegezegd om een bijdrage te leveren. Uit de correspondentie is duidelijk dat alleen Van Otterloo en 
ds. Verhoeff de redactie vormden.

127 De Hoop des Vaderlands, 24 april 1872, nr. 1.
128 Brief van H. de Hoogh aan mr. J. de Neufville, 28 januari 1868; Brief van M.D. van Otterloo aan 

mr. J. de Neufville, 14 september 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
129 De prijs zou met ruim 30 procent verlaagd worden naar f 0,85 per kwartaal. (De Hoop des Vader-

lands, 5 juli 1871, nr. 11.) 
130 Brief van M.D. van Otterloo aan P. van Eik, 25 oktober 1869; Brief van M.D. van Otterloo aan mr. 

J. de Neufville, 5 november 1869. (HDC, coll. nr. 384.)
131 De Hoop des Vaderlands, 12 februari 1873, nr. 43. Vermoedelijk is gedacht aan een specifi ek 

maandblad voor onderwijzers, zoals voorheen het Maandschrift. (De Hoop des Vaderlands, 2 april 
1873, nr. 50.)

132 De Hoop des Vaderlands, 12 februari 1873, nr. 43.
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Inhoud

De redactie stond een brede lezerskring voor ogen: ‘Leden van de Vereeniging voor 
Christelijk-Nationaal schoolonderwijs, Onderwijzers en Opvoeders, Christenen.’133 
Toen Van Otterloo in de startfase een globale opzet van het blad aan de hoofdcommis-
sie van CNS presenteerde, vond men deze qua onderwerpen en rubrieken niet aantrek-
kelijk genoeg voor een groot publiek.134 Van Otterloo kwam aan de wensen tegemoet 
en in het eerste nummer kondigde hij een breed scala van rubrieken en onderwerpen 
aan. ‘Onderwijs en Schoolwezen’, ‘Opvoeding in School en Huis’, ‘Vragen van den Dag’, 
‘Berichten’, ‘Aankondiging van boeken’ en ‘Ingezonden Stukken’ werden aangekondigd 
als rubrieken, terwijl daarnaast aandacht werd beloofd voor het werk van de zondags-
scholen, de jongelingsverenigingen en de zending.135 Aanvankelijk had ds. Verhoeff de 
angst dat deze aandacht voor het kerkelijk werk onder meer zou leiden tot het opnemen 
van bekeringsgeschiedenissen, temeer omdat deze goed in de markt lagen en de uitgever 
een zo groot mogelijke afname wilde.136 Ook Van Otterloo had zijn bedenkingen tegen 
de grote variatie aan onderwerpen die aan de orde zouden moeten komen.137 Ongetwij-
feld heeft hij het als een steun in de rug ervaren dat zijn collega H.J. van Lummel 
dezelfde mening was toegedaan.138 Het bleek achteraf allemaal nogal mee te vallen. 
Meer dan een enkel verdwaald artikel dat geen enkel raakvlak met het onderwijs had, 
werd niet opgenomen. Na enige tijd werd op herhaald verzoek een aparte rubriek inge-
ruimd voor nieuws uit de wereld van het protestants-christelijk lager onderwijs.139 Het 
komt onbegrijpelijk over dat men in een onderwijsblad een dergelijke rubriek aanvan-
kelijk niet opnam. Op de laatste pagina van het blad werden de advertenties opgeno-
men. De inkomsten daaruit moeten beperkt geweest zijn. In de eerste jaargang vulden 
de advertenties niet eens één van de drie kolommen die een pagina telde en ook in de 
overige jaargangen was het advertentievolume zeer beperkt. Met ingang van de tweede 
jaargang werd overgegaan op het grotere courantenformaat en telde elke pagina voort-
aan vier kolommen.140

Het karakter van het blad bracht mee dat in allerlei toonaarden de lof van de protes-
tants-christelijke school werd bezongen en dat het vermeende christelijk karakter van 
het openbaar onderwijs werd bestreden. Zo besteedde het blad aandacht aan de vraag 
waarom gekozen diende te worden voor christelijk bijzonder onderwijs. Daarbij werd 
benadrukt dat deze keus door de neutraliteit van het openbaar onderwijs een noodge-
dwongen keus was. ‘Zij [vele christenen LDvK] hadden deernis met de arme kinderen, 
die nu althans door het schoolonderwijs niet meer tot hun Heer en Heiland, tot hun 

133 De Hoop des Vaderlands, 29 april 1868, nr. 1.
134 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. J. de Neufville, 9 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
135 Alleen besprekingen van boeken waarmee in het blad werd geadverteerd, werden geplaatst. Aan-

vankelijk had de redactie zich daar tegen verklaard. (De Hoop des Vaderlands, 24 juni 1868, nr. 9; 
Brief van mr. J. de Neufville aan M.D. van Otterloo, 13 april 1868.) (HDC, coll. nr. 384.)

136 Brief van ds. J.G. Verhoeff aan mr. J. de Neufville, 11 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
137 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. J. de Neufville, 3 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
138 Brief van H.J. van Lummel aan ds. J.G. Verhoeff, 24 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
139 De Hoop des Vaderlands, 12 augustus, nr. 16.
140 Het grotere formaat was een gevolg van de afschaffi ng van het dagbladzegel. (De Hoop des Vader-

lands, 29 april 1869, nr. 1.) Zie ook J. Hemels, Het dagbladzegel in de rariteitenkamer, pag.115-143.
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God en Zaligmaker moesten gebracht worden, die door dat onderwijs niet meer werden 
opgewekt en aangespoord tot liefde en dankbaarheid jegens Hem.’141

Uiteraard was er in De Hoop des Vaderlands veel aandacht voor het reilen en zeilen 
van CNS. In de eerste jaargang schreef Van Otterloo bovendien een serie over de geschie-
denis van deze vereniging.142 Veel aandacht kreeg ook het Anti-Schoolwetverbond, een 
vereniging die zich inzette voor wijziging van de grondwet, zodat het vrije onderwijs 
regel zou worden en het staatsonderwijs aanvulling.143

In alle jaargangen was er ruime aandacht voor de opvoeding en daarmee samenhan-
gende aspecten. De bijdragen in de daarvoor bestemde rubriek ‘Opvoeding in School en 
Huis’ waren bijna allemaal afkomstig van Van Otterloo, Schaberg of Van Lummel. Het 
ging over onderwerpen als ‘Het recht van koning Jezus op onze kinderen’, ‘De macht 
van tranen’ en ‘Licht geraakte kinderen’.144 In de vierde jaargang werd een serie ‘Brieven 
over de opvoeding’ van H.J. van Lummel geplaatst. In de vijfde jaargang schreef Van 
Otterloo twee uitgebreide series. De eerste ging over ‘De grondslagen der zedelijke 
opvoeding’ en de tweede over ‘De tucht’.145 In deze bijdragen ontkwam Van Otterloo 
niet altijd aan romantisering van het verleden: ‘Ons tegenwoordig geslacht is voor ’t 
meerendeel een verweekelijkt geslacht.’146

Ook de onderwijspraktijk kwam in het blad aan bod. Zo verdedigde C. Mulder uit 
Kampen het nut van de vormleer en tekende hij protest aan tegen het voornemen van 
minister J. Heemskerk Az. om het vormleeronderwijs te schrappen. ‘De vormleer ont-
wikkelt niet minder dan het rekenen; de schoonheidszin wordt er door gekweekt; het 
kind leert geregeld denken, en wordt vlugger in ’t uit het hoofd rekenen.’147 H.J. van 
Lummel ging, refl ecterend op zijn eigen werk, in een van zijn vele bijdragen in op de ver-
eisten waaraan verantwoorde schoolplaten voor de bijbelse geschiedenis dienden te vol-
doen: ‘Zij moeten de waarheid in dien vorm geven, dat het kind haar kan vatten.’148 Een 
onbekende inzender schreef een serie over ‘Een goede methode voor het godsdienstig 
onderwijs’, waarin het gebruik van de Handleiding bij het onderwijs in de Bijbelsche 
geschiedenis naar den Bijbel van ds. J.H. Bösken in aanbevelende zin uitvoerig bespro-
ken werd.149 K. Tietema uit Tzum ging in een viertal ingezonden stukken in op het 

141 De Hoop des Vaderlands, 13 mei 1868, nr. 3.
142 Het eerste artikel van de serie verscheen in het nummer van 3 juni 1868.
143 De berichtgeving werd verzorgd door R. Husen. (D. Langedijk, De geschiedenis van het Protes-

tants-Christelijk onderwijs, pag. 199-201 en 205-206.) 
144 De Hoop des Vaderlands, 14 oktober 1868, nr. 25; 21 oktober 1868, nr. 26; 8 december 1869, nr. 

33.
145 De eerste serie verscheen in zeven afl everingen, de tweede in acht.
146 De Hoop des Vaderlands, 25 november 1868, nr. 31.
147 De Hoop des Vaderlands, 3 juni 1868, nr. 6. ‘De vormleer is het leervak, waardoor het kind langs 

den weg der aanschouwing begrippen krijgt van de vormen der stoffelijke voorwerpen en in staat 
gesteld wordt, berekeningen uit te voeren aangaande uitgebreidheden, evenals men door de getallen 
begrippen zoekt te doen ontstaan van de hoeveelheden, om berekeningen uit te voeren aangaande 
voorkomende werkelijke hoeveelheden.’ (R.R. Rijkens, Beknopte Opvoedkunde, pag. 126.)

148 De Hoop des Vaderlands, 5 augustus 1868, nr. 15.
149 De Hoop des Vaderlands, 20 januari 1869, nr. 39. De hervormde ds. J.H. Bösken (1804-1873) ver-

zorgde jarenlang het godsdienstig onderwijs aan de opleidingsklas van H.J. van Lummel. (D. Nauta, 
A. de Groot, e.a., Biografi sch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlands protestantisme, deel 
II, lemma Bösken.)
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‘Aanvankelijk en voortgezet leesonderricht’.150 Het doel van het leesonderwijs werd 
daarin omschreven als het kunnen lezen van de Bijbel. Deze doelstelling kreeg een extra 
religieuze lading door de toevoeging dat dit voor de christen een middel is ‘om zijn Hei-
land te doen kennen’.

Met de weekbladen en tijdschriften, zoals bijvoorbeeld het liberale blad De Wekker, 
die de beginselen van het protestants-christelijk onderwijs bestreden, bestond een pole-
mische verhouding. Aanvankelijk was de toon van De Hoop des Vaderlands ‘wat al te 
kemphaanachtig’, zo gaf Van Otterloo toe aan voorzitter mr. J. de Neufville.151 Nader-
hand verklaarde de hoofdredacteur dat ernaar gestreefd werd ‘al wat billijke ergernis 
geven kan, te vermijden’.152

Visie op onderwijs en opvoeding

Het bestuur van CNS drukte de redactie bij de start van De Hoop des Vaderlands op het 
hart samenbindend te werken en in kerkelijk opzicht geen keus te maken. De redactie 
heeft zich daaraan gehouden en een kerkelijke positiekeus ‘tusschen den verschillende 
richtingen, die de geloovigen maar al te zeer verdelen’ vermeden.153 Betrof het echter de 
zaak van het protestants-christelijk onderwijs, dan ging men de discussie niet uit de 
weg. Zo werd het streven van dr. A.W. Bronsveld, de strijder voor de christianisering 
van de openbare school, om te zorgen voor voldoende christelijke onderwijzers op de 
openbare school als onvolledig beschouwd. ‘Daarom niet alleen gezorgd voor de vor-
ming van christelijke onderwijzers, maar gebeden en gestreden om tot een wettelijken 
toestand te geraken, die de school, vanwege de Overheid opgericht en bekostigd ook 
voor hem open stelt en begeerlijk maakt.’154 Evenmin deelde men zijn standpunt om af 
te zien van stichting van een protestants-christelijke school als op de openbare school de 
Bijbel nog gebruikt werd.155 In een polemiek met de Utrechtse godgeleerde prof.dr. J.J.P. 
Valeton verdedigde Van Otterloo in de lijn van het program van CNS het beginsel dat 
een school bij de kerk hoort, de zogenaamde ‘kerkelijke gemeenteschool’.156 In de dis-
cussie over de vrijheid van onderwijs plaatste de redactie zich zonder voorbehoud ach-
ter mr. G. Groen van Prinsterer, ‘de waardige schrijver’.157 Voor zijn geschriften en par-
lementaire bijdragen was altijd aandacht en ruimte.

Voor de redactie was de Bijbel ‘het boek der opvoeding bij uitnemendheid’. De daar-
aan ontleende ‘onmisbaarheid eener vernieuwing van het bedorven hart, door den Hei-
ligen Geest’ diende de kinderen thuis en op school ingeprent te worden.158 Het geëi-

150 De Hoop des Vaderlands, 10 mei 1871, nr. 3; 17 mei 1871, nr. 4; 24 mei 1871, nr. 5; 7 juni 1871, nr. 7.
151 Brief van M.D. van Otterloo aan mr. J. de Neufville, 14 september 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
152 Zie bijvoorbeeld De Hoop des Vaderlands, 2 september 1868, nr. 19 en 21 oktober 1868, nr. 26.
153 Brief van mr. J. de Neufville aan ds. J.G. Verhoeff, 17 april 1868. (HDC, coll. nr. 384.)
154 De Hoop des Vaderlands, 10 juni 1868, nr. 7.
155 De Hoop des Vaderlands, 8 juli 1868, nr. 11.
156 De Hoop des Vaderlands, 8 juli 1868, nr. 11; 29 juli 1868, nr. 14 en 19 augustus 1868, nr. 17. Vale-

ton (1848-1912) verdedigde het principe ‘de school aan de ouders’. Zie ook De Hoop des Vader-
lands, 30 november 1869, nr. 32. Ook hoofdredacteur ds. Verhoeff was een verklaard voorstander 
van de kerkelijke gemeenteschool. (G.J. Vos, Groen van Prinsterer en zijn tijd, deel II, pag. 122.)

157 De Hoop des Vaderlands, 22 juli 1868, nr. 13.
158 De Hoop des Vaderlands, 29 april 1868, nr. 1.
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gende middel daartoe was het gesproken woord ‘zoodra het kind voor een menschelijk 
woord vatbaar is.’159 Van Otterloo zag in dit verband de vorming van het geweten, ’de 
stemme Gods’, als de kern van de christelijke opvoeding.160

De school werd gezien als ‘een opvoedingsplaats’, aansluitend bij de opvoeding in het 
huisgezin. Van ouders werd verwacht dat ze zich onvoorwaardelijk achter het gezag van 
de onderwijzer schaarden. Alle ideologie ten spijt bleek het toch ook nodig dat er bij de 
ouders op aangedrongen werd ‘dat het werk, dat voor de school opgegeven is, behoor-
lijk wordt afgemaakt’ en dat ze ervoor dienden te zorgen ‘dat hunnen kinderen tijdig ter 
school zijn’.161

Een enkele keer deed een scribent een poging om psychologische verschijnselen van-
uit een aan de Bijbel ontleende visie te duiden. Zo schreef J.P. Schaberg in een artikel 
over ‘hoofdige kinderen’: ‘De zonde heeft hen al vroeg zoodanig verblind, dat zij niet 
alleen willen heerschen over anderen, maar dat zij ook meenen het te kunnen.’162

Visie op de onderwijzer

Van de onderwijzer werd verwacht dat hij ‘een christelijk paedagoog zij, een die voor 
zijn eigen hart den wasdom in de kennis en genade van Jezus Christus begeert en zoekt, 
en nu onderwijs en opvoeding daaraan dienstbaar maakt’.163 Een missionaire gedreven-
heid alleen was echter niet voldoende. ‘Maar zij moeten tevens die bekwaamheid bezit-
ten met dien wetenschappelijken zin, waaraan onze tijd behoefte heeft.’164

Aankomende onderwijzers werd de raad gegeven vooral het kind te observeren. Dit 
leverde meer op dan ‘wat armzalige boekenwijsheid’.165 In een drietal artikelen ging H.J. 
van Lummel speciaal voor de aankomende onderwijzer in op het vraagstuk van de ken-
nisoverdracht, ‘de gave der mededeeling’. Hij kwam tot de conclusie: ‘Die deze gave 
geheel mist, is voorzeker door den Heer niet geroepen, om als onderwijzer, in welke 
beteekenis dan ook, werkzaam te zijn.’166

In de tweede jaargang werd een niet-ondertekende driedelige serie opgenomen over 
‘De voortdurende ontwikkeling van den onderwijzer’. Om te ontkomen aan de ‘school-
meesters-pedanterie, die de geheele wereld ergert’, gaf de auteur de onderwijzers de 
raad: ‘Ware ootmoed van ’t hart en geringachting van zichzelf’ te betrachten.167 De 
auteur ging ervan uit dat de echte onderwijzer zich inwendig geroepen wist tot dit ambt. 
Dezulken waren ook tevreden met ‘het eenvoudig schoolhouden’ en hunkerden niet 
naar een betere betrekking. Ze bezaten ‘de innerlijke tevredenheid’ en kenmerkten zich 
door ‘de ware vroolijkheid en behoorlijke bezieling voor hun ambt.’168 In verband met 

159 De Hoop des Vaderlands, 24 augustus 1870, nr. 18.
160 De Hoop des Vaderlands, 28 augustus 1872, nr. 19.
161 De Hoop des Vaderlands, 31 mei 1871, nr. 6.
162 De Hoop des Vaderlands, 6 oktober 1869, nr. 24.
163 De Hoop des Vaderlands, 23 september 1868, nr. 22.
164 De Hoop des Vaderlands, 30 juni 1869, nr. 10.
165 De Hoop des Vaderlands, 3 februari 1869, nr. 41.
166 De Hoop des Vaderlands, 21 juli 1869, nr. 13. 
167 De Hoop des Vaderlands, 8 december 1869, nr. 33.
168 De Hoop des Vaderlands, 29 december 1869, nr. 36. De gedachte dat een onderwijzer een roeping 

heeft treft men onder andere ook aan in het nummer van 7 april 1869, nr. 50.
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de opleiding van de kwekelingen wraakte de schrijver de opleiding aan de kweekschool 
of de normaalschool. Hoofdbezwaar daarvan was dat de kwekeling niet meer zoals 
vroeger in het gezin van de schoolmeester, bij wie hij in opleiding was, was opgenomen. 
Met een zweem van romantiek kon de schrijver niet nalaten te verzuchten: ‘Wij zouden 
in dit opzicht die oude, aartsvaderlijke tijden willen terugroepen.’169

Van de schoolmeester werd verlangd dat hij zich volledig wijdde aan de school. ‘Zijn 
leven, zijn gansche zijn moet ten dienste der school wezen.’170

5.3 De Christelijke Onderwijzer. Orgaan der Unie van Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland 
(15 januari 1898 – 24 december 1954)

Geschiedenis

De Christelijke Onderwijzer was het verenigingsblad van de Unie van Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland.171 Aanvankelijk verscheen het orgaan 
van de Unie als maandblad. Al vrij snel werd echter overgestapt op twee nummers per 
maand.172 Met ingang van de negende jaargang vond een kleine aanpassing plaats in de 
verschijningsfrequentie. Het blad ging om de veertien dagen verschijnen en dat leverde 
per jaar, vergeleken met tweemaal per maand, twee extra nummers op.173 Eind 1907 
besloot het bestuur om met ingang van 1 januari 1908 het blad wekelijks te laten ver-
schijnen. De meerkosten daarvan werden gedekt door een contributieverhoging.174 Een 
kritisch lid vroeg zich nog wel af of het bestuur hiertoe zonder raadpleging van de leden 
kon besluiten.175 Op de jaarvergadering van 1908 bleek echter dat de leden het bestuurs-
besluit buitengewoon waardeerden.176

Vanaf 1927 verscheen De Christelijke Onderwijzer tweewekelijks en in de loop van 
de Tweede Wereldoorlog werd de verschijning gestaakt.177 Na de bevrijding verscheen 
het blad weer wekelijks tot het in 1954 als gevolg van de fusie van de Unie en de Vereni-
ging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland (VCO) geïnte-
greerd werd in het Correspondentieblad van de VCO en beide bladen gezamenlijk 
verdergingen onder de naam Correspondentieblad De Christelijke Onderwijzer.178

169 De Hoop des Vaderlands, 29 december 1869, nr. 36.
170 De Hoop des Vaderlands, 14 augustus 1872, nr. 17.
171 Voor de Unie zie hoofdstuk 2.3.
172 Met ingang van 1 september 1902.
173 De Christelijke Onderwijzer, 15 januari 1906, nr. 137.
174 De Christelijke Onderwijzer, 7 mei 1908, nr. 19. 
175 De Christelijke Onderwijzer, 23 januari 1908, nr. 4; 13 februari 1908, nr. 7.
176 De Christelijke Onderwijzer, 4 juni 1908, nr. 23.
177 Ook in 1915 en 1916 verscheen het blad door de oorlogsdreiging enige tijd tweemaandelijks. (De 

Christelijke Onderwijzer, 16 november 1916, nr. 37.) Op basis van de beschikbare jaargangen kan 
de datum waarop de verschijning staakte niet berekend worden. Vermoedelijk gebeurde dit, al dan 
niet op last van de bezetter, dan wel ten gevolge van de papierschaarste, in de loop van 1941.

178 De Christelijke Onderwijzer, 8 oktober 1954, nr. 34.
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Bij de start van het blad trad W.H. Zurich te Doetinchem als uitgever op. Na diens 
overlijden werd de uitgeverij overgenomen door A. Wielinga.179 Met ingang van 23 mei 
1918 verscheen het blad in courantenformaat. In het jaarverslag 1917-1918 deelde de 
secretaris mee dat met deze wisseling van formaat tevens ‘het buro van uitgave’ ver-
plaatst was naar Vlissingen.180 Met welke uitgeverij nu zaken werden gedaan, is niet 
duidelijk. In 1922 werd evenwel weer overgestapt op het oorspronkelijke kleinere for-
maat. Ook deze wisseling hing samen met een wisseling van uitgever. Voortaan ver-
scheen het blad bij uitgeverij Bootsma te Den Haag.181 Dat was echter van korte duur, 
want al in 1924 verhuisde het blad naar de N.V. Vereenigde Drukkerijen Judels & 
Brinkman te Delft. Daar bleef het blad tot het eind toe verschijnen.182

De redactie werd van meet af aan gevormd uit de bestuursleden van de Unie. Aan-
vankelijk werkten de redactieleden pro Deo, maar later kregen ze een kleine vergoe-
ding.183 Rond 1905 was een zevental correspondenten actief die lokaal onderwijsnieuws 
doorgaven.184 In het jaarverslag 1919-1920 werd melding gemaakt van een aantal vaste 
medewerkers die de redactie terzijde stonden.185 Gezien de regelmatig terugkerende 
namen of initialen van schrijvers van bijdragen mag aangenomen worden dat ook later 
het blad over vaste medewerkers beschikte. De medewerkers leverden trouw hun bij-
dragen, zodat in het jaarverslag 1921-1922 gemeld kon worden dat men over gebrek 
aan kopij niet te klagen had.186

De penningmeester van de Unie fungeerde als administrateur van het blad en was 
tevens uit hoofde van zijn bestuursfunctie lid van de redactie. In 1915 ontstond met 
penningmeester R.P. Offringa een stevig conflict. Zijn eigenmachtig optreden met 
betrekking tot het recenseren van boeken werd hem door zijn collega-redacteuren niet 
in dank afgenomen. Verongelijkt stopte Offringa abrupt met de administratie die, zo 
bleek naderhand, zeer onvolledig gevoerd was. ‘Een hopeloos verwarde en bij nadere 
beschouwing zeer onvolledige rommel’, zo omschreef het bestuur de administratie, toen 
aan de leden opening van zaken gegeven werd.187

Dankzij de jaarverslagen zijn we voor wat betreft de eerste decennia goed geïnfor-
meerd over de oplagecijfers van het blad. In de beginjaren was er sprake van een gelei-
delijke groei. In 1898 werd gestart met een oplage van 500 exemplaren.188 Toen in 1902 
werd overgestapt op tweemaandelijkse verschijning was de oplage inmiddels gestegen 
tot 650 exemplaren.189 In 1906 was de oplage aangegroeid tot 750 exemplaren.190 
Daarna was de stijging echter een aantal jaren explosief. In 1918 was de oplage geste-
gen tot 2200 exemplaren en twee jaar later werd een oplage van 2600 exemplaren 

179 De Christelijke Onderwijzer, 1 december 1910, nr. 46.
180 De Christelijke Onderwijzer, 24 oktober 1918, nr. 24.
181 De Christelijke Onderwijzer, 4 januari 1922, nr. 1.
182 De Christelijke Onderwijzer, 21 juni 1948, nr. 24.
183 De Christelijke Onderwijzer, 5 juni 1906, nr. 147.
184 De Christelijke Onderwijzer, 1 augustus 1905, nr. 126.
185 De Christelijke Onderwijzer, 14 oktober 1920, nr. 32.
186 De Christelijke Onderwijzer, 18 oktober 1922, nr. 38.
187 De Christelijke Onderwijzer, 6 juli 1916, nr. 27.
188 De Christelijke Onderwijzer, 15 januari 1898, nr. 1.
189 De Christelijke Onderwijzer, 1 september 1902, nr. 71.
190 De Christelijke Onderwijzer, 24 april 1906, nr. 144.
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gemeld. Eind 1920 rolden er per nummer zelfs 3000 exemplaren van de pers.191 De laat-
ste gegevens waarover we via de jaarverslagen beschikken, zijn van 1923. De oplage 
was toen teruggelopen naar 2000 exemplaren.192 Daarna geven de jaarverslagen geen 
informatie meer over de oplage, maar gezien het feit dat het aantal leden in de volgende 
decennia schommelde tussen de 750 en 1830 mag aangenomen worden dat het jaar 
1920 voor wat de oplage betreft een topjaar geweest is. Uit de schaarse mededelingen 
over de exploitatie van het blad valt op te maken dat er in elk geval in het eerste decen-
nium van 1900 elk jaar sprake was van een batig saldo.193

Inhoud

De Christelijke Onderwijzer was een verenigingsorgaan en dat betekende uiteraard dat 
er altijd veel aandacht was voor het nieuws en de ‘Mededeelingen’ van de Unie. Verder 
kende het blad vanaf het begin van verschijnen de standaardrubrieken als ‘Boekentafel’, 
‘Berichten’ en ‘Ingezonden stukken’. Door de jaren heen veranderde er weinig aan deze 
vaste indeling. Afgezien van wijzigingen in de lay-out bleven veranderingen beperkt. Zo 
begon Jan van Amstel in de loop van de zevende jaargang de nieuwe rubriek ‘Van alles 
en nog wat’ en in de negende jaargang kwam er op verzoek een rubriek ‘Uit de pers’, 
waarin aandacht besteed werd aan artikelen uit aanverwante nieuws- en onderwijsbla-
den als Hollandia, Christelijk Schoolblad, Ons Tijdschrift, De Rotterdammer, De 
Heraut, De School met den Bijbel en De Standaard.194 In 1911 stelde een lid voor om in 
het blad ook bijdragen op te nemen ‘waaruit een onderwijzer lering trekt voor zijn 
vak’.195 De redactie reageerde welwillend op het voorstel, al werden artikelen over 
opvoeding en onderwijs ‘echter allerminst beschouwd als hoofddoel, maar veeleer als 
toegift’.196 Veel ‘toegift’ trof de lezer aanvankelijk niet aan, maar vanaf 1922 veranderde 
dat en kwam er een vaste rubriek ‘Onderwijs en Opvoeding’. Van gelijke strekking was 
de in 1937 gestarte rubriek ‘Paedagogiana’, waarmee tegemoetgekomen werd aan de 
wens van de afdeling Groningen die gevraagd had om ‘wat ruggesteun [te] geven in hun 
arbeid’. In de praktijk kwam het erop neer dat er in deze rubriek boeken besproken 
werden die vooral op de onderwijspraktijk ingingen of daarvoor bruikbaar waren.197 
Zo was er onder meer aandacht voor de individual psychologie van de Duitse diepte-
psycholoog en pedagoog Alfred Adler. Rubriekschrijver A. Creveld waardeerde zijn the-
orie vrij positief en aarzelde niet ‘haar, zij het niet duidelijk uitgesproken, te achten in 
wezen de christelijke grondslagen ener goede samenleving ten stelligste te propage-
ren’.198 Na een bezoek aan een montessorischool in Haarlem schreef hij erg waarderend 
over deze onderwijskundige stroming. ‘Het zenuwslopend verbieden is uitgesloten. 

191 De Christelijke Onderwijzer, 14 november 1918, nr. 27; 16 september 1920, nr. 28 en 28 oktober 
1920, nr. 34. 

192 De Christelijke Onderwijzer, 9 januari 1924, nr. 2.
193 De Christelijke Onderwijzer, 23 april 1907, nr. 9; 1 december 1910, nr. 46. 
194 De Christelijke Onderwijzer, 10 april 1906, nr. 143.
195 De Christelijke Onderwijzer, 6 april 1911, nr. 10.
196 De Christelijke Onderwijzer, 13 april 1911, nr. 15.
197 De Christelijke Onderwijzer, 3 maart 1937, nr. 5; 10 november 1937, nr. 24.
198 De Christelijke Onderwijzer, 16 maart 1938, nr. 6.
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Agentje spelen is ten enenmale niet nodig; immers de kinderen zijn vol overgave aan ’t 
werk.’199

In een poging om in het blad ‘elck wat wils’ te bieden, werd in het nummer van 3 
oktober 1918 een nieuwe rubriek aangekondigd, ‘die verschillende vragen over onder-
wijs en opvoeding zal behandelen’.200 Tot aan de laatste jaargang toe werden er nu 
regelmatig bijdragen opgenomen, gericht op de opvoedings- en onderwijspraktijk.201

Wellicht dat in het kader van het ‘elck-wat-wilsbeleid’ ook de plaatsing van een medi-
tatieve bijdrage, die met ingang van de tweeëntwintigste jaargang bijna wekelijks opge-
nomen werd, moet gezien worden.202 Na een aantal jaren verdwenen de meditaties 
evenwel weer geruisloos. In het nummer van 24 november 1921 werd de nieuwe rubriek 
‘School en Zending’ aangekondigd. Jarenlang zou in deze rubriek aandacht besteed 
worden aan het zendingswerk, met name in Nederlands-Indië.203 Nauw daaraan ver-
want was het schoolnieuws uit deze ‘overzeesche bezitting’. Over het schoolnieuws in 
Zuid-Afrika werden de lezers geïnformeerd in de rubriek ‘Transvaalse brieven’. In 1929 
werd gestart met de rubriek ‘Van de leden’, feitelijk een doublure van de rubriek waarin 
de ingezonden stukken werden opgenomen. Nochtans constateerde de secretaris in zijn 
jaarverslag dat de nieuwe rubriek in een lang gevoelde behoefte voorzag.204 In het jaar-
verslag 1931-1932 constateerde hij echter dat het rondom genoemde rubriek ‘merk-
waardig stil’ was en de leden werden nog maar weer eens opgewekt een bijdrage te leve-
ren.205 In 1935 werd tevergeefs getracht de rubriek nieuw leven in te blazen.206 In 1933 
startte de toenmalige voorzitter van de Unie, J.G. van Ditmarsch, met een eigen rubriek 
die hij de naam ‘Kaleidoskoop’ gaf en waarin hij actuele ontwikkelingen van een kort 
commentaar voorzag.207 In 1948 kreeg de ulo-sectie van de Unie een aparte rubriek en 
werd tevens de rubriek ‘Ons Esperanto-hoekje’ begonnen, waarin een cursus Esperanto 
gegeven werd.208 In 1948 begon U. Nylight sr. in de nieuwe rubriek ‘Uit de doofpot’ zijn 
wekelijks bijdragen die het karakter van een column droegen.209

Uiteraard was er ook ruimte voor advertenties. In de vijfde jaargang riep K. de hoof-
den der scholen op meer personeelsadvertenties in het blad te plaatsen. De inkomsten 
daarvan kwamen immers rechtstreeks ten goede aan de Unie. Tegelijkertijd besefte de 
schrijver ‘dat vele hoofden niet in ons blad adverteeren, omdat ze de Unie vijandig 

199 De Christelijke Onderwijzer, 14 september 1938, nr. 19.
200 De Christelijke Onderwijzer, 3 oktober 1918, nr. 21 en 24 oktober 1918, nr. 24.
201 Een willekeurige greep uit de 27e jaargang: ‘Schrijfonderwijs’ (25 juni 1924, nr. 24); ‘Taal op ’t 

Hoofdacte-examen’ (23 juli 1924, nr. 28); ‘Iets over hygiëne in de school’ (10 september 1924, nr. 
31); ‘Een nieuwe methode voor natuurkunde’ (24 september 1924, nr. 33).

202 De predikanten A. Schout uit Serooskerke, H.W. Aalders en A. van G(rieken?) uit Rotterdam ver-
zorgden de meditaties.

203 Met ingang van de 25e jaargang. 
204 De Christelijke Onderwijzer, 6 november 1929, nr. 20.
205 De Christelijke Onderwijzer, 9 november 1932, nr. 23.
206 De Christelijke Onderwijzer, 4 december 1935, nr. 25.
207 De eerste afl evering verscheen in De Christelijke Onderwijzer, 18 januari 1933, nr. 2; zie ook De 

Christelijke Onderwijzer, 8 november 1933, nr. 23. 
208 Beide rubrieken werden gestart in De Christelijke Onderwijzer, 14 januari 1948, nr. 2. Esperanto is 

een kunsttaal, in 1887 samengesteld door de Pool L.L. Zamenhof, bedoeld als internationale hulp-
taal.

209 De Christelijke Onderwijzer, 14 juli 1948, nr. 28.
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gezind zijn’.210 Overigens is de omvang van het advertentievolume, ook nadat de Unie 
een voor ieder geaccepteerd verschijnsel was, altijd bescheiden gebleven. Men proeft dat 
gevoel van al dan niet vermeende vijandige bejegening ook in de wijze waarop in De 
Christelijke Onderwijzer in de beginperiode nauwlettend bijgehouden werd wat aan-
verwante periodieken over de Unie schreven.211 Regelmatig werd melding gemaakt van 
onjuiste of tendentieuze berichtgeving. Aanvankelijk was dat niet het geval met het 
vanaf 1903 verschijnend onderwijsblad De School met den Bijbel, doch daar kwam snel 
verandering in.212 De redactie van De School met den Bijbel typeerde de Unie als de 
‘vereeniging der jongeren’.213 Dat was tegen het zere been en de redactie van De Chris-
telijke Onderwijzer gaf het advies dat ‘na zulk een onwaardige houding’ redacteur A. 
Kloosterman van De School met den Bijbel maar het beste zo snel mogelijk kon aftre-
den.214 Ook naar andere bladen toe kon de toon polemisch zijn. Uit een ingezonden 
stuk van A. Kooijmans namens de afdeling ’s-Gravenhage werd duidelijk dat niet alle 
leden met deze houding van de redactie instemden.215 Met het groeien naar een vol-
waardige plaats van de Unie in het onderwijsveld verdween ook dit angstvallig verdedi-
gen van het eigen gelijk. Uiteindelijk ontstond met de gelijkgezinde onderwijsbladen als 
De School met den Bijbel, Christelijk Schoolblad Onze Vacatures en Paedagogisch Tijd-
schrift voor het Christelijk Onderwijs een zakelijke verstandhouding. Een uitzondering 
hierop vormde het Correspondentieblad, het orgaan van de VCO. De verhouding tussen 
de Unie en deze vereniging bleef tot aan de Tweede Wereldoorlog labiel en dat had zijn 
weerslag in de houding ten opzichte van het Correspondentieblad. Zo kon er in de jaren 
dertig nog een langdurige polemiek ontstaan met het orgaan van de VCO.216

Ook de neutrale pers had volgens de redactie recht van bestaan, want toen in een 
ingezonden stuk tot boycot van De Vacature werd opgeroepen, distantieerde de redactie 
zich hiervan. Het blad had ‘recht op een blijvende plaats’.217

De aard van de Unie als vakorganisatie bracht vanzelfsprekend mee dat er in De 
Christelijke Onderwijzer altijd veel aandacht was voor de rechtspositie van de onderwij-
zer en daarmee samenhangende vraagstukken. Het hoogtepunt daarvan viel in de jaren 
waarin de onderwijspacifi catie, die in de Lageronderwijswet van 1920 zijn beslag zou 
krijgen, werd voorbereid. De Unie was daar als een van de deelnemende verenigingen in 
het Gemengd Comité voor Gemeenschappelijke Salarisactie actief bij betrokken.218

Door de gememoreerde groei van het blad kon ook op termijn meer aandacht besteed 
worden aan het algemene schoolnieuws. In de achtste jaargang constateerde de redactie 
dan ook dat het blad naast verenigingsorgaan een schoolblad geworden was.219

210 De Christelijke Onderwijzer, 15 december 1902, nr. 64.
211 Zie bijvoorbeeld De Christelijke Onderwijzer, 15 september 1901, nr. 9.
212 De Christelijke Onderwijzer, 1 oktober 1903, nr. 82; 15 mei 1904, nr. 97.
213 De Christelijke Onderwijzer, 15 februari 1905, nr. 115.
214 De Christelijke Onderwijzer, 15 augustus 1905, nr. 127.
215 De Christelijke Onderwijzer, 29 december 1914, nr. 43.
216 Zie bijvoorbeeld De Christelijke Onderwijzer, 17 febr 1934, nr. 4.
217 De Christelijke Onderwijzer, 13 juni 1912, nr. 24. De Vacature was een gratis advertentieblad voor 

het lager, middelbaar en gymnasiaal onderwijs. Het blad verscheen sinds 1884 en werd uitgegeven 
door Thieme in Zutphen.

218 Zie bijvoorbeeld het jaarverslag 1915-1916 in De Christelijke Onderwijzer, 16 november 1916, nr. 37.
219 De Christelijke Onderwijzer, 1 november 1905, nr. 132.
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Slechts eenmaal werd in het blad een uitgesproken theologische discussie gevoerd en 
wel in 1948. Volgens B. was het onjuist om aan de doopbelofte de conclusie te verbin-
den dat ouders hun plicht verzaakten wanneer ze hun gedoopte kinderen naar de open-
bare school zonden.220 Bf. opponeerde hiertegen, doch de schrijver liet zich niet overtui-
gen.221 Overigens hield deze discussie in brede kring de gemoederen bezig.222

De opkomst van de NSB in de jaren dertig ging de redactie niet voorbij. Bij de bespre-
king van de brochure Grondslagen voor het lager- en middelbaar onderwijs in de Nati-
onaal-Socialistische staat kon de redactie niet ontkennen dat er zinvolle zaken in de bro-
chure voorkwamen, doch ‘een fatsoenlijke brochure maakt toch geen indruk, omdat 
niemand in ons land zulks los leest van al het andere, dat uit dezelfde bron welde’.223

Jaarlijks kwam op de algemene vergadering van de Unie het redactionele beleid ter 
sprake. Soms was er kritiek, zoals in 1912, toen er geklaagd werd dat het blad te weinig 
‘propagandistische waarde’ had.224 In 1914 was de kritiek te horen dat het blad geen 
orgaan was ‘waarin de ideeën van alle leden tot uiting kunnen komen’.225 Na het ver-
schijnen in nieuw formaat trokken de leden van de afdeling Zwolle de conclusie dat 
‘ook de inhoud van ons blad veranderd was’. Volgens de redactie was deze veronderstel-
ling onjuist.226 Op de algemene vergadering van 1924 gaf de afgevaardigde van de afde-
ling Arnhem te kennen dat sommige artikelen ‘zeer zoutloos’ gevonden werden. Secreta-
ris A.P. Jungcurt, tevens redactielid, pareerde de kritiek met de opmerking dat ‘wat 
Arnhem als zoutloos kenschetst, vonden anderen daarentegen zeer gepeperd!’227 Er 
waren echter ook positieve geluiden. Zo vond in 1915 een lezer dat het blad ‘een fris-
schen toon’ had.228

Visie op onderwijs en opvoeding

De aard van de Unie bracht mee dat de spits van de inhoud van het blad gericht was op 
de rechtspositionele aspecten van de leden. In De Christelijke Onderwijzer verschenen 
dan ook betrekkelijk weinig artikelen die bezinnend ingingen op de achtergronden van 
onderwijs en opvoeding, hoewel de lezers daar om verzochten. Voor de dagelijkse prak-
tijk van opvoeding en onderwijs kwam in de loop van de verschijning wel wat meer 
aandacht.

In 1924 werd de tekst van een toespraak opgenomen waarin onder meer werd inge-
gaan op de betekenis van het begrip ‘vrijheid’ in de opvoeding. Het doel van de christe-
lijke opvoeding was volgens de spreker ‘opvoeden tot geestelijke vrijheid’.229 Een vrij 
brede en algemene formulering, die typerend lijkt voor de geestelijke breedte van de 
Unie.

220 De Christelijke Onderwijzer, 21 januari 1948, nr. 3; 28 januari 1948, nr. 4; 4 februari 1948, nr. 5.
221 De Christelijke Onderwijzer, 18 februari 1948, nr. 7.
222 Zie bijvoorbeeld G.C. van Niftrik, Hardegarijp: een teken! Zie ook noot 87.
223 De Christelijke Onderwijzer, 15 maart 1939, nr. 6.
224 De Christelijke Onderwijzer, 2 januari 1913, nr. 1.
225 De Christelijke Onderwijzer, 21 mei 1914, nr. 21.
226 De Christelijke Onderwijzer, 6 juni 1918, nr. 13.
227 De Christelijke Onderwijzer, 9 januari 1924, nr. 2.
228 De Christelijke Onderwijzer, 25 februari 1915, nr. 4.
229 De Christelijke Onderwijzer, 30 april 1924, nr. 17.

Binnenwerk_2e.indd   Sec5:147Binnenwerk_2e.indd   Sec5:147 02-10-2009   13:58:4302-10-2009   13:58:43



148

dienstbaar aan het onderwijs

In 1937 werd een artikel opgenomen waarin geponeerd werd dat de protestants-
christelijke school alleen diende te functioneren voor ‘Christenouders, die voor hun kin-
deren een Christelijke opvoeding vragen’. Nogal beslist wees de schrijver het standpunt 
af van hen die ernaar streefden ‘alle kinderen van ons volk te brengen in de Christelijke 
school’.230 Het ideaal van mr. G. Groen van Prinsterer vond bij deze scribent geen weer-
klank meer.

Begrip voor de bezwaren tegen de leerplicht die rond 1900 nog vrij breed in protes-
tants-christelijke kring voorkwamen, kwam men in De Christelijke Onderwijzer niet 
tegen. Het blad vond de Leerplichtwet een ‘uitstekende wet’ en redacteur P. Zwitser 
constateerde, refererend aan het verzet tegen de leerplicht in het verleden, ‘dat het verzet 
tegen een goede overheidsbemoeiing dwaas is en lastig’.231

Dat niet elk Unielid een bewonderaar van de gereformeerde pedagoog en hoogleraar 
dr. J. Waterink was, bleek uit een recensie uit 1932. P.v.S. besprak De oorsprong en het 
wezen der ziel van Waterink en kwam tot de conclusie dat de opvattingen van de schrij-
ver over dit onderwerp, gepresenteerd als calvinistisch, niet wetenschappelijk van aard 
waren. Bovendien was het bijbelgebruik van Waterink onjuist. De vrij polemische stijl 
van deze artikelen werd wellicht veroorzaakt door de onsympathieke wijze waarop 
Waterink de recensent van repliek had gediend.232

Over de in de jaren dertig door de Belg O. Decroly gelanceerde centres d’intérêt werd 
vrij smalend geschreven.233 Onderwijsvernieuwing vroeg volgens het blad een grondiger 
benadering. ‘En dat doe je nu eenmaal niet met koeien, kippen en andere goedbedoelde 
“centres d’intérêt”.’234

Visie op de onderwijzer

Een christelijke onderwijzer was in de visie van De Christelijke Onderwijzer in elk geval 
iemand die een goede opleiding genoten had. Bovendien behoorde hij beschaafd te zijn 
in ‘spreken en manieren’. In zijn kleding was hij een voorbeeld van netheid voor zijn 
leerlingen. Daar stond echter tegenover – en hier was duidelijk de vakorganisatie aan 
het woord – dat de onderwijzer een billijke beloning voor zijn werk diende te ontvan-
gen.235 Een praktijkexamen of een proefl es vond de redactie weinig geschikt om zicht te 
krijgen op de vakbekwaamheid van de onderwijzer, omdat ‘hij die ’t best voor acteur 
speelt, gewoonlijk den prijs krijgt’.236

230 De Christelijke Onderwijzer, 26 mei 1937, nr. 11.
231 De Christelijke Onderwijzer, 28 oktober 1925, nr. 37 en 27 april 1927, nr. 9.
232 De Christelijke Onderwijzer, 3 februari 1932, nr. 3; 15 maart 1933, nr. 6; 29 maart 1933, nr. 7; 26 

april 1933, nr. 9. Zie ook J.C. Sturm, ‘De levensloop van Jan Waterink, tegen de achtergrond van de 
geschiedenis van de neo-calvinistische zuil in Nederland.’

233 Bij toepassing van een centre d’intérêt is de spontane interesse van het kind het uitgangspunt. Daar-
omheen wordt de leerstof geordend, met doorbreking van de vakkensplitsing. Zie voor de opvat-
tingen van Decroly: A. van Gorp, ‘Ovide Decroly (1871-1932). Exponent van de “moderne” 
gedragswetenschap en icoon van de reformpedagogiek in België.’ Voor de toepassing van de denk-
beelden van Decroly in de school zie W.A. van Liefl and jr., Decroly en de Decrolyschool.

234 De Christelijke Onderwijzer, 10 mei 1939, nr. 10.
235 De Christelijke Onderwijzer, 15 januari 1900, nr. 1.
236 De Christelijke Onderwijzer, 13 september 1912, nr. 35. 
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In de ogen van hoofdredacteur J.G. van Ditmarsch hadden vooral de jonge onderwij-
zers het zwaar, zeker wanneer zij in de avonduren nog studeerden voor een akte. ‘En het 
is geen wonder, dat velen zenuwziek worden of totaal ondergaan, omdat de spanning 
hun te groot wordt.’ Overigens sprak Van Ditmarsch in dit verband over het werk van 
de onderwijzer als ‘ambt’.237 Ook de ervaren onderwijzers hadden het lang niet altijd 
gemakkelijk: ‘Er vallen vele onderwijzers ten offer aan zenuwziekten. Al zijn hun werk-
uren korter dan van vele andere intellectuelen, hun taak is zeer zwaar.’238

Over de positie van het schoolhoofd zijn talloze kolommen vol geschreven. De hoof-
den werden nogal argwanend bekeken en met name de aan hen toegeschreven machts-
wellust riep weerstand op.239 Volgens het blad beschouwden de hoofden hun verhou-
ding met de leerkrachten als die van een heer tot zijn knechten.240 Deze voor vele 
onderwijzers moeilijk te verteren verhouding was ook een belangrijke reden geweest om 
hoofden van scholen uit te sluiten van het lidmaatschap van de Unie. Nu was het voor 
de leden van de Unie overigens vanzelfsprekend dat de leiding van de school berustte bij 
het hoofd, doch men vond het wel zeer gewenst dat hij zich zou laten adviseren door 
zijn personeelsleden.241 Op de beschuldiging van kweekschooldirecteur H. Bijleveld dat 
de Unie het hoofd der school niet wenste te erkennen als gezagsdrager over zijn perso-
neel reageerde het bestuur van de Unie met een open brief, die opgenomen werd in het 
nummer van 8 april 1908 en in een extra grote oplage werd verspreid. Gezien de opstel-
ling van het Uniebestuur werd de beschuldiging van Bijleveld terecht weersproken.242

Zoals gezegd bleef de positie van het hoofd van de school lang een heet hangijzer binnen 
de vereniging. Tegenstanders schilderden de Unie af als ‘een groep ontevreden onderwijzers, 
die op alles hebben aan te merken en voortdurend in actie zijn tegen de hoofden van scho-
len’.243 In 1921 constateerde de redactie tevreden: ‘De klacht, dat de Unie tegen de hoofden 
zou strijden is nagenoeg verstomd.’244 Achteraf bleek dat te positief, want in 1926 verde-
digde de redactie zich nog weer eens tegen de aantijging dat de Unie de positie van de hoof-
den trachtte te ondermijnen.245 Overigens ging men er bij de Unie vanuit dat evenals bij de 
onderwijzers het lesgeven de belangrijkste taak van een hoofd was. Vrijstelling van deze 
taak, het zogenaamde ‘ambulantisme’, was in de ogen van de redactie van De Christelijke 
Onderwijzer niet anders dan ‘het Luilekkerland’ van de hoofden.246 De animositeit met de 
hoofden lijkt ook mee te spelen in de discussie over de voors en tegens van de kweekschool 
in vergelijking met de opleiding door het hoofd van een school. Dat de laatste opleidingsva-
riant door de hoofden verdedigd werd, was volgens De Christelijke Onderwijzer een ver-
klaarbaar gevolg van de fi nanciële voordelen die dit de hoofden opleverde.247

237 De Christelijke Onderwijzer, 25 oktober 1927, nr. 20.
238 De Christelijke Onderwijzer, 30 januari 1935, nr. 3.
239 De Christelijke Onderwijzer, 17 november 1921, nr. 38.
240 De Christelijke Onderwijzer, 8 december 1903, nr. 86.
241 De Christelijke Onderwijzer, 11 maart 1909, nr. 10.
242 De Christelijke Onderwijzer, 12 augustus 1909, nr. 31. Voor H. Bijleveld zie J.C. van der Does, 

Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 30.
243 De Christelijke Onderwijzer, 4 mei 1911, nr. 18.
244 De Christelijke Onderwijzer, 17 november 1921, nr. 38.
245 De Christelijke Onderwijzer, 20 oktober 1926, nr. 34.
246 De Christelijke Onderwijzer, 15 september 1926, nr. 29.
247 De Christelijke Onderwijzer, 1 juni 1904, nr. 97.
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Het houden van teamvergaderingen, destijds schoolvergaderingen genoemd, was 
lange tijd een actiepunt van de Unie.248 Men beschouwde het als het beste wapen om de 
emancipatie van de onderwijzer te bereiken, want daardoor nam zijn invloed op de 
gang van zaken binnen de school alleen maar toe.249

In de ogen van de redactie had de onderwijzer als christelijk opvoeder een verheven 
taak. ‘Op deze ideële zijde van ons beroep het oog richtend, vinden wij weinig andere, 
waarin bevrediging kan gevonden worden.’250 Ooit verscheen een artikel waarin het 
tegenovergestelde beweerd werd. De schrijver poneerde onder het pseudoniem ‘Goud-
zoeker’ namelijk de stelling dat de onderwijzer geen opvoeder kon zijn, omdat de school 
alleen kennis aanbracht en niets tot ontwikkeling van de geest deed. Dit merkwaardige 
standpunt ontlokte een aantal ingezonden stukken, waarin het tegendeel aangetoond 
werd.251

Over de verhouding van de christelijke onderwijzer tot het openbaar onderwijs liet 
het blad in de loop van zijn bestaan diverse geluiden horen. In 1911 was het voor de 
redactie van De Christelijke Onderwijzer nog een vanzelfsprekende zaak dat een chris-
telijke onderwijzer uitsluitend werkzaam kon zijn in het protestants-christelijk onder-
wijs. Toen de minister van Koloniën in dat jaar alle lagere scholen een circulaire stuurde 
om leerkrachten te werven voor het openbaar onderwijs in Nederlands-Indië werd er 
door de redactie krachtig tegen deze actie geprotesteerd.252 Op de algemene vergadering 
van 1932 ontspon zich eveneens een discussie over de vraag of een christen al dan niet 
werkzaam kon zijn in het openbaar onderwijs. Ook toen was het algemeen gevoelen dat 
‘een Christelijk onderwijzer hoort in de Christelijke School’.253 Zo zeker reageerde men 
niet meer in 1948: ‘Onder hen die bij het openbaar onderwijs werkzaam zijn, ontmoet 
men menigeen, die kerkelijk meeleeft en van wie men mag veronderstellen, dat hij een 
waar Christen is.’254 Toen was er ook veel minder draagvlak voor het afwijzen van de 
gedachte van de christianisering van de openbare school.255 Dat was het gevolg van de 
politieke en kerkelijke ontwikkelingen na de Tweede Wereldoorlog, getypeerd als ‘de 
doorbraak-gedachte’.256

Aan de opleiding van leerkrachten werd altijd ruime aandacht geschonken. Zo ging 
men in 1904 uitvoerig in op allerlei details van de ideale opleiding.257 Het streven naar 
een beter stelsel van opleiding was zelfs een in de statuten opgenomen doelstelling van 
de Unie.258 De normaalschoolopleiding werd onvoldoende geacht, omdat de daaraan 
verbonden docenten, in tegenstelling tot de kweekschoolleraren, geen vakdocenten 
waren.259 Bovendien moest de leraar aan de normaallessen dit werk naast zijn dagtaak 

248 De Christelijke Onderwijzer, 25 mei 1911, nr. 21; 19 oktober 1911, nr. 40.
249 De Christelijke Onderwijzer, 1 december 1921, nr. 40.
250 De Christelijke Onderwijzer, 26 mei 1921, nr. 18.
251 De Christelijke Onderwijzer, 4 augustus 1910, nr. 31; 18 augustus 1910, nr. 32.
252 De Christelijke Onderwijzer, 4 mei 1911, nr. 18.
253 De Christelijke Onderwijzer, 20 januari 1932, nr. 2.
254 De Christelijke Onderwijzer, 4 februari 1948, nr. 5.
255 De Christelijke Onderwijzer, 16 juli 1914, nr. 29.
256 Zie J. van Eijnatten en F. van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, pag. 325. Zie ook noot 87.
257 Zie bijvoorbeeld de artikelenserie ‘Vrije Opleiding’ in de 5e jaargang.
258 Artikel 4 lid c. De Christelijke Onderwijzer, 15 september 1898, nr. 9.
259 De Christelijke Onderwijzer, 15 februari 1898, nr. 2.
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ook nog eens in de avonduren doen.260 De kweekscholen gingen dan ook boven de nor-
maallessen.261 Het Christelijk Schoolblad werd ‘star conservatief’ genoemd, toen het de 
normaallessen bleef verdedigen.262 Jaren later zou men zelfs nadrukkelijk pleiten voor 
afschaffi ng van ‘stoomkursussen en normaallessen.’263 In de jaren dertig kwam de Unie 
met het ingrijpende voorstel om de kweekschool op te heffen. De vorming van de onder-
wijzers diende, naar Zuid-Afrikaans voorbeeld, plaats te vinden aan de universiteit.264 
Blijkbaar was men vrij onverwacht van gedachten veranderd, want enige tijd daarvoor, 
bij de indiening van de nieuwe Kweekschoolwet in de Tweede Kamer in 1934, bena-
drukte het blad nog de waarde van de opleiding aan een kweekschool als vakopleiding 
door op de te merken dat deze ons vaklui op zou leveren.265

In een van de zeldzaam voorkomende theologisch getinte artikelen, in dit geval over 
de waardering van de opvattingen van de destijds invloedrijke Zwitserse protestantse 
theoloog Karl Barth, kwam ook de functie van de onderwijzer aan de orde. In het refe-
raat gehouden voor de algemene vergadering van 1936 had de spreker deze aan de orde 
gesteld en opgemerkt dat hij hoopte dat de kinderen bij het verlaten van de school ‘hei-
lige herinneringen en niet meer’ aan de onderwijzers zouden hebben. De bekende hoofd-
onderwijzer A. Janse van Biggekerke bestreed dit met op te merken dat ‘onze voorou-
ders wensten dat de kinderen wijs zouden worden in de Schriften en God zouden leren 
kennen in al Zijn grote werken en Schepping en herschepping naar het Woord’. Sussend 
trachtte voorzitter T. Bos dit meningsverschil terug te voeren tot een misverstand.266

260 De Christelijke Onderwijzer, 15 januari 1907, nr. 2.
261 Ibidem.
262 De Christelijke Onderwijzer, 25 juni 1914, nr. 26.
263 De Christelijke Onderwijzer, 4 juli 1934, nr. 14.
264 De Christelijke Onderwijzer, 10 mei 1939, nr. 10.
265 De Christelijke Onderwijzer, 23 mei 1934, nr. 11.
266 De Christelijke Onderwijzer, 4 maart 1936, nr. 5.
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6. De nieuws- en advertentiebladen

6.1 Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere 
Scholen (17 november 1893 – ?)

Geschiedenis

Het Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere Scholen was een uit-
gave van M.C. Bronsveld uit Wageningen. Op 10 november 1893 rolde bij Bronsveld 
het laatste nummer van De Christelijke Schoolbode van de pers. De redactie van het 
blad had de samenwerking met de uitgever enkele weken daarvoor opgezegd en redi-
geerde per 27 oktober 1893 het bij uitgever C. Blommendaal uit ’s-Gravenhage verschij-
nende Christelijk Schoolblad.1 Wat de redenen voor deze overstap geweest zijn, is onze-
ker. Wel is duidelijk dat er sprake was van een confl ict, want Bronsveld stapte naar de 
rechter. Hij zond het Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere 
Scholen gratis aan alle abonnees die het abonnement van De Christelijke Schoolbode 
nog niet hadden opgezegd. De uitgever beschouwde het blad als een tijdelijke uitgave 
tot de rechter uitspraak gedaan had.2 Hij ging er klaarblijkelijk van uit dat hij het recht 
aan zijn zijde had. Gezien het feit dat De Christelijke Schoolbode nimmer een herstart 
gemaakt heeft, moet aangenomen worden dat Bronsveld het aangespannen proces ver-
loren heeft, dan wel tot een minnelijke schikking met de redactie gekomen is. De ver-
schijningsperiode van het Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzon-
dere Scholen kon niet achterhaald worden. Gezien een aantal opmerkingen in het 
Christelijk Schoolblad van 30 november 1894 verscheen het in elk geval een jaar.

Inhoud

Het blad verscheen op zaterdag, een dag na het Christelijk Schoolblad. Het was zelfs 
voor buitenstaanders duidelijk dat de uitgever de redactionele inhoud van zijn blad aan 
het Christelijk Schoolblad ontleende, tot soms zelfs het commentaar toe. De redactie van 
het Christelijk Schoolblad bleef er vrij laconiek onder, zo blijkt uit een reactie op vragen 
van een lezer. De vragensteller diende te beseffen, zo antwoordde de redactie ironisch, 
‘dat hij hier te doen heeft met eene te waarderen uiterst welwillende poging om zooveel 
mogelijk den inhoud van het Christelijk Schoolblad nog onder de ogen derzulken te 
brengen, die niet tot de abonné’s behoren’.3 Het blad bestond voor het overgrote deel uit 
personeelsadvertenties uit het protestants-christelijk onderwijsveld. Ze vormden tevens 
de basis van de inkomsten van het blad dat de scholen gratis toegezonden werd.

1 Voor De Christelijke Schoolbode zie hoofdstuk 3.5; voor het Christelijk Schoolblad zie hoofdstuk 
3.8.

2 De processtukken zijn niet achterhaald. Het archief waarin deze zich mogelijk zouden bevinden, 
werd in de Tweede Wereldoorlog verwoest.

3 Christelijk Schoolblad, 30 november 1894, nr. 5.
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6.2 De Christelijke School. Advertentieblad voor het Christelijk 
Onderwijs in Nederland (1894 – 1904)4

Geschiedenis

Vermoedelijk heeft de drukker S. Zwart Jr. uit Rotterdam weet gehad van het gaan ver-
dwijnen van het Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere Scholen 
en begon hij eind 1894 met de uitgave van het wekelijks verschijnend advertentieblad 
De Christelijke School. Het verscheen in een oplage van ruim 3000 exemplaren en werd 
gratis toegezonden aan alle besturen van scholen, hoofden, onderwijzers en onderwijze-
ressen betrokken of werkzaam bij het protestants-christelijk onderwijs. Het blad dreef 
fi nancieel op de inkomsten uit advertenties. Deze advertenties bestonden voor ongeveer 
de helft uit aanbiedingen van schoolleveranciers, uitgevers van schoolboeken, etc. en 
voor de andere helft uit personeelsadvertenties. Zwart maakte op deze wijze handig 
gebruik van het feit dat een schoolbestuur, wilde men de jaarlijkse rijksbijdrage in de 
lasten van de school ontvangen, bij personeelsvacatures vrij regelmatig diende te adver-
teren.5

Aanvankelijk redigeerde de uitgever het blad zelf en was hij ‘drukker, uitgever, eige-
naar, redacteur, alles te gelijk’.6 Wellicht rond de eeuwwisseling trok hij echter een 
redactie aan, bestaande uit hoofden van scholen voor lager onderwijs of meer uitge-
breid lager onderwijs (mulo), wonend in Rotterdam of directe omgeving. C. de Bruyn 
gaf als eerste leiding aan deze vijfhoofdige redactie.7 In 1901 bedankte De Bruyn echter 
en werd de leiding overgenomen door G. van Bleek.8 Fijntjes wees deze dr. A. Kuyper 
er, na diens klacht in De Standaard dat de gereformeerde onderwijzers weekblad noch 
tijdschrift hadden, in 1902 op dat over de vertegenwoordiging van redactieleden die 
werkzaam waren in het gereformeerd onderwijs bij De Christelijke School toch niet 
geklaagd kon worden.9 De periode Van Bleek was evenwel van korte duur, want nog in 
datzelfde jaar werd de redactie overgenomen door H. Scholtens Kz. en werden de ove-
rige redactieleden voortaan vermeld als medewerkers.10 Ook Scholtens gaf maar korte 
tijd leiding aan de redactie. In 1903 was zijn functie al weer overgenomen door IJ. van 

4 Het aanvangsjaar van verschijning is berekend aan de hand van de geraadpleegde nummers. 
5 De Christelijke School, 23 januari 1896, nr. 49.
6 De Christelijke School, 29 juli 1897, nr. 24.
7 De redactie bestond daarnaast uit G. van Bleek, K. Brants, F.A. Dun en R.J.F.J.H. Nogarede. In de 

geraadpleegde (incomplete) jaargangen komen de namen van genoemde redacteuren voor het eerst 
voor in het nummer van 3 januari 1901. Voor C. de Bruyn zie J.C. van der Does, Biografi sch Woor-
denboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 27.

8 De Christelijke School, 11 april 1901, nr. 9. Voor een korte levensbeschrijving zie J.C. van der 
Does, Biografi sch Woordenboek van het protestants-christelijk onderwijs, pag. 17.

9 De Christelijke School, 3 april 1902, nr. 8. Twee redactieleden waren werkzaam op scholen aange-
sloten bij Gereformeerd Schoolverband.

10 De Christelijke School, 5 september 1901, nr. 30. H. Scholtens Kz. was op het moment van zijn 
benoeming leraar aan het Westerinstituut te Rotterdam. In 1907 werd hij directeur van de Rotter-
damse Kweekschool met den Bijbel. (J.C. van der Does, Biografi sch Woordenboek van het protes-
tants-christelijk onderwijs, pag. 132.)
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Randen uit Brielle.11 In 1897 stelde het bestuur van de toen eenjarige Unie van Christe-
lijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland Zwart voor om zijn blad gedeel-
telijk af te staan als orgaan voor genoemde vereniging. Deze besprekingen liepen echter 
op niets uit.12

Wellicht was de uitgever met het aanstellen van een redactie ook tegelijk gestopt met 
de kosteloze verspreiding en werd een klein bedrag aan abonnementsgeld geheven.13 De 
ondertitel werd mogelijk op dat moment gewijzigd in Weekblad voor het Christ. Onder-
wijs in Nederland.14 Terecht werd het vervallen van de kosteloze verspreiding gezien als 
een teken dat de zaken bij Zwart minder goed gingen.15 In 1904 werd de uitgave van 
het blad gestaakt.16

Inhoud

Voor Zwart was de uitgave van De Christelijke School in eerste instantie een commerci-
ele aangelegenheid. Dat heeft ongetwijfeld meegewogen bij de inhoudelijke vulling van 
het blad.17 Voor de lezer moest deze aantrekkelijk en voor de uitgever fi nancieel haal-
baar zijn. Per nummer waren er dan ook niet meer dan hooguit drie oorspronkelijke 
artikelen, terwijl de rest van de vier pagina’s van het weekblad, qua formaat gelijk aan 
een dagblad, gevuld werd met uit andere tijdschriften overgenomen berichten en bijdra-
gen, nieuws en mededelingen van diverse landelijke bij het protestants-christelijk onder-
wijs betrokken verenigingen, e.d. Daarnaast waren er de vaste rubrieken ‘Schoolnieuws’ 
en ‘Boekaankondiging’. De meeste van de oorspronkelijke bijdragen werden anoniem 
gepubliceerd of voorzien van nietszeggende ondertekeningen als X., D. of A.

Al was Zwart van professie geen onderwijsman, het ontbrak hem evenwel niet aan 
een visie op zijn blad. ‘Toch durven we wel openlijk verklaren, dat we redelijk goed 
weten, wat we met ons blad voor het Chr. onderwijs en hare dienaren willen’, zo 
schreef hij eens.18 Uit de inhoud van het blad bleek duidelijk dat De Christelijke School 
een bijdrage wilde leveren aan de bevordering van het protestants-christelijk onder-
wijs. Een koers die ook onder Van Bleek, Scholtens en Van Randen niet gewijzigd 
werd. Dat betekende echter geen kritiekloze acceptatie van alles wat zich als goed 
voor dit onderwijs aandiende. Zo had Scholtens nogal wat aanmerkingen op het 

11 Dat blijkt uit het enige voorhanden zijnde nummer uit 1903. (De Christelijke School, 30 juli 1903, 
nr. 31.) IJ. Van Randen was hoofd van de protestants-christelijke school in Brielle en ‘een tijdlang’ 
redacteur van De Christelijke School. (J.C. van der Does, Biografi sch Woordenboek van het protes-
tants-christelijk onderwijs, pag. 120-121.)

12 De Christelijke School, 29 juli 1897, nr. 24. Voor de Unie zie hoofdstuk 2.3.
13 In het nummer van 3 januari 1901 werd als abonnementsprijs genoemd ƒ 0,35 per 3 maanden; een 

luttel bedrag en nauwelijks meer dan de portokosten.
14 Omdat niet alle nummers geraadpleegd konden worden, blijft het gissen wanneer de wijzigingen 

hun beslag hebben gekregen. Het eerst aangetroffen nummer dat de nieuwe ondertitel heeft is het 
nummer van 3 januari 1901.

15 De Christelijke Onderwijzer, 12 april 1900, nr. 7.
16 J. Kuiper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in Nederland, pag. 387.
17 De Christelijke School, 7 maart 1896, nr. 4.
18 De Christelijke School, 29 juli 1897, nr. 24
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beleid van het ministerie-Kuyper.19 En al waren ‘onze leesboeken’ dan christelijk van 
inhoud, gezien het feit dat qua taalgebruik hoog over de kinderhoofden heen gespro-
ken werd, aarzelde hij niet om dit ‘voor kinderen onverteerbare kost’ te noemen.20

Vergeleken met andere tijdschriften bood De Christelijke School in de periode dat 
zonder redactie gewerkt werd, veel ruimte aan ingezonden brieven, waarin lezers rea-
geerden op geplaatste artikelen. Het weekblad zelf nam in een dergelijke discussie geen 
positie in, want commentaar op ingezonden stukken ontbrak systematisch. Daardoor 
kreeg het blad in de redactieloze periode het karakter van een forum, waarop uitwisse-
ling van meningen plaatsvond. Later, onder Van Bleek, Scholtens en Van Randen, veran-
derde dat en verdween het forumkarakter. Met name Scholtens publiceerde regelmatig 
korte artikelen, waarin hij bepaalde ontwikkelingen en gebeurtenissen becommentari-
eerde. Hij ruimde ook veel meer plaats in voor de politieke aspecten van de schoolstrijd 
en publiceerde regelmatig parlementaire redevoeringen van Kamerleden die voorstan-
ders van protestants-christelijk onderwijs waren.

De onderwerpen van de oorspronkelijke artikelen hadden als gemeenschappelijk 
kenmerk dat ze over het onderwijs handelden, maar waren verder zeer divers. Daarbij 
richtten de meeste zich veel meer op het onderwijzend personeel dan op de besturen, 
hoewel beide doelgroep van het weekblad waren. De inhoud van de artikelen beperkte 
zich niet tot het lager onderwijs, maar ook onderwerpen die betrekking hadden op het 
voortgezet onderwijs (mulo en hbs) kregen aandacht, zoals het gebruik van de directe 
methode bij het vreemdetalenonderwijs, de opleiding voor leraar in de moderne talen en 
het examen Frans-l.o.21 Evenwel domineerde het lager onderwijs en besteedden talloze 
korte artikelen aandacht aan een breed scala van inhoudelijke aspecten. Zo verschenen 
er artikelen over het spreken in de school, de natuurlijke schrijfmethode, de apperceptie 
en de zedelijke vorming en schoolhygiëne.22 Van meer algemene aard waren artikelen 
als ‘Over verstandige en christelijke opvoeding’, ‘Vaccine en vaccinedwang’ en ‘Met vlag 
en wimpel’.23 Met name deze categorie artikelen leverde nogal eens een of meerdere 
ingezonden stukken op.

Bij controversiële vraagstukken, zoals bijvoorbeeld de emancipatie van de vrouw en 
het gebruik van sprookjes in het onderwijs, nam De Christelijke School altijd een behou-
dend standpunt in, al was er – zeker in de redactieloze periode – wel de gelegenheid om 
daar via een ingezonden stuk op te reageren.24 In een artikel over ‘De vloek der zelfbe-
vlekking’ riep de schrijver de onderwijzers op alert te zijn op signalen van masturbe-
rende leerlingen. De scribent beschouwde masturbatie als zonde en het kon ‘direct of 
indirect oorzaak van idiotisme’ zijn. Wanneer ondanks waarschuwing een leerling in 
deze zonde bleef volharden, dan was dit volgens de schrijver een bijzonder geval dat 
toepassing van lichamelijke straffen rechtvaardigde.

19 De Christelijke School, 29 mei 1902, nr. 16.
20 De Christelijke School, 28 oktober 1897, nr. 37.
21 De Christelijke School, 4 juni 1896, nr. 17; 10 januari 1901, nr. 48; 27 juni 1901, nr. 24 t/m 25 juli 

1901, nr. 28.
22 De Christelijke School, 28 februari 1896, nr. 3 t/m 13 maart 1896, nr. 5; 13 juni 1896, nr. 18 t/m 27 

juni 1896, nr. 20; 13 mei 1897, nr. 13; 12 oktober 1897, nr. 35 en 19 oktober 1897, nr. 36.
23 De Christelijke School, 20 februari 1896, nr. 1 en 27 februari 1896, nr. 2; 30 oktober 1896, nr. 37 

t/m 13 november 1896, nr. 39; 25 juli 1896, nr. 25.
24 De Christelijke School, 20 augustus 1896, nr. 27; 27 augustus 1896, nr. 28.
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De inhoud van de artikelen was overwegend van praktische aard. ‘Het schijnt mij 
toe, dat “De Chr. School” in de laatste tijd minder prakties geworden is dan als vroeger’, 
zo schreef J. Eudendijk eenmaal aan de uitgever. Naar aanleiding van dit schrijven nam 
Zwart nog weer eens de gelegenheid te baat te vragen om vrijwillige inhoudelijke bij-
dragen, want geld om vaste medewerkers aan te stellen, ontbrak.25

Visie op onderwijs en opvoeding

Door het praktisch karakter van de artikelen kwamen er weinig bijdragen in het blad 
voor die een meer beschouwend karakter droegen en ingingen op de achtergronden van 
onderwijs en opvoeding. In een artikel over christelijke opvoeding werden de ouders 
aangesproken als de van God geordende opvoeders. Zij kregen beiden allerlei aan de 
Bijbel ontleende raadgevingen. De schrijver benadrukte met name de modelfunctie die 
vader en moeder als opvoeder hadden. ‘Van wie toch moeten de kinderen leeren hun 
vader te eeren? Van de moeder.’26 In een van de nummers werd ingegaan op het ver-
schijnsel dat diverse gemeenten schoolvoeding beschikbaar stelden. De schrijver was het 
met andere voorstanders van het protestants-christelijk onderwijs eens dat dit een 
inbreuk was op de taak van het gezin. Gezien echter het feit dat in de praktijk de kerk 
veelal bij de ondersteuning van armlastige gezinnen verstek liet gaan, was de schrijver 
daarom desondanks niet tegen het verstrekken van schoolvoeding.27

Over de pedagogen Pestalozzi en Comenius verschenen in de achtste en negende 
jaargang uitvoerige levensbeschrijvingen, die zich echter beperkten tot het geven van 
historische overzichten, maar geen inhoudelijk oordeel over de onderwijsopvattingen 
van deze pedagogen bevatten.

Visie op de onderwijzer

Met betrekking tot de visie op de taak van de christelijke onderwijzer sloot het week-
blad aan bij de opvatting die we eerder tegenkwamen in bijvoorbeeld het Maandschrift 
voor Christelijke opvoeding in school en huis. De onderwijzer oefende geen beroep uit, 
maar bekleedde een ambt hem ‘van Godswege opgelegd’. De ‘schoonste arbeidskring’ 
was weliswaar het ambt van predikant, maar direct daarna kwam de arbeid van de 
onderwijzer. Zijn voornaamste taak was ook van dezelfde orde als die van de predikant: 
‘Om het zaad des Evangelies in jeugdige kinderharten te strooien.’28 Een andere scribent 
beschreef de taak van de onderwijzer als ‘een ambt, dat een der eerwaardigste en gewich-
tigste op aarde is’.29 De onderwijzer diende zo veel mogelijk voorbeeldgedrag te verto-
nen. ‘Waarheidsliefde, matigheid, ernst en waardigheid zijn enige der vele deugden, die 
den persoon moeten sieren.’ Uit de verdere beschrijving van het voorbeeldgedrag werd 

25 De Christelijke School, 13 maart 1896, nr. 4. Eudendijk moet wellicht Endendijk zijn, zie 17 april 
1896, nr. 9.

26 De Christelijke School, 20 februari 1896, nr. 1 en 27 februari 1896, nr. 2.
27 De Christelijke School, 7 november 1901, nr. 39.
28 De Christelijke School, 13 augustus 1896, nr. 26.
29 De Christelijke School, 16 oktober 1902, nr. 36.
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het de lezer duidelijk dat de schrijver niet uitging van de situatie zoals deze feitelijk was, 
maar van de situatie zoals deze naar zijn oordeel zou moeten zijn.30

In de controverse over de verhouding tussen hoofden en onderwijzers nam het blad 
het standpunt in dat het hoofd van de school de verantwoordelijke was voor de gang 
van zaken in de school en dat hij het gezag uitoefende. De onderwijzer diende zich naar 
het hoofd toe dan ook dienstbaar op te stellen.31

30 De Christelijke School, 24 januari 1901, nr. 50.
31 De Christelijke School, 1 juli 1897, nr. 20.
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7.  De tijdschriften voor aankomende 

onderwijzers

7.1 De Opleidingsschool. Tijdschrift voor aankomende onderwijzers 
(september 1864 – september 1866)

Geschiedenis

In de vergadering van de afdeling Utrecht van de Vereniging van Christelijke Onderwij-
zers in Nederland (VCO) van 7 mei 1864 deed voorzitter H.J. van Lummel het voorstel 
om als afdeling een ‘tijdschrift voor jeugdige onderwijzers’ uit te gaan geven. Het voor-
stel werd door de tweeëntwintig aanwezige leden ‘algemeen toegejuicht’.1 Op de jaar-
vergadering van de VCO die 20 en 21 mei 1864 in Utrecht gehouden werd, maakte de 
Utrechtse afgevaardigde R. Husen van de gelegenheid gebruik om steun voor het initia-
tief te vragen. Tevens onthulde Husen dat het blad de naam De Opleidingsschool zou 
krijgen en tweemaandelijks ging verschijnen. Ter werving van abonnees verscheen een 
prospectus. Het liberale onderwijsblad De Wekker nam er kennis van en reageerde 
nogal negatief op het initiatief.2

Uit de beschikbare gegevens is niet te achterhalen of het afdelingsbestuur dan wel 
Van Lummel alleen als redactie fungeerde. In het Maandschrift voor Christelijke opvoe-
ding in school en huis – dat het blad warm aanbeval – werd slechts vermeld dat de 
redactie ‘aan alleszins bevoegde handen toebetrouwd’ was.3 Daarnaast ontving het blad 
ook hulp van een aantal medewerkers.4

In september 1864 bracht Kemink en Zoon uit Utrecht het eerste nummer uit. Het 
verscheen in kleinoctavoformaat en kostte f 1,80 per jaargang. Het blad telde vermoe-
delijk hooguit zo’n zestig abonnees en dat was te weinig om kostendekkend te kunnen 
verschijnen.5 Aan het einde van de tweede jaargang moest uitgever Kemink dan ook 
meedelen ‘dat wegens de niet genoegzame inteekening, de kosten van het Tijdschrift niet 
worden gedekt, en daarom de uitgave met het einde van den tweeden jaargang zal 
ophouden’.6

1 Notulen van de afdeling Utrecht, 7 mei 1864. (HDC, coll. nr. 384.) Voor een overzicht van de 
geschiedenis van de afdeling zie L.D. van Klinken, ‘Allereerst praktisch’.

2 Notulen van de afdeling Utrecht, 2 juli 1864. (HDC, coll. nr. 384.)
3 Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis, 3e jrg., 1863, pag. 383.
4 Dit is af te leiden uit de mededeling dat ‘Noch voor dit, noch voor het vorige nommer is iets van de 

geëerde medewerkers uit Korendijk ontvangen’. De Opleidingsschool, 2e jrg., 1865-1866, pag. 
254.

5 Deze schatting is gebaseerd op het aantal inzenders van opgaven.
6 De Opleidingsschool, 2e jrg., 1865-1866, pag. 317.
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Inhoud

Het blad was bedoeld voor kwekelingen die opgeleid werden aan de protestants-christe-
lijke scholen. De redactie stelde zich ten doel om in de eerste plaats deze aankomende 
onderwijzers voor te bereiden op het examen. Daarnaast beoogde het blad ‘mede te 
werken aan hunne vorming tot opvoeders en onderwijzers’.7

De voorbereiding op het examen vond plaats aan de hand van vijftig opgaven die in 
ieder nummer van het blad geplaatst werden. Deze opgaven waren gerubriceerd naar de 
vakken waarin examen moest worden afgelegd. Daar werden, gezien het karakter van 
het protestants-christelijk onderwijs, aan toegevoegd ‘Kerkelijke Geschiedenis’, ‘Bijbel-
sche Geschiedenis’ en ‘Bijbelsche Aardrijkskunde’. De abonnees konden vervolgens op 
deze opgaven hun antwoord inzenden. De inzending die naar het oordeel van de redactie 
de beste uitwerking op de betreffende opgave gaf, werd in het volgende nummer met ver-
melding van de naam van de inzender afgedrukt. Achter in het blad gaf de redactie per 
opgave ook nog eens een overzicht met namen van wie een uitwerking was ontvangen.

Achter deze opzet school de gedachte dat na een aantal jaren de kwekelingen per vak 
over een vrij volledig overzicht van de examenstof konden beschikken. Zover is het ech-
ter nooit gekomen, want toen de uitgever de verschijning staakte, was men bijvoorbeeld 
bij het examenonderdeel vaderlandse geschiedenis niet verder gekomen dan de der-
tiende eeuw.

De gekozen opzet zorgde voor een overvloed aan kopij. In de loop van de eerste jaar-
gang verzocht de redactie daarom de uitwerkingen beknopt te houden, want de omvang 
van het tijdschrift dijde er te veel door uit.8

Hoe de redactie de tweede doelstelling, ‘vorming tot opvoeders en onderwijzers’, rea-
liseerde is minder duidelijk. Wellicht probeerde men daar vorm aan te geven door 
opdrachten te geven voor het onderdeel ‘Onderwijs- en opvoedkunde’. Soms kwamen 
daar opdrachten in voor die specifi ek gericht waren op het protestants-christelijk onder-
wijs zoals: ‘Wat verstaat men door christelijke opvoeding?’, maar het merendeel van de 
opgaven uit deze rubriek sloot aan op toen algemeen gangbare pedagogische en psycho-
logische inzichten. Daarnaast zat er ook een vormend element in de opmerkingen die de 
redactie soms bij een inzending plaatste, zoals: ‘De Redactie wacht in den regel nette, 
duidelijk geschreven stukken in, en verzoekt aan vele inzenders ze voor de afzending 
goed na te zien of er nog taalfouten in overgebleven zijn.’9 Blijkbaar was ook toen al een 
taalkundig correct geschreven uitwerking voor veel studenten een probleem. Aan het 
handschrift ontbrak eveneens nogal eens het een en ander: ‘Bij velen laat het schrift veel 
te wenschen over.’10 Het plegen van plagiaat is onder studenten blijkbaar iets van alle 
tijden: ‘Opstellen die nageschreven zijn, worden in geen geval geplaatst’, zo waar-
schuwde de redactie.11

Naast de uitwerkingen van de opgaven werd incidenteel ook een artikel geplaatst. 
Zo verscheen in het eerste nummer een artikel ‘Iets over de technologie’. In de loop van 

7 Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis, 3e jrg., 1863, pag. 383.
8 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 208.
9 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 60.
10 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 134.
11 Ibidem.
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de eerste jaargang verscheen nog een bijdrage over ‘Iets over de wonderen in de natuur’ 
en ‘De zeven wereldwonderen’. Ook de tweede jaargang bevatte een aantal opstellen 
over uiteenlopende onderwerpen.

Het eerste nummer opende met een aantal raadgevingen aan de toekomstige leer-
krachten. Allereerst wees de schrijver van de ‘Wenken over de studie’ erop dat God Zijn 
zegen moest geven, maar dat dit niet betekende dat er niet hard gestudeerd zou moeten 
worden. Om de studie met succes te kunnen afronden, kregen de kwekelingen een twin-
tigtal raadgevingen. Ze hadden betrekking op zaken als het effi ciënt benutten van de 
tijd, regelmatig studeren en op tijd naar bed gaan. Opmerkelijk was de derde raadge-
ving: ‘Tracht het zo in te rigten, dat gij veel staande kunt studeren.’12

Visie op onderwijs en opvoeding

In de rubriek ‘Onderwijs- en opvoedkunde’ kwamen een aantal malen opgaven voor die 
specifi ek ingingen op onderwijskundige en opvoedkundige uitgangspunten. Uit de uit-
werking van deze opgaven is af te leiden dat de christelijke opvoeding geplaatst werd in 
het perspectief van het hiernamaals. De Bijbel, ‘het beste opvoedingsboek’, vormde de 
grondslag van deze opvoeding. Zonder Bijbel was, volgens kwekeling De Z., opvoeding 
zelfs ondenkbaar.13 De opvoeder diende zich steeds het volmaakte als voorbeeld voor 
ogen te houden ‘en dat is, het volmaakte Wezen, God’.14 In Hem is liefde, wijsheid, vol-
harding en rechtvaardigheid te zien.15

In de kinderjaren was de moeder de voornaamste opvoeder en in de ‘jongelings- of 
ontwikkelingsjaren’ was dat de onderwijzer. Blijkbaar was er in de ogen van De Oplei-
dingsschool voor vader in de opvoeding geen dominante rol weggelegd.16

Onderwijs werd beschouwd als een onderdeel van de opvoeding en ook hiervoor 
gold de onmisbaarheid van de Bijbel. ‘Zonder de H. Schrift is elke wetenschap eene 
ijdele vertooning.’17 Wat psychologische uitgangspunten betreft, ging het blad uit van de 
drie zielsvermogens kennen, gevoelen en begeren.18

Visie op de onderwijzer

Slechts eenmaal ging men in De Opleidingsschool expliciet in op de taak van de onder-
wijzer. Er werd gesteld dat een goed onderwijzer in staat was om de opmerkzaamheid 
van zijn leerlingen te bewaren. In dit verband gaf het blad een aantal wenken aan de 
kwekelingen. Zo diende de onderwijzer zijn vragen in de eerste plaats te stellen aan ‘den 
onopmerkzame’ en bij het geven van leesbeurten diende voorkomen te worden dat 
voorspelbaar was wie de volgende beurt zou krijgen.19

12 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 4.
13 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 96 en 97.
14 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 156.
15 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 226.
16 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 157.
17 De Opleidingsschool, 1e jrg., 1864-1865, pag. 96 en 97.
18 De Opleidingsschool, 2e jrg., 1865-1866, pag. 27.
19 De Opleidingsschool, 2e jrg., 1865-1866, pag. 155.
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8.  Dienstbaar aan het onderwijs – 

een analyse

Inleiding

Ondanks alle verschillen die er onderling tussen de beschreven protestants-christelijke 
pedagogische tijdschriften zijn, is er een gemeenschappelijk doel. Elk tijdschrift beoogt 
dienstbaar te zijn aan het protestants-christelijk onderwijs en iedere redactie heeft daar 
op haar eigen manier een bijdrage aan geleverd. In dit slothoofdstuk ga ik daar nader op 
in. Waar is sprake van overeenkomst en waar zijn karakteristieke verschillen te ontdek-
ken? Ik vergelijk en analyseer de afzonderlijke beschrijvingen van de pedagogische tijd-
schriften. Ook ga ik op zoek naar mogelijke ontwikkelingen die zich in de loop van de 
tijd hebben voorgedaan. Daarbij houd ik de indeling aan die bij de afzonderlijke 
beschrijvingen gebruikt is. Allereerst schets ik de geschiedenis van de groei van de pro-
testants-christelijke pedagogische pers. Vervolgens ga ik op zoek naar ontwikkelingen 
die zich hebben voorgedaan en naar overeenkomsten en verschillen die zich tussen de 
diverse tijdschriften qua inhoud aftekenen. Daarna doe ik hetzelfde voor de twee inhou-
delijke thema’s: de visie op onderwijs en opvoeding en de visie op de onderwijzer.

Ik beperk mij bij de beschrijvingen tot de periode 1844-1900. De beschrijvingen van 
de tijdschriften waarvan de verschijning doorloopt tot in de twintigste eeuw, gebruik ik 
om in voorkomende gevallen na te gaan of gevonden ontwikkelingen, geconstateerde 
overeenkomsten en verschillen zich ook na 1900 blijven voordoen en terug te vinden 
zijn.

8.1 Geschiedenis

De periode 1844 – 1873

Met de verschijning van het maandblad Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk 
Onderwijs breekt in 1844 de periode aan dat er sprake is van een protestants-christe-
lijke pers die zich specifi ek gaat richten op het lager onderwijs. Van meet af aan doet 
zich echter bij dit tijdschrift het probleem voor dat er onvoldoende abonnees zijn voor 
een gezonde fi nanciële basis. Tegen de verwachtingen in blijft het Nijmeegsch School-
blad voor het Christelijk Onderwijs toch nog acht jaar verschijnen tot in juni 1852 het 
doek defi nitief valt. Een maand later verschijnt het eerste protestants-christelijk week-
blad, het Nederlandsch Schoolblad, op de markt. Hoewel er geen verband bestaat tus-
sen het verdwijnen van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs en 
het verschijnen van het Nederlandsch Schoolblad, heeft redacteur M.D. van Otterloo 
ongetwijfeld gedacht dat het verdwijnen van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Chris-
telijk Onderwijs de levensvatbaarheid van zijn blad zou vergroten. Na een jaar is Van 
Otterloo echter gedwongen de uitgave van het Nederlandsch Schoolblad te staken, 
eveneens wegens onvoldoende abonnees. Een tweede poging onder de naam Nieuw 
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Nederlandsch Schoolblad strandt ook al na een jaar. Hoogstwaarschijnlijk zijn er 
opnieuw te weinig betalende lezers.

In 1857 wordt weer een poging ondernomen een maandblad uit te geven. Het Maand-
schrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs houdt het een tweetal jaren 
vol, maar ook dan moet de uitgave gestaakt worden omdat er onvoldoende abonnemen-
ten worden afgesloten. In 1861 is er een derde initiatief voor een weekblad. We beschik-
ken alleen over een paar summiere gegevens van De Banier, maar het ligt voor de hand 
om te veronderstellen dat het weekblad eveneens ten onder is gegaan door onvoldoende 
inkomsten uit de abonnementsgelden. De poging van de Vereniging van Christelijke 
Onderwijzers in Nederland (VCO) in 1861 om een maandblad op de markt te brengen 
lijkt ogenschijnlijk beter aan te slaan. Het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in 
school en huis houdt het een vijftal jaren vol. Dat is echter geen gevolg van een toe-
stroom van abonnees, maar alleen te danken aan de subsidie waarmee de Vereniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs (CNS) het armlastige blad te hulp komt. 
CNS zelf probeert het in 1868 met een eigen weekblad, De Hoop des Vaderlands, maar 
dat wordt evenmin een succes. Na vijf jaar stopt het bestuur ermee en er is een aantal 
aanwijzingen om aan te nemen dat ook hier het tekort aan abonnees de oorzaak is.

Als in 1873 het maandblad Paedagogische Bijdragen verschijnt, is dat van de acht 
pogingen de eerste succesvolle om als periodiek een blijvende positie te veroveren bin-
nen de protestants-christelijke onderwijzerswereld. Het blad zal eerst na zevenentwintig 
jaargangen ophouden met verschijnen. Een jaar na de start van Paedagogische Bijdragen 
verschijnt in de vorm van De Christelijke School in 1874 ook het eerste weekblad dat 
zich, zij het onder wisselende namen, tot in de twintigste eeuw weet te handhaven.

Met de verschijning van Paedagogische Bijdragen in 1873 eindigt in de geschiedenis 
van de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften de periode die getypeerd kan 
worden als het tijdperk van de wankele basis. De protestants-christelijke pedagogische 
pers lijdt in deze periode een kwakkelend bestaan en de week- en maandbladen die ver-
schijnen gaan na kortere of langere tijd ten onder door onvoldoende abonnees. Welis-
waar vormt het Correspondentieblad, waarvan de verschijning begint in 1864 en dat 
eerst aan het begin van de tweede helft van de twintigste eeuw stopt, een uitzondering. 
Dit blad is echter een verenigingsblad dat de leden van de VCO gratis wordt toegezon-
den, omdat het abonnement onderdeel uitmaakt van het lidmaatschap. Het vanaf 1898 
verschijnend weekblad De Christelijke Onderwijzer is eveneens een verenigingsorgaan 
dat geen betalende abonnees kent. Ten slotte verschijnt er in deze periode nog een twee-
tal jaren een speciaal blad voor kwekelingen, maar ook De Opleidingsschool gaat door 
een gebrek aan abonnees ten onder.

Dat er in de periode van 1844 tot 1873 structureel te weinig abonnees zijn voor een 
gezonde fi nanciële basis van een pedagogisch week- of maandblad van protestants-
christelijke signatuur, wordt wel wat meer inzichtelijk als we kijken naar de omvang 
die het protestants-christelijk onderwijs in deze periode heeft. Uit de correspondentie 
van de redactie van het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs 
weten we dat de tweehonderd abonnees die het blad telde onvoldoende inkomsten 
genereerden om de druk- en verzendkosten te dekken. De uitgever van De Hoop des 
Vaderlands geeft aan dat hij de exploitatie van dit weekblad sluitend krijgt bij zo’n vijf-
honderd abonnees. Op basis van deze gegevens lijken voor een gezonde fi nanciële basis 
zo’n drie- à vierhonderd abonnees het minimum te zijn geweest. Omdat nogal wat pro-
testants-christelijke scholen in de periode 1840-1870 één- of tweemansschooltjes zijn 
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en bovendien verondersteld mag worden dat in geval van een abonnement door samen 
te lezen één abonnement per school regel is, lijkt het aantal protestants-christelijke 
scholen dan ook een redelijke graadmeter voor het potentieel van het aantal abonne-
menten. In 1864 zijn er 137 protestants-christelijke scholen.1 Dat moet een onvol-
doende basis geweest zijn voor een renderende oplage van een week- of maandblad.

Natuurlijk heeft een uitgever weet gehad van deze cijfers. Waarom werden er dan 
toch steeds pogingen gedaan om een blad op de markt te brengen? Blijkbaar schatte 
men het potentieel aan lezers hoger in. Wellicht verwachtte men ook onder het onder-
wijzend personeel aan de volksschool abonnees, want niet voor elke christelijke onder-
wijzer is er in de beginperiode direct werkgelegenheid geweest in het protestants-chris-
telijk onderwijs. Bovendien rekende men er ook op dat ouders zich zouden abonneren.2 
Buiten de directe kring van de onderwijzers bleek er echter weinig belangstelling voor 
een pedagogisch tijdschrift, zo weten we dankzij een opmerking van M.D. van Otter-
loo.3 Daarnaast komen we signalen tegen waaruit blijkt dat de uitgever zich vergist 
heeft in de interesse van het onderwijzend personeel naar nieuws en achtergronden van 
het vakgebied. Zo wijt de al eerder genoemde Van Otterloo het echec van zijn Neder-
landsch Schoolblad onder meer aan het feit dat ‘de onderwijzer van ouden stempel’ con-
servatief is en geen onderwijsbladen leest.4 Al met al is het wel voorstelbaar dat in de 
beginperiode uitgevers die het niet aan ideologische gedrevenheid ontbreekt, aan het 
avontuur van een week- of maandblad beginnen.

De periode 1873 – 1900

In 1876 zijn er 305 scholen van protestants-christelijke signatuur en bij een dergelijk 
aantal blijkt een oplage die nodig is voor een stabiele fi nanciële basis haalbaar.5 De markt 
groeit nog verder door en in 1883 zijn er inmiddels 374 scholen, waarvan het aantal 
onderwijzers per school bovendien ook toegenomen is.6 Er is dan inmiddels een potenti-
eel van zo’n 1000 lezers en bij deze aantallen is het mogelijk dat er vanaf 1874 naast een 
weekblad ook steeds een maandblad verschijnt. In 1888 is er nog een poging om een 
tweede weekblad, het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs, op 
de markt te brengen. Het blad houdt het, voortgezet onder de naam De Vrije School, der-
tien jaar vol. Uiteindelijk gaat ook dit blad door een gebrek aan voldoende abonnees ter 
ziele. Het is moeilijk vast te stellen of dit nu een gevolg is geweest van een te klein poten-
tieel aan abonnees voor twee weekbladen of van het feit dat er onvoldoende lezers zijn 
die zich aangesproken voelen door de formule van een specifi ek vakblad dat De Vrije 
School pretendeert te zijn. De formule van het weekblad De Christelijke Schoolbode 
doet het in elk geval goed. Redacteur H.P. Mitze weet van deze krant een gezaghebbend 
blad te maken. Voortgezet als Christelijk Schoolblad ziet hoofdredacteur A.J. Drewes 

1 Statistiek der bijzondere scholen voor Christelijk onderwijs in Nederland 1864, pag. 32.
2 Zie ook hoofdstuk 8.2.
3 Nederlandsch Schoolblad, 7 juli 1852, nr. 1: ‘Doch op weinig uitzonderingen worden die tijdschrif-

ten alleen gelezen door hen die op de school werkzaam zijn; zelden of nooit komen zij in handen 
van lezers die zich in een andere kring bewegen.’

4 Nederlandsch Schoolblad, 9 maart 1853, nr. 10.
5 P.Th.F.M. Boekholt en E.P. de Booy, Geschiedenis van de school in Nederland, pag. 221.
6 Staat van de bijzondere scholen voor Christelijk onderwijs in Nederland in den jare 1883.
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kans er een veelgelezen weekblad van te maken en het aantal abonnees wast zodanig aan 
dat het abonnementsgeld daardoor zelfs verlaagd kan worden. We zijn dan inmiddels 
aangekomen in de twintigste eeuw.

Aan het eind van de negentiende eeuw duikt ook nog het verschijnsel advertentieblad 
op. Op het terrein van het protestants-christelijk onderwijs is er een tweetal pogingen 
geweest een dergelijk weekblad van de grond te krijgen. Geen van beide heeft het bij-
zonder lang volgehouden. De reden van het verdwijnen van het Nieuws- en Advertentie-
blad voor de Christelijke en Bijzondere Scholen weten we niet, maar van het andere 
blad, De Christelijke School, weten we dat het de formule van gratis onderwijsblad niet 
vol heeft kunnen houden en daarom na tien jaar verschijnen verdwijnt.

Is de periode van 1844 tot 1873 te typeren als de tijd van de wankele basis, na 1873 is 
er tot aan het einde van de eeuw sprake van een stabiele situatie met ruimte voor zowel 
een week- als een maandblad, zelfs ondanks de concurrentie van verenigingsbladen.

De redacties

In de negentiende eeuw zijn de redactieleden van de protestants-christelijke pedagogi-
sche tijdschriften, een enkele uitzondering daargelaten, hoofd van een lagere school en 
dus van huis uit bekend met de onderwijspraktijk. Het redactiewerk wordt veelal in de 
avonduren verricht en maandelijks of zelfs wekelijks hebben ze voor de opgave gestaan 
een afl evering tijdig te verzorgen. Zo vergt het redactionele werk van het maandblad 
Paedagogische Bijdragen tweewekelijks een avond vergaderen. Er zijn periodieken die 
over de hoeveelheid aan kopij niet hebben te klagen. De redactie van bijvoorbeeld zowel 
het Nieuw Nederlandsch Schoolblad als het Christelijk Schoolblad krijgt meer dan vol-
doende kopij aangeboden.

Vooral in de periode tot 1873 verrichten de redacteuren van de diverse tijdschriften 
hun werk veelal tegen een klein of helemaal geen honorarium. H.J. van Lummel ont-
vangt als redacteur van De Opleidingsschool nimmer enige vergoeding voor zijn werk. 
De redacteuren A. Meijer en H.J. Lemkes vullen zelfs uit eigen middelen de tekorten aan 
van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs. Dat de 
redactie van het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis een vergoe-
ding voor de werkzaamheden ontvangt, is te danken aan de subsidie van de Vereniging 
voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs en dan nog bedraagt het honorarium de 
helft van het bedrag dat een redacteur bij de liberale onderwijspers ontvangt. Bij de ver-
enigingsorganen functioneren daartoe aangewezen bestuursleden als redactie. Het is 
niet bekend of de redactie van het Correspondentieblad een vergoeding ontvangen heeft. 
Wellicht ontvangt men evenals de redactie van De Christelijke Onderwijzer aanvanke-
lijk geen en naderhand na het passeren van de eeuwgrens een kleine tegemoetkoming.

Ook na 1873 is het geen vetpot. Ter wille van het voortbestaan van het Nieuw Nij-
meegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs zien de redacteuren H.B. van Lum-
mel en J. Klein af van honoraria. Als redacteur van De Vrije School heeft dezelfde Van 
Lummel het over ‘niet eens een tamelijk honorarium’. Na de eeuwwisseling verandert er 
weinig. Volgens de succesvolle A.J. Drewes, die in de eerste decennia van de twintigste 
eeuw het fl orerende Christelijk Schoolblad redigeert, levert een schoolblad een redacteur 
fi nancieel nog steeds weinig op. Dat de redacteuren van de onderscheiden periodieken 
desondanks op hun post zijn gebleven, moet voor een belangrijk deel toegeschreven wor-
den aan ideologische motieven. Ze hebben zich strijders voor een goede zaak geweten.
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Een van deze ‘strijders voor de heilige zaak van ’t christelijk onderwijs’, zoals hij 
zichzelf noemt, is M.D. van Otterloo. In de beginperiode is hij de stuwende kracht van 
de protestants-christelijke pedagogische pers. Hij is de eerste die tot tweemaal toe een 
poging doet om een weekblad van de grond te krijgen, hij speelt achter de schermen de 
hoofdrol bij De Hoop des Vaderlands en in de twee eerste maandbladen die na het Nij-
meegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs verschijnen, heeft hij eveneens een 
werkzaam aandeel.7 Het feit dat hij als hoofd van een lagere school bekwaam wordt 
geacht voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer onderstreept dat hij een school-
meester is geweest met bovengemiddelde capaciteiten.8

8.2 Inhoud

Nieuws

In zijn algemeenheid geldt dat weekbladen door de frequentie waarmee ze verschijnen 
meer op nieuws gericht zijn dan maandbladen. Dat geldt ook voor de protestants-chris-
telijke pedagogische pers uit de tweede helft van de negentiende eeuw, zij het minder 
stringent. Het maandblad Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk 
onderwijs en in nog meerdere mate het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in 
school en huis hebben een vrij omvangrijke rubriek met schoolnieuws gehad. Dat is 
overigens minder verwonderlijk als bedacht wordt dat er in de verschijningsperiode van 
de beide maandbladen, afgezien van het jaar 1862 waarin De Banier verschijnt, geen 
weekblad van gelijke signatuur op de markt is. De redacties van deze maandbladen heb-
ben dan ook getracht de functie van het weekblad met betrekking tot de nieuwsvoorzie-
ning over te nemen. In een poging het aantal abonnees te vergroten, gaat de redactie van 
het Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis er zelfs toe over nog 
meer schoolnieuws op te nemen. Het is een aanwijzing dat met name de nieuwsbericht-
geving voor veel onderwijzers een motief is geweest om zich op een pedagogisch tijd-
schrift te abonneren. De nieuwsrubriek in de weekbladen is in de beginperiode inhoude-
lijk breed, en beperkt zich niet uitsluitend tot het vaderland. Zo heeft het Nederlandsch 
Schoolblad behoorlijk wat onderwijsnieuws uit het buitenland. Ook het Nieuw Neder-
landsch Schoolblad en De Christelijke School besteden aandacht aan dit nieuws, in het 
laatstgenoemde blad zelfs op verzoek van de lezers. In de daaropvolgende weekbladen 
gaat het buitenlands nieuws zich meer beperken tot het protestants-christelijk onderwijs 
in Zuid-Afrika en Nederlands-Indië. Zuid-Afrika krijgt aandacht vanwege de histori-
sche band die het land met Nederland heeft en vooral vanwege de vrijheidsstrijd van de 
Boeren, die in ons vaderland veel sympathie geniet. Wanneer het land echter in Engelse 
handen overgaat, is de aandacht voorbij. Nederlands-Indië is een Nederlandse kolonie 
en men heeft, zo blijkt uit het Correspondentieblad, tot aan de Tweede Wereldoorlog 
toe over het onderwijs aldaar gerapporteerd. Veel nieuws wordt in de beginperiode ont-
leend aan andere dag- en weekbladen. Een enkel weekblad heeft de beschikking over 

7 Het Nederlandsch Schoolblad en het Nieuw Nederlandsch Schoolblad zijn allebei weekbladen die 
door Van Otterloo geredigeerd werden.

8 T. de Vries, Mr. G. Groen van Prinsterer in zijne omgeving, pag. 163.
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een aantal correspondenten, die voor de nieuwsgaring uit de eigen achterban zorg dra-
gen.

Zowel in de week- als in de maandbladen wordt uitvoerig aandacht besteed aan het 
reilen en zeilen van schoolbesturen, bestuursorganisaties en onderwijzersverenigingen. 
Dat heeft zijn reden. Tot na 1900 is het orgaan van de Vereniging van Christelijke Onder-
wijzers en Onderwijzeressen in Nederland, het Correspondentieblad, een onregelmatig 
verschijnend blaadje dat zich hoofdzakelijk beperkt tot het publiceren van agenda’s en 
verslagen van vergaderingen. Voor het verenigingsnieuws zijn de leden aangewezen op 
de weekbladen. Eerst na de omzetting van het Correspondentieblad in 1922 naar een 
weekblad wordt het een serieuze concurrent van de weekbladen De School met den Bij-
bel en het Christelijk Schoolblad Onze Vacatures. De landelijke schoolvereniging de Ver-
eniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs heeft alleen in de beginperiode nog 
kort een eigen weekblad gehad. Na het verdwijnen van De Hoop des Vaderlands wordt 
ook het nieuws van deze vereniging geplaatst in de verwante weekbladen.

Aandacht voor de politiek

Bijna alle tijdschriften besteden zowel in opiniërende als in berichtgevende zin aandacht 
aan de landelijke politieke ontwikkelingen rondom het onderwijs. Met name de beide 
weekbladen onder het redacteurschap van M.D. van Otterloo geven veel politiek getint 
nieuws en de achtergronden daarvan.9 Dat heeft ongetwijfeld ook te maken gehad met 
de politieke belangstelling van de hoofdredacteur en zijn gedreven pleiten voor de chris-
telijke volksschool in de lijn van het gedachtegoed van mr. G. Groen van Prinsterer. 
Aanvankelijk wordt ook in de andere tijdschriften deze politieke stellingname uitgedra-
gen en verdedigd. Als eenmaal dr. A. Kuyper de politieke voorman in de schoolstrijd is 
geworden, volgen alle protestants-christelijke pedagogische tijdschriften echter zijn 
koers en verdedigen ze de gedachte van de vrije school.

Qua berichtgeving over de politiek is het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het 
Christelijk Onderwijs een uitzondering. De redacteuren houden zich bewust afzijdig 
van de politiek en schenken geen aandacht aan de ontwikkelingen rondom de school-
strijd, hoezeer deze ook de gemoederen van de onderwijzers bezighoudt. Het blad wil 
bovendien een vakblad zijn.

De relatie met de kerken

Is het zich afzijdig houden van de politiek een uitzondering, geheel anders ligt dat voor 
de aandacht die de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften hebben voor de 
kerkelijke verwikkelingen, met name rondom de Doleantie. Zonder uitzondering trach-
ten alle redacties zich van een standpunt daarover te onthouden, al ontkomt de redactie 
van De Christelijke Schoolbode niet aan het verwijt met de kerkelijke beweging van dr. 
A. Kuyper te sympathiseren. Het verwijt wordt in dit geval gemaakt door de hervormde 
predikant dr. A.W. Bronsveld, die geen gelegenheid voorbij kan laten gaan om met Kuy-
per te polemiseren. Zeker in confl ictsituaties is het gevaar groot dat men leest wat men 
graag wil lezen en daar lijkt ook Bronsveld niet aan ontkomen te zijn.

9 Het Nederlandsch Schoolblad en het Nieuw Nederlandsch Schoolblad.
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De tijdschriften houden zich niet alleen in kerkelijke kwesties afzijdig, ze willen ook 
niet gelieerd zijn aan een bepaald kerkgenootschap. Kuyper heeft dat graag anders 
gewild, gelet op zijn klacht dat de gereformeerde onderwijzers weekblad noch tijdschrift 
hebben. Het moet hem het onvoldane gevoel gegeven hebben dat naast een eigen partij, 
een eigen kerkverband, een eigen universiteit, een eigen krant en een eigen scholenbond 
een eigen onderwijsblad ontbreekt.

Artikelen van theologische aard worden zelden in de tijdschriften opgenomen en als 
het gebeurt, zijn ze meestal van meditatieve aard, zoals bijvoorbeeld in De Christelijke 
Schoolbode en het Christelijk Schoolblad, die rondom de christelijke feestdagen een 
meditatie opnemen. Ook in de twintigste eeuw blijft dat voorkomen. Het Correspon-
dentieblad heeft na de Tweede Wereldoorlog tot aan de fusie met De Christelijke Onder-
wijzer in 1954 nog maandelijks een bijbelstudie op de voorpagina. Soms gaat een theo-
logisch getint artikel over een kerkelijk leerstuk, maar dat is dan altijd direct gerelateerd 
aan de opvoeding, zoals bijvoorbeeld over de doop. Deze artikelen dragen bovendien 
ook een meer pastoraal karakter. Een uitzondering vormt in 1900 het artikel in De Vrije 
School van de hoofdonderwijzer H. Merckens. De schrijver verdedigt daarin de Schrift-
kritiek en stelt de betrouwbaarheid van de tekst van de Bijbel ter discussie. Het doet 
binnen de protestants-christelijke onderwijswereld veel stof opwaaien en voor een aan-
tal abonnees moet het ongetwijfeld reden zijn geweest om voor het blad te bedanken.

De eerste vakbladen

De redactie van het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs pre-
senteert het blad bij de verschijning als een protestants-christelijk vakblad. Het zou ech-
ter onjuist zijn om te veronderstellen dat het blad dan uitsluitend aandacht zal besteden 
aan de aspecten van het onderwijzersvak, zoals didactiek en methodiek. Bedoeld wordt 
dat het tijdschrift zich beperkt tot het terrein van de pedagogiek. Vandaar dat de redac-
tie ook de ouders tot de lezerskring rekent, ondanks de aankondiging dat het blad een 
vakblad wordt. In de negentiende eeuw omvat de pedagogiek namelijk zowel opvoe-
ding als onderwijs. Eerst in de jaren zestig van de twintigste eeuw gaat de onderwijs-
kunde als interdisciplinaire wetenschap een eigenstandige plaats innemen en wordt de 
onderscheiding opvoeding en onderwijs omgezet in de scheiding pedagogiek en onder-
wijskunde.10

In de categorie weekbladen is het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk 
Onderwijs het eerste protestants-christelijke pedagogische vakblad. De tot dan toe ver-
schenen weekbladen zijn qua inhoud breder dan alleen de aandacht voor opvoeding en 
onderwijs, al ligt daar bij alle tijdschriften wel het zwaartepunt. Ze schenken bijvoor-
beeld ook aandacht aan de politieke ontwikkelingen, en berichten breed over school-
nieuws en nieuws rondom besturen- en onderwijzersorganisaties. Dat geldt eveneens 
voor het weekblad De Christelijke Schoolbode, dat in het verschijningsjaar van het 
Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs al een negental jaren 
bestaat.

10 In de jaren zestig van de vorige eeuw werd het onderwijs een afzonderlijk te bestuderen object en 
werden de eerste leerstoelen in de onderwijskunde ingesteld. Aanvankelijk sprak men ook nog wel 
van schoolpedagogiek. J. Vos en N.A.J. Lagerweij, ‘Onder onderwijskundigen’, pag. 13-16.
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In de categorie maandbladen is het vanaf 1873 verschijnende Paedagogische Bijdra-
gen het eerste vakblad. Ook dit tijdschrift beperkt zich, in tegenstelling tot de vooraf-
gaande beide maandbladen, tot aandacht voor opvoeding en onderwijs.11 Zowel het 
maandblad Paedagogische Bijdragen als het weekblad Nieuw Nijmeegsch Schoolblad 
voor het Christelijk Onderwijs zijn de exponenten van een zich in gang zettende ont-
wikkeling binnen de gehele levensbeschouwelijke breedte van de Nederlandse pedago-
gische pers. De pedagogische tijdschriften beginnen zich dan qua inhoud te differentië-
ren en te ontwikkelen tot specifi eke vakbladen.12

Opzet en aard

In deze paragraaf ga ik in op een aantal zaken die betrekking hebben op de opzet van 
het blad of de aard van de artikelen.

Een aantal weekbladen neemt ingezonden stukken op, al dan niet in een aparte 
rubriek. Niet altijd is de inhoud van een ingezonden stuk een reactie op een eerder 
geplaatst artikel. Zo gebruikt M.D. van Otterloo in het Nederlandsch Schoolblad en het 
Nieuw Nederlandsch Schoolblad ook de aanduiding ‘Ingezonden Stukken’ om aan te 
geven dat het betreffende artikel niet van de hand van een van de redacteuren is. Met 
name het advertentieblad De Christelijke School neemt in de periode dat het kosteloos 
verkrijgbaar is, veel ingezonden stukken op, waardoor het blad in die tijd een forumka-
rakter draagt. Het moet de aantrekkelijkheid van het blad vergroot hebben, want veel 
lezers nemen nu eenmaal graag kennis van stukken waarin de auteurs de degens met 
elkaar kruisen. Ook in het Christelijk Schoolblad is de rubriek bijna wekelijks gevuld 
met ingezonden stukken. Voor de overige weekbladen geldt dat in veel mindere mate.

Alle tijdschriften hebben ook een rubriek waarin bronnenboeken en leerboeken voor 
de diverse schoolvakken worden gerecenseerd. Soms heeft een tijdschrift de bepaling 
dat alleen boeken besproken worden waarmee in het blad geadverteerd wordt. Dat is 
een maatregel geweest om de inkomsten uit de advertenties wat op te vijzelen. Overi-
gens lijkt de boekenrubriek in de pedagogische tijdschriften een rijke bron voor onze 
kennis over de didactische en methodische inzichten van de protestants-christelijke 
onderwijzers die nog compleet op ontsluiting wacht.

In de loop van de tijd zijn talloze artikelen verschenen die betrekking hebben op 
opvoeding en onderwijs. In zowel de week- als de maandbladen heeft het merendeel van 
deze artikelen een beschouwend karakter. Hoewel er altijd vraag geweest is naar artike-
len waarvan de inhoud direct toepasbaar is in de praktijk, heeft men niet voldoende aan 
die vraag voldaan. De redacteur van het Christelijk Schoolblad heeft dat in zijn tijd ook 
al gesignaleerd, gezien zijn opmerking dat de meeste schoolbladen wat meer praktijk en 
wat minder theorie moeten geven.13

De schoolstrijd brengt mee dat in bijna elk tijdschrift weleens gepolemiseerd wordt. 
Daarnaast is er in de negentiende eeuw een tweetal momenten aan te wijzen waarop in 

11 Respectievelijk Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs en Maandschrift 
voor Christelijke opvoeding in school en huis.

12 H. van Setten, ‘Pedagogiese tijdschriften. Een blik op ontwikkeling en aard van pedagogiese tijdschrif-
ten in Nederland’, pag. 204.

13 Christelijk Schoolblad, 25 juni 1909, nr. 26.
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de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften de polemiek intensiever gevoerd 
wordt. In de beginperiode strijdt M.D. van Otterloo met het liberale onderwijsblad De 
Wekker over het neutrale karakter van de openbare school. Naderhand is er de pennen-
strijd van De Christelijke Schoolbode, het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het 
Christelijk Onderwijs en De Vrije School met dr. A.W. Bronsveld en zijn aanhangers 
over de mogelijkheid om de openbare school te christianiseren. Het zou onjuist zijn 
hieruit af te leiden dat de polemiek zich defi nitief verplaatst heeft van buiten de kring 
van het protestants-christelijk onderwijs richting de eigen kring. Ook in de twintigste 
eeuw blijft men polemiseren met het openbaar onderwijs, zoals in de tijd van hoofdre-
dacteur A.J. Drewes in het Christelijk Schoolblad en na de Tweede Wereldoorlog in het 
Correspondentieblad. Evenmin ontbreekt dan de interne polemiek. Met name tussen 
De Christelijke Onderwijzer en de overige weekbladen is in deze eeuw langdurig gestre-
den over de vraag welke houding het onderwijzend personeel tegenover het hoofd van 
de school dient aan te nemen.

Geen van de bestudeerde pedagogische tijdschriften vervult een voortrekkersrol als 
het gaat om vernieuwingen binnen het onderwijs. Kent men binnen het openbaar 
onderwijs een vooruitstrevend blad als het Nieuw tijdschrift ter bevordering van de 
studie der paedagogiek (1890-1900), een vergelijkbaar tijdschrift treft men bij de pro-
testants-christelijke pedagogische pers in de negentiende eeuw niet aan. De tijdschrif-
ten kenmerken zich alle door een min of meer conservatieve toon. Zo worden in het 
Christelijk Schoolblad onderwijskundige vernieuwingen, zoals handenarbeid en school-
wandelingen, afgewezen. De Vrije School is negatief over het zich aandienende psycho-
logisch begrip ‘apperceptie’. Datzelfde blad heeft het denigrerend over de ‘nieuwmodi-
sche kunst’ van het ontwikkelend onderwijs. Wel maakt men af en toe positief melding 
van een nieuwe ontwikkeling, zoals in het Christelijk Schoolblad over het houden van 
een ouderavond, maar het blijven incidenten. Ook in meer algemene zin komen we 
regelmatig conservatieve opmerkingen tegen. In De Christelijke Schoolbode is bijvoor-
beeld de klacht te lezen dat het gezinsleven niet meer is wat het geweest is en in De 
Hoop des Vaderlands wordt geklaagd over de karakterloosheid van het tegenwoordig 
geslacht. Aan het eind van de negentiende eeuw slaat het Christelijk Schoolblad een iets 
andere toon aan. Aan de opkomende onderwijskundige denkbeelden van de pedagoog 
F. Herbart wordt uitgebreid aandacht besteed en ze worden positief kritisch beoor-
deeld.

Ouders als lezers?

Rest nog één vraag waaraan aandacht geschonken moet worden en wel: Voor wie is de 
inhoud van de tijdschriften bedoeld? Tot op heden is in de literatuur nauwelijks aan-
dacht besteed aan het feit dat een aantal protestants-christelijke tijdschriften zich pre-
senteert als bedoeld voor zowel de onderwijzers als de ouders. Zo spreekt redacteur 
M.D. van Otterloo in het eerste nummer van zijn Nederlandsch Schoolblad de hoop uit 
dat ook de huisvaders tot de vaste lezerskring zullen gaan behoren. De redactie van het 
Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs rekent ook vaders en 
moeders tot de doelgroep. Bij twee maandbladen klinkt dat zelfs in de naam door: 
Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs en Maandschrift 
voor Christelijke opvoeding in school en huis. Er zijn ook tijdschriften die over de 
ouders als lezersgroep niet reppen, zoals Paedagogische Bijdragen, De Vrije School, De 
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Christelijke Schoolbode en uiteraard de beide verenigingsorganen het Correspondentie-
blad en De Christelijke Onderwijzer. In het Christelijk Schoolblad van 1 september 
1911 schrijft redacteur A.J. Drewes dat zijn blad een schoolblad is en zich derhalve niet 
op ouders richt. Wel spreekt hij de hoop uit dat er nog eens een christelijk ouderblad 
mag komen. Overigens mag uit deze woorden niet geconcludeerd worden dat het ver-
schijnsel van een gecombineerd school- en ouderblad zich beperkt heeft tot de negen-
tiende eeuw. Zo draagt het liberale weekblad School en Leven van Jan Ligthart de 
ondertitel voor opvoeding en onderwijs in school en huisgezin (1899-1921). Ook is het 
een verschijnsel dat zich in de negentiende eeuw niet beperkt tot het protestants-christe-
lijk onderwijs. Van 1873 tot 1887 verschijnt bijvoorbeeld Vooruit, weekblad voor school 
en huis, bedoeld voor lezers die kiezen voor het openbaar onderwijs. Alleen H. van Set-
ten heeft enige aandacht besteed aan het hier gesignaleerde verschijnsel bij zijn onder-
zoek naar de inhoud van de pedagogische tijdschriften uit de periode 1845-1850. Vol-
gens hem zijn de artikelen over de gezinsopvoeding die hij in de tijdschriften aantrof 
niet bedoeld voor de ouders, maar voor de onderwijzer. ‘De meeste ouders lazen nog 
geen pedagogiese tijdschriften – ze hadden wel iets anders aan hun hoofd. Doordat ze 
iets anders aan hun hoofd hadden, voedden zij volgens de burgerlijke normen hun kin-
deren slecht op’, zo stelt Van Setten. Daarom had de onderwijzer een dubbele opvoe-
dingstaak: ‘Hij moest, als het even kon, niet alleen de kinderen maar ook de ouders 
behoorlijk opvoeden.’14 Deze conclusie moge juist zijn voor de onderwijstijdschriften 
uit de periode 1845-1850, ze geldt in elk geval niet voor de tijdschriften die het onder-
werp van deze studie vormen. Er is al op gewezen dat de ouders nadrukkelijk als doel-
groep benoemd worden. In de artikelen over de gezinsopvoeding worden de ouders 
bovendien ook meestal rechtstreeks aangesproken. In haar proefschrift over de opvoe-
dingsidealen in de periode 1845-1925 noemt N. Bakker het al eerder genoemde blad 
School en Leven van Jan Ligthart als een van de tijdschriften die ouders konden raad-
plegen over advies voor de gezinsopvoeding. Dat het blad aan dat onderwerp aandacht 
besteedde, heeft volgens Bakker te maken met de opvatting van Ligthart dat onderwij-
zers en ouders eendrachtig dienden samen te werken.15 Die visie heerste ook binnen de 
protestants-christelijke denominatie en is zelfs het motief geweest voor de rechtvaardi-
ging van het bestaan van de protestants-christelijke school.16 Niets wijst erop dat artike-
len over de gezinsopvoeding feitelijk niet bedoeld zouden zijn voor de ouders, maar uit-
sluitend voor de onderwijzers. Naast deze min of meer ideële motieven zal er ook wel 
het zakelijk motief van de uitgever geweest zijn om zijn afzetgebied zo groot mogelijk te 
maken.

Blijft de vraag of de ouders ook daadwerkelijk de pedagogische tijdschriften geraad-
pleegd hebben. De veronderstelling van Bakker dat onderwijzers en hun echtgenotes de 
meerderheid van de lezers hebben gevormd van Jan Ligharts tijdschrift, lijkt alleen al 
afgaande op het aantal abonnementen evenzeer te gelden voor de protestants-christe-
lijke pedagogische tijdschriften. Een deel van de ouders had ongetwijfeld, om met Van 
Setten te spreken, wel iets anders te doen, zonder dat dit overigens, in weerwil van wat 

14 H. van Setten, ‘Pedagogiese tijdschriften. Een blik op ontwikkeling en aard van pedagogiese tijdschrif-
ten in Nederland’, pag. 213.

15 N. Bakker, Kind en karakter, pag. 79-80.
16 Zie ook hoofdstuk 8.3.
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Van Setten stelt, noodzakelijkerwijs tot verwaarlozing van de opvoedingstaak heeft 
geleid. Daarvoor zijn de ouders uit het orthodox-protestantse volksdeel ongetwijfeld te 
veel doordrongen geweest van hun belofte die zij bij de doop hadden afgelegd en hun 
daaraan verbonden opvoedingsplicht.

8.3 Visie op onderwijs en opvoeding

Primaat van het gezin

Als het gaat om de relatie tussen onderwijs en opvoeding komt men in alle protestants-
christelijke pedagogische tijdschriften uit de negentiende eeuw de mening tegen dat 
beide binnen het christendom een eenheid vormen. Daarom kan het gebruik van de Bij-
bel niet tot de opvoeding in het gezin beperkt blijven, maar dient deze ook een plaats te 
hebben in het onderwijs op de school. Op school dient men opvoedend bezig te zijn, zo 
valt al in een van de eerste protestants-christelijke pedagogische tijdschriften, het Neder-
landsch Schoolblad, te lezen. Sommige tijdschriften leggen in dit verband een relatie met 
de doop. Ouders die ernst maken met de doopbelofte, kunnen niet anders dan kiezen 
voor een school met de Bijbel, zo is de mening. Aanvankelijk bestrijdt M.D. van Otter-
loo in zijn Nederlandsch Schoolblad de godsdienstloze openbare school met het argu-
ment dat er eenheid moet zijn tussen opvoeding en onderwijs. Naderhand wordt dit 
argument vooral gebruikt om het bestaansrecht van de school met de Bijbel te legitime-
ren. Deze wijziging van standpunt loopt parallel met de inwisseling van het ideaal van 
de christelijke staatsschool voor de gedachte van de vrije school.

Binnen de twee-eenheid van opvoeding en onderwijs ligt het primaat bij de opvoe-
ding, en het gezin is daarvoor de eerstverantwoordelijke. De school wordt beschouwd 
als een aanvulling op het gezin en een hulpinrichting. Men komt in het Nijmeegsch 
Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs en De Vrije School zelfs de mening tegen dat 
het gezin het natuurlijk voorbeeld voor de school is en dat de school de huiselijke aard 
van het gezin zo veel mogelijk moet weerspiegelen. Het heeft er veel van dat hier de 
navolging te beluisteren is van de in de Reveilkring niet onbekende Elise van Calcar-
Schiotling (1822-1904), die in de voorlichting naar ouders toe het gezinsleven ideali-
seerde en het gezin als de sleutel van het volksgeluk zag.17

Over de vraag welke plaats de kerk in het onderwijs moet innemen, zijn de meningen 
vrij eensluidend. Al in 1854 wordt in het Nieuw Nederlandsch Schoolblad gepleit voor 
een toezichthoudende rol van de kerk. Een dertigtal jaren later nemen De Christelijke 
Schoolbode en het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs een-
zelfde standpunt in. Gezien het primaat van het gezin komt de ouders de bestuurlijke 
verantwoordelijkheid van de school toe en de kerk is toezichthouder. Dit standpunt zal 
in de twintigste eeuw niet meer wijzigen, zo blijkt uit het Correspondentieblad. Eerst als 
ouders in gebreke blijven om een school te stichten, ligt er voor de kerk een taak, zo 
vindt men.

Omdat de school gezien wordt als een aanvulling op het gezin, is men huiverig voor 
het toedelen van allerlei taken aan de school. De Christelijke Schoolbode is van mening 

17 N. Bakker, Kind en karakter, pag. 34.
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dat zaken als schoolvoeding en schoolkleding de functie van het gezin dreigen uit te hol-
len. Het blad is met dit standpunt niet uniek, ook in het Christelijk Schoolblad en De 
Vrije School komt men deze geluiden tegen. Het advertentieblad De Christelijke School 
neemt in deze kwestie een meer pragmatisch standpunt in. In theorie klopt het allemaal 
wel, maar in de praktijk blijken schoolvoeding en -kleding ook in de gezinnen uit de 
protestants-christelijke kring zeer welkom, oordeelt het blad.

Vanuit de gedachte van het primaat van het gezin plaatst een van de redacteuren van 
Paedagogische Bijdragen zijn vraagtekens bij de noodzaak van een bewaarschool op het 
platteland. Kleuters horen thuis bij moeder. Andere tijdschriften stellen weliswaar niet 
het bestaansrecht van de bewaarschool ter discussie, maar men is vrij eensgezind van 
oordeel dat het onderwijs aan de bewaarschool op een laag peil staat. Men treft dit oor-
deel zowel aan het begin als aan het eind van de periode van mijn onderzoek aan.18 
Voor de opvoeding van de kinderen die de bewaarschool bezoeken, prijzen diverse tijd-
schriften het handboek van M. Gouka aan. Blijkbaar heeft het lang in een behoefte 
voorzien, want zowel in 1852 als in 1894 wordt het aanbevolen.19

Artikelen over seksuele opvoeding of daaraan gerelateerde onderwerpen treft men in 
de bestudeerde tijdschriften niet aan, ook niet in de twintigste eeuw. Een uitzondering 
vormen een artikel uit 1893 in De Christelijke Schoolbode en uit 1895 in het adverten-
tieblad De Christelijke School. De afwezigheid van dit onderwerp heeft te maken met 
het feit dat het protestants-christelijke volksdeel lang de mening is toegedaan geweest 
dat voorlichting op dit gebied uitsluitend tot de taak van het gezin behoort.20 Overigens 
is het opvallend dat beide genoemde artikelen masturbatie tot onderwerp hebben. De 
‘vloek der zelfbevlekking’ zou volgens de scribenten tot allerlei afschuwelijke kwalen 
leiden. Gezien de aandacht die eraan geschonken wordt, wordt het verschijnsel blijk-
baar in elk geval in het laatste decennium van de negentiende eeuw in de protestants-
christelijke kring verontrustend veel gesignaleerd.

Het opvoedingsdoel

In alle tijdschriften wordt, zij het in het ene uitgebreider dan in het andere, geschreven 
over het doel van de opvoeding. De formuleringen zijn vrij divers, maar bijna altijd 
wordt er een relatie gelegd met God en gaat het over toekomstig te genieten heil en 
vrede. Het aan de opvoeding gerelateerde kindbeeld is negatief en sluit aan bij dat van 
de Reformatie en van zeventiende-eeuwse predikant-pedagogen als J. Koelman en P. 
Wittewrongel.21 Eensluidend is men van mening dat het kind van nature geneigd is tot 
het kwade. De vorming van het geweten is een belangrijk onderdeel van een bijbelse 
opvoeding. De aandacht die bijvoorbeeld het Maandschrift voor Christelijke opvoeding 
en Christelijk onderwijs aan dit onderwerp besteedt, is in dit verband illustratief. In De 

18 In respectievelijk het Nijmeegsch Schoolblad van 1849 en het Christelijk Schoolblad van 1894. 
19 In respectievelijk het Nederlandsch Schoolblad en het Christelijk Schoolblad. 
20 Naderhand voorziet men voor de ouders wel in een handleiding voor de seksuele opvoeding. Zie 

bijv. J. Waterink, Hoe vertellen wij het onze kinderen en B.J. van Wijk, e.a., Jeugd! Waarheen? Het 
laatstgenoemde boek is met name bedoeld voor de rechterfl ank van de gereformeerde gezindte en 
besteedde als eerste in deze kring aandacht aan dit onderdeel van de opvoeding.

21 Voor de visie van Petrus Wittewrongel zie L.F. Groenendijk, De Nadere Reformatie van het gezin, 
pag. 155-156.
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Christelijke Schoolbode benadrukt men naast de noodzaak van de godsdienstige opvoe-
ding het belang van de taak van de school om de kinderen op te voeden tot goede staats-
burgers. In dit verband spreekt de redactie van een christelijk-nationale opvoeding. In 
meerdere tijdschriften wordt daarbij het belang van het schoolvak vaderlandse geschie-
denis benadrukt, met de aantekening dat het accentueren van Gods hand in de leiding 
van ons volk niet mag ontbreken.

De Bijbel als gids

De Bijbel vindt men het belangrijkste en allerbeste handboek voor de opvoeding. Daar-
over bestaat in de negentiende eeuw binnen de protestants-christelijke pers geen verschil 
van mening. Voor zowel de ouders als de onderwijzers is het een betrouwbare gids en 
het is het ‘beste opvoedingsboek’, zoals een kwekeling het verwoordt in De Opleidings-
school. In de Bijbel worden volgens het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christe-
lijk Onderwijs ook de beste opvoedingsmiddelen beschreven. De Schrift wordt niet 
alleen gezien als een boek dat betrouwbare antwoorden geeft op allerlei opvoedkundige 
vragen, maar ook als een betrouwbare bron voor onze kennis over psychologische ver-
schijnselen en pedagogische vraagstukken. Volgens een scribent in het Maandschrift 
voor Christelijke opvoeding in school en huis is de Bijbel een ‘onfeilbare gids’ voor de 
zielkunde, de toen gangbare aanduiding voor wat later de psychologie is gaan heten.

Gezien de waarde die toegekend wordt aan de Bijbel is het niet verwonderlijk dat 
men in de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften vrij algemeen de mening 
tegenkomt dat lichamelijke straffen, ook in de opvoeding op school, geoorloofd zijn, 
mits behoedzaam gebruikt. Koning Salomo adviseert immers in een van zijn bijbelboe-
ken om het kind de roede niet te sparen.22 Een enkeling zet bij deze visie voorzichtig een 
vraagteken, zoals bijvoorbeeld R. Husen die zich afvraagt of het recht om lichamelijk te 
straffen niet exclusief bij de vader behoort. In het Christelijk Schoolblad wordt gesteld 
dat het geven van lichamelijke straf alleen voorbehouden is aan een hoofdonderwijzer 
die bovendien gehuwd is en kinderen heeft.

Het manco aan een eigen concept

Alhoewel de Bijbel gezien wordt als een betrouwbare gids en een onuitputtelijke bron, is 
het in de loop van de negentiende eeuw in de protestants-christelijke kring niet gelukt 
om aan de hand van deze gids te komen tot de formulering van een eigen pedagogisch 
concept. Het manco aan een christelijke pedagogiek is in de tijdschriften een regelmatig 
terugkerende klacht. M.D. van Otterloo heeft in het Maandschrift voor Christelijke 
opvoeding in school en huis in de vorm van de vertaling van een aan de Duitser L. Völ-
ten ontleende tekst geprobeerd een eerste aanzet voor een eigen pedagogiek te geven, 
maar daar is het bij gebleven en ook andere pogingen zijn gestrand.23 Wel verschijnen in 
de tijdschriften regelmatig artikelen waarin onderwijskundige ideeën getoetst worden 
aan de Bijbel. Volgens De Christelijke Schoolbode bijvoorbeeld is het in strijd met de 

22 Bijvoorbeeld Spreuken 13:24: ‘Die zijn roede inhoudt, haat zijn zoon’ en Spreuken 22:15: ‘De 
dwaasheid is in het hart des jongen gebonden; de roede der tucht zal ze verre van hem wegdoen.’

23 Zie hoofdstuk 2.5.
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Bijbel om bij het bijbelonderwijs op de lagere school uit te gaan van de principes van het 
aanschouwingsonderwijs. De predikant en oud-onderwijzer J.C. Sikkel gaat nog verder 
en vindt de toepassing van het onderwijskundig principe van de aanschouwelijkheid als 
uitgangspunt bij alle schoolvakken in strijd met de Bijbel. Dit standpunt roept overigens 
in de pedagogische pers nogal wat reacties op, waarvan het merendeel afwijzend is. Een 
ander voorbeeld van een poging om ideeën te toetsen aan een bijbels kader is te vinden 
in het Christelijk Schoolblad, waarin in 1894 de denkbeelden van Herbart kritisch 
besproken worden. Welbeschouwd is deze kritiek meer van onderwijskundige dan van 
principiële aard. Het blijven echter allemaal incidentele pogingen die geen structureel 
vervolg krijgen. Volgens M.D. van Otterloo is dat te wijten aan de geringe belangstelling 
die onderwijzers voor theoretische vraagstukken hebben. R. Husen vindt het geen taak 
voor de onderwijzers, maar voor de wetenschappelijk geschoolden uit de protestants-
christelijke kring. Bij deze constateringen is het gebleven, ondanks de ‘schreiende 
behoefte’ die er volgens de redactie van Paedagogische Bijdragen bestaat aan een christe-
lijke pedagogiek.

Ook geschiedschrijvers hebben dit gebrek aan een eigen pedagogisch concept van het 
protestants-christelijk onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw gesigna-
leerd. A.A. de Bruin spreekt in zijn proefschrift over de ‘mythe van het confessionele 
pedagogische alternatief’. Deze conclusie heeft weliswaar betrekking op de door hem 
bestudeerde eerste helft van de negentiende eeuw, maar hij voegt daaraan toe dat er 
nimmer een samenhangende confessionele pedagogiek en didactiek zijn ontwikkeld. Hij 
voert voor deze stelling echter geen bewijs aan.24

L.C. Stilma is van oordeel dat de politieke vraagstukken het protestants-christelijk 
onderwijs in de tweede helft van de negentiende eeuw zo in beslag nemen, dat men niet 
is toegekomen aan een pedagogische doordenking van de idealen.25 G.E. de Vries is iets 
positiever met zijn mening dat de christelijke pedagogiek in genoemde periode in ont-
wikkeling is. Hij ziet onder meer in de in 1889 verschenen Beknopte pedagogiek ten 
behoeve van Christelijke normaallessen van de hoofdonderwijzers H.J. Emous en P.J. 
Kloppers en H. Bavincks Beginselen der Psychologie de eerste aanzetten voor die ont-
wikkeling.26

Inderdaad worden in de late negentiende eeuw en in de loop van de twintigste eeuw 
in het protestants-christelijk onderwijs pogingen gewaagd een eigen pedagogiek te ont-
wikkelen. De vraag daarnaar wordt vanaf de tweede helft van de negentiende eeuw 
steeds indringender gesteld. Ook De Vries heeft dat gesignaleerd. Volgens hem wordt de 
roep om een gereformeerde pedagogiek na de Doleantie (1886) steeds luider.27 Dat is 
niet toevallig, want parallel met de Doleantie, waaraan A. Kuyper leiding geeft, loopt 
het streven van dezelfde Kuyper om alle maatschappelijke terreinen ‘onder het gezag 
van koning Jezus’ te brengen. Uiteindelijk heeft J. Waterink in de twintigste eeuw voor 
een gereformeerde pedagogiek gezorgd en heeft hij, uitgaande van de gereformeerde 
levensbeschouwing, een gereformeerd onderwijskundig concept geformuleerd, dat vorm 

24 A.A. de Bruin, Het ontstaan van de schoolstrijd, pag. 262.
25 L.C. Stilma, De School met den Bijbel in historisch-pedagogisch perspectief, pag. 153 en 157.
26 G.E. de Vries, De opleiding van de christelijke onderwijzer, pag. 123-125.
27 Ibidem, pag. 122.
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moest krijgen in wat hij noemde een ‘organische school’.28 Verder dan papier is het ont-
werp echter nooit gekomen.29 Wat in de negentiende eeuw als een gemis is ervaren, 
blijkt later deels een niet te realiseren ideaal te zijn.

8.4 Visie op de onderwijzer

De kwaliteiten van een goed onderwijzer

Uit de tijdschriften komt het volgende beeld naar voren als het gaat om de vraag wat de 
kenmerken zijn van een goede christelijke onderwijzer. Hij heeft in elk geval aanleg voor 
pedagogische kwaliteiten nodig en dient belangstelling en liefde voor het kind te bezit-
ten. Bij voorkeur is hij niet afkomstig uit de laagste sociale klasse, want dan zal het hem 
ontbreken aan goede smaak en beschaving. Zijn karakter kenmerkt zich door eigen-
schappen als liefde, toewijding en zelfverloochening, en een goede gezondheid is niet 
onbelangrijk. De ideale onderwijzer is opgewekt van karakter en beschaafd in houding, 
kleding en gebaren. Hij is de dienaar van het gezin, maar moet ervoor waken de slaaf 
ervan te worden. Hij onderwerpt zich aan het gezag en het past hem niet collectief actie 
te voeren ter verbetering van zijn salaris. Het is de vraag of het laatste door iedere lezer 
van De Christelijke Schoolbode in 1891 met instemming gelezen is. De leden van de 
Unie denken er in elk geval een aantal jaren later duidelijk anders over.

De onderwijzer is een man van de praktijk. In theoretische beschouwingen heeft hij 
geen interesse en de noodzaak om zich in de pedagogiek te verdiepen, ontgaat hem. Hij 
dient zich tijdens het godsdienstonderwijs te beperken tot het vertellen van bijbelse 
geschiedenissen en hij mag de leerlingen niet vermoeien met de dogmatische leerstukken 
van de kerken. Over de vraag of hij onderwijs mag geven uit de catechismus wordt ver-
schillend gedacht. Het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs en nader-
hand het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs vinden dit een 
taak van de kerk en niet van de school.

Een onderwijzer wordt, zo is de algemene opinie, niet gemaakt maar geboren. Dat 
betekent echter niet dat kennis en oefening gemist kunnen worden. J.J.L. van der Brug-
ghen van het Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs is zelfs de mening 
toegedaan dat de onderwijzer kennis dient te bezitten van de klassieke talen, maar met 
dat standpunt is hij een eenling.

Aanvankelijk is er in de tijdschriften brede steun voor de particuliere opleiding door 
een hoofd van de school, want bij deze opleidingsvariant oefent de kwekeling veel in de 
praktijk. Aan het eind van de negentiende eeuw krijgt men meer en meer oog voor de 
bezwaren die aan deze opleiding kleven en prefereert men de kweekschool of normaal-
lessen. Met name het Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs en 
De Vrije School vinden echter de particuliere opleiding dan nog steeds de beste, omdat 
die het meest de gezinssituatie weerspiegelt. Het komt namelijk vooral op de opvoeding 

28 E. Mulder, Beginsel en beroep, pag. 223-226. Voor een beschrijving van Waterinks pedagogiek E. 
Mulder, Beginsel en beroep, pag. 191-228, J.C. Sturm (red.), Leven en werk van prof.dr. Jan Wate-
rink, een Nederlandse pedagoog, psycholoog en theoloog (1890-1966). 

29 Zie voor dit idee van Waterink en de reacties uit de onderwijswereld pag. 132.
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en de vorming van de kwekeling aan. Die is van meer waarde dan de vakinhoudelijke 
scholing en theoretische kennis. Redacteur A.J. Drewes van het Christelijk Schoolblad is 
van mening dat de voordelen van de particuliere opleiding behouden kunnen blijven als 
aan de kweekschool een internaat verbonden is.

Uit het Nieuw Nederlandsch Schoolblad wordt duidelijk dat de hulponderwijzer of 
ondermeester een geringe sociale status bezit. Hij wordt zondags in de kerk belast met 
het vernederend werk om vuur voor de stoven rond te delen. Men acht hem te onerva-
ren om zelfstandig de ouders te bezoeken. Al heeft dan de hoofdonderwijzer een betere 
positie, ook hij zal, zo is in meerdere tijdschriften te lezen, niet ontkomen aan de smaad 
die de samenleving hem zal aandoen, omdat hij werkzaam is aan een protestants-chris-
telijke school. Zelfverloochening is in dit verband onmisbaar.

Al zijn er ook in de negentiende eeuw onderwijzeressen werkzaam in het protestants-
christelijk onderwijs en ook al kunnen ze lid worden van de Vereniging van Christelijke 
Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland en later ook van de Unie van Christe-
lijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in Nederland, als aparte groep is voor hen in de 
tijdschriften nog geen oog. Eerst in 1948 krijgen ze in het Correspondentieblad een 
eigen rubriek. Afgaande op het beeld dat in de tijdschriften van hen geschetst wordt, lij-
ken ze door een deel van de mannelijke collega’s beschouwd te worden als mislukte 
moeders, want de roeping van de vrouw zou in het huwelijk en het gezin liggen. Wel 
moet hierbij opgemerkt worden dat dit beeld gebaseerd is op een beperkt aantal artike-
len, want er wordt in de negentiende-eeuwse protestants-christelijke pers zelden over 
onderwijzeressen geschreven.

Christianisering?

Over de vraag of een protestants-christelijke onderwijzer werkzaam kan en mag zijn in 
het openbaar onderwijs wordt in de negentiende eeuw verschillend gedacht. Het vraag-
stuk heeft vele kolommen van de diverse tijdschriften gevuld. In de standpunten die 
daarover in de loop van de tijd ingenomen worden, weerspiegelt zich het proces van de 
verzuiling van de Nederlandse samenleving. In de beginjaren van het protestants-chris-
telijk onderwijs is het nog min of meer vanzelfsprekend dat een christelijke onderwijzer 
werkzaam kan zijn in het openbaar onderwijs. De bekende M.D. van Otterloo is daar-
van als hoofd van een openbare school een uitgesproken voorbeeld. Als de protestants-
christelijke onderwijzers zich in 1854 in een aparte vereniging willen organiseren, zet 
het Nieuw Nederlandsch Schoolblad daar vraagtekens bij. Is het wel wenselijk dat het 
bijzonder onderwijs zich isoleert, zo vraagt de redactie zich af. In 1880 denkt men daar 
anders over. Volgens De Christelijke Schoolbode kan dan een christen onmogelijk werk-
zaam zijn aan de openbare school. Ook in Paedagogische Bijdragen komt men dit stand-
punt tegen. Die mening wordt overigens niet door ieder uit de protestants-christelijke 
kring gedeeld. Dr. A.W. Bronsveld en zijn volgelingen streven in navolging van mr. J.J.L. 
van der Brugghen naar christianisering van de openbare school. In deze lijn denkt men 
aan het eind van de negentiende eeuw ook op de door Van der Brugghen gestichte 
kweekschool in Nijmegen. Er is al op gewezen dat het vraagstuk van de christianisering 
van de openbare school een stevige polemiek tussen de diverse tijdschriften uit de pro-
testants-christelijke denominatie veroorzaakt. In de twintigste eeuw blijft men aanvan-
kelijk binnen de Vereniging van Christelijke Onderwijzers en Onderwijzeressen in 
Nederland het afwijzende standpunt uitdragen, maar in het Christelijk Schoolblad 
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gebeurt het minder stellig. In 1908 toont het blad begrip voor de christelijke onderwij-
zer die zich geroepen voelt te werken in het openbaar onderwijs.

De ambtsgedachte

In de negentiende eeuw is binnen het protestants-christelijke onderwijsveld de gedachte 
algemeen dat de onderwijzer geen vak uitoefent, maar een ambt bekleedt. Dat valt af te 
leiden uit het feit dat alle tijdschriften veelvuldig het woord ‘ambt’ gebruiken als het 
over het werk van de onderwijzer gaat. Daarnaast roepen de taakomschrijvingen die 
van de onderwijzer gegeven worden het beeld op van een semi-religieus ambt, dat aan-
leunt tegen dat van een predikant. Zo is de bekering van de kinderen tot God de belang-
rijkste taak van de onderwijzer. Hij is, volgens het Nieuw Nederlandsch Schoolblad, een 
uitdeler van zielenvoedsel. De Christelijke Schoolbode laat de onderwijzer werkzaam 
zijn in de ‘wijngaard des Heeren’. In deze perceptie past ook de vraag die in 1880 in het 
laatstgenoemde blad aan de orde komt of een onderwijzer mag solliciteren. Is het niet 
beter, naar analogie van de kerkelijke procedure bij een vacante predikantsplaats, dat 
een onderwijzer door het schoolbestuur beroepen wordt?30 En als in De Vrije School 
gesteld wordt dat de verhouding tussen het schoolbestuur en het hoofd van de school 
een andere is dan die tussen de kerkenraad en een predikant, geeft dat aan dat deze laat-
ste vergelijking blijkbaar voor de hand ligt. De onderwijzer weet zich dus van Hoger-
hand tot zijn werk geroepen. Terecht vraagt een scribent in De Christelijke Schoolbode 
zich af of je van een dertienjarige die als kwekeling aan de onderwijzersopleiding begint, 
mag verwachten dat hij dat besef bezit. Het besef geroepen te zijn zal dan ook in verre-
weg de meeste gevallen op volwassen leeftijd retrospectief tot stand gekomen zijn. Deze 
ambtsgedachte is kenmerkend voor het protestants-christelijk onderwijs, maar de meer 
seculiere opvatting met de uitoefening van het onderwijzerschap een ideaal te vervullen 
vindt men, volgens M. van Essen, in de negentiende eeuw algemeen terug. ‘Het leek 
haast niet vol te houden voor wie niet geloofde een roeping te vervullen, het mooiste 
vak van de wereld uit te oefenen.’31

Aan het eind van de negentiende eeuw komt de beroepsmatige kant meer en meer in 
beeld en krijgt het vakmanschap steeds meer aandacht. De exponent van deze ontwikke-
ling is de opkomst van de kweekschool als het instituut dat gericht is op het bijbrengen 
van vakkennis voor onderwijzers. Deze wending van roeping naar beroep wordt ook 
zichtbaar in de emancipatie van de kwekeling, die zich rond de eeuwwende zelfstandiger 
en zelfbewuster gaat gedragen.32 Het is een proces dat zich niet beperkt tot de onderwijs-
sector, maar zich bijvoorbeeld ook voltrekt bij de studenten aan de predikantenopleiding 
van de afgescheiden kerken.33 Al zet de professionalisering van het onderwijzersberoep 

30 Zie ook hoofdstuk 2.4.
31 M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, pag. 74.
32 Ibidem, pag. 195.
33 ‘In de jaren tachtig [van de negentiende eeuw LDvK] trad een nieuwe generatie studenten aan. Het 

predikantschap beschouwden zij niet enkel als een roeping, maar ook als een vorm van zelfont-
plooiing.’ B. de Graaf en G. van Klinken, Geschiedenis van de Theologische Universiteit in Kam-
pen, pag. 80. Bij de predikanten van de Nederlandse Hervormde Kerk voltrok zich eveneens een 
dergelijke ontwikkeling in de tweede helft van de negentiende eeuw. G. Heitink spreekt in dit ver-
band van beginnende professionalisering. G. Heitink, Biografi e van de dominee, pag. 123-127.
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zich in de twintigste eeuw voort, dan wil dat niet zeggen dat de ambtsgedachte totaal 
verdwenen is. Nog in 1950 wordt in het Correspondentieblad geschreven over het onder-
wijzersberoep als ‘het wondere ambt’.34

8.5 Slotbeschouwing

Uit het onderzoek naar de geschiedenis van de protestants-christelijke pedagogische 
tijdschriften blijkt dat zich in de tweede helft van de negentiende eeuw naast de voor het 
levensbeschouwelijk neutrale onderwijs bedoelde pedagogische pers een protestants-
christelijke tegenhanger gaat ontwikkelen. Aanvankelijk is er qua verschijning sprake 
van een instabiele situatie, maar met het groeien van het protestants-christelijk onder-
wijs komt er steeds meer stabiliteit en is er bovendien sprake van een toenemende 
omvang. Het belang van de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften is vooral 
gelegen in het feit dat ze een bijdrage geleverd hebben aan de meningsvorming en dat ze 
de spreekbuis zijn geweest van het onderwijsveld. Door de antithetische houding tegen-
over de liberale en de socialistische onderwijspers hebben de protestants-christelijke 
pedagogische tijdschriften in het verzuilingsproces gefungeerd als katalysator.

Als het over de inhoud van de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften in 
de negentiende eeuw gaat, toegespitst op de visie op de onderwijzer en opvoeding en 
onderwijs, kan men zich, gelet op de uitkomsten van dit onderzoek, afvragen waarin 
deze opvattingen zich inhoudelijk hebben onderscheiden van die welke binnen het open-
baar onderwijs gangbaar zijn geweest. Zijn de vereiste pedagogische en didactische 
kwaliteiten van een christelijke onderwijzer van andere aard en afwijkend niveau dan 
die welke gevraagd worden van de onderwijzer die het openbaar onderwijs dient? De 
beschrijving die bijvoorbeeld G. van Milligen, directeur van een rijkskweekschool, in 
1869 van de kwaliteiten van een goed onderwijzer geeft, leert het tegendeel. Hij somt 
een aantal vereisten op die soms bijna woordelijk overeenkomen met de kwaliteiten die 
men in de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften aan een goed onderwijzer 
toeschrijft.35 Dat er qua professionaliteit geen verschil verondersteld wordt, kan – om 
nog een voorbeeld te geven – afgelezen worden uit het feit dat, ongeacht de denominatie 
van het toekomstig werkveld, alle kwekelingen hetzelfde examen moesten afl eggen. Ook 
de eenheid die er volgens de protestants-christelijke overtuiging tussen opvoeding en 
onderwijs moet zijn, is geen exclusief gedachtegoed. R.R. Rijkens, eveneens directeur 
van een rijkskweekschool, heeft in zijn Beknopte Opvoedkunde (1881) evenzeer de 
band die er naar zijn overtuiging tussen huisgezin en school moet zijn, benadrukt.36 
Evenmin kan het protestants-christelijk onderwijs in de negentiende eeuw aanspraak 
maken op een specifi ek pedagogisch concept dat richting heeft gegeven aan het onder-
wijskundig handelen van de onderwijzer. Het didactische principe van de aanschouwe-
lijkheid is binnen zowel het protestants-christelijk als het openbaar onderwijs een 

34 Zelfs in 2008 gebruikt B. de Muynck nog de typering ‘een goddelijk beroep’. Blijkbaar leeft in elk 
geval bij de leraren in het orthodox-protestantse basisonderwijs nog steeds iets van de ambstge-
dachte. B. de Muynck, Een goddelijk beroep.

35 M. van Essen, Kwekeling tussen akte en ideaal, pag. 93.
36 R.R. Rijkens, Beknopte Opvoedkunde, pag. 4 en 5.
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belangrijk uitgangspunt, en de invloed van de neoherbartianen is binnen het protes-
tants-christelijk onderwijs niet merkbaar minder dan in het openbaar onderwijs. Er blij-
ken dus in de negentiende eeuw op conceptueel niveau en qua professionaliteit van de 
onderwijzer geen wezenlijke verschillen aan te wijzen tussen de heersende opvattingen 
in het openbaar en het protestants-christelijk onderwijs.

Daarmee is echter niet gezegd dat in de negentiende eeuw het onderwijs aan de pro-
testants-christelijke scholen zich niet heeft onderscheiden van dat aan de openbare scho-
len. Dat onderscheid is er wel, maar tekent zich, zoals gezegd, niet af op het niveau van 
het conceptueel denken noch op het terrein van het professioneel handelen van de 
onderwijzer. Het onderscheid komt in de eerste plaats tot uitdrukking in de gezindheid 
waarmee de onderwijzer zijn professioneel handelen gestalte heeft gegeven en in de 
tweede plaats in de invloed die de Bijbel op de inhoud van de leerstof heeft gehad.

De in het onderzoek geconstateerde ambtsgedachte moet richting gegeven hebben 
aan de gezindheid van de christelijke onderwijzer. Het heeft aan zijn professioneel han-
delen een extra dimensie toegevoegd, die hem een missionaire gedrevenheid heeft gege-
ven. Hij is immers werkzaam ‘in de wijngaard des Heeren’ en gaat om met ‘kinderzie-
len’. Daardoor ontstaat er een andere context dan op de openbare school. Deze context 
bepaalt ook de specifi eke eis die aan de christelijke onderwijzer gesteld wordt. Hij dient 
een gelovige te zijn, het protestants-christelijk onderwijs uit overtuiging dienend. Een 
opvatting die niet exclusief is voor de negentiende eeuw, maar die in overeenstemming is 
met het advies van de zeventiende-eeuwse predikanten, die reeds op de Nationale 
Synode van Dordrecht (1618-1619) de raad hebben gegeven alleen schoolmeesters ‘tot 
de bediening der scholen’ toe te laten die ‘versierd [zijn] met getuigenissen van een 
oprecht geloof en vroom leven’.37 Als in de loop van de schoolstrijd de overtuiging post-
vat dat een christelijke onderwijzer zonder zijn geweten geweld aan te doen niet dienst-
baar kan zijn in het openbaar onderwijs, dan heeft ook deze antithetische gedachte bij-
gedragen aan de vorming van de protestants-christelijke zuil.

Naast de onderwijzer is in de tweede plaats de Bijbel de bepalende factor geweest in 
de vormgeving van de identiteit van het protestants-christelijk onderwijs. Uit mijn 
onderzoek blijkt dat de Bijbel in de negentiende eeuw door het protestants-christelijk 
onderwijs gezien wordt als een betrouwbare gids. De neerslag van dat standpunt vindt 
men, nogmaals gezegd, niet op conceptueel niveau, maar wel in de inhoud van de leer- 
en leesboeken die in de negentiende eeuw in het protestants-christelijk onderwijs 
gebruikt worden. De mate waarin de Bijbel in de boeken aanwezig is, lijkt samen te 
hangen met de kerkelijke denominatie van de auteur. Zo schreef schoolmeester H. 
Picard, werkzaam aan de school van de kruisgezinde ds. C. van den Oever in Rotter-
dam, een serie Leesoefeningen, waarvan de inhoud uitsluitend bestaat uit bijbelcitaten 
of diep-religieuze teksten.38 Maar ook in bijvoorbeeld de veelgebruikte leer- en leesboe-
ken van de hervormde schoolmeester H.J. van Lummel ontbreken de bijbelteksten en 
een uitgesproken bijbelse moraal niet. Ongeacht het leervak, altijd wordt de leerling van 
de protestants-christelijke school in de negentiende eeuw geconfronteerd met aan de 

37 Acta of handelingen der Nationale Synode, zeventiende zitting.
38 H. Picard, Leesoefeningen voor kinderen. Kruisgezinden zijn een afsplitsing van de afgescheiden 

kerken. Ze hechten veel waarde aan de bevinding.
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Bijbel ontleende citaten of naar de Bijbel verwijzende teksten. Hij of zij is immers leer-
ling van een ‘school met den Bijbel’.

Het geheel overziend, geven de uitkomsten van het door mij uitgevoerde onderzoek 
geen aanleiding om de geschiedenis van het protestants-christelijk onderwijs in de 
negentiende eeuw te herschrijven. Dat was ook niet te verwachten. Wel levert de bestu-
dering van de pedagogische tijdschriften, zoals uit het hier bovenstaande blijkt, een ver-
fi jning en completering op van het beeld dat de historici aanreiken.

Met mijn onderzoek heb ik een begin gemaakt met de systematische bestudering van 
de protestants-christelijke pedagogische tijdschriften. Voor wat de negentiende eeuw 
betreft is dat nu gebeurd. Een logisch vervolg hierop is eenzelfde onderzoek naar de pro-
testants-christelijke pedagogische en onderwijskundige tijdschriften die in de twintigste 
eeuw zijn verschenen. Mogelijk kan het BNPP-project van het Historisch Documentatie-
centrum voor het Nederlands Protestantisme in dit verband een initiërende rol spelen.
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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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Summary

In service of education

A study of Protestant pedagogical periodicals in the 19th century

Summary

This study is about Dutch Protestant pedagogical periodicals that appeared in the 19th 
century. It concerns nine weekly papers, four monthly magazines, three magazines 
published by societies, two newspapers and one periodical for future teachers.

For each periodical the history of its development, its global contents, its view of 
education and upbringing and its view of the teacher have been examined. Chapter 3 to 
7 report the results for the previously mentioned fi ve types of periodicals.

The preceding chapter 2 offers a survey of the most important events and develop-
ments in Dutch education in the 19th century. They are the context in which the peda-
gogical periodicals appeared. At the centre is the ‘School Struggle’ which dominated this 
period. This struggle ended in 1920 with public and denominational education getting 
equal rights from the Dutch government.

Chapter 8 summarises the results of the research. Two periods can be discerned. In 
the fi rst period, from 1844 to 1873, periodicals struggled to survive. Due to a lack of 
subscribers most periodicals did not last long. This changed after 1873 because of the 
rapid rise of Protestant education. In this second period various magazines appeared 
(sometimes with changing names), even with weekly frequency.

The editors of the periodicals were serving as teachers and received virtually no 
allowance for their editorial activities. Most readers read the periodicals because of the 
educational news, which constituted their main content. The periodicals also paid atten-
tion to political developments with regard to education, but were virtually silent on 
theological topics. Initially there was much controversy between Protestant and liberal 
educational periodicals about the ideological character of education. The end of the 
19th century showed a development from newspaper to professional journal.

The investigation of the view on education shows that within Protestantism the 
fa mily was regarded as the most important place for education. The school provided an 
addition to this. Different views were held on the place of the church. Some regarded it 
a task of the church to found schools, others believed this to be a task of parents. The 
goal of education was the spiritual well-being of the child. To this end the Bible was 
seen as a reliable guide providing answers to both pedagogical and educational ques-
tions.

An important conclusion of this study is that Protestant education in the 19th cen-
tury did not develop a peculiar pedagogical vision and did not distinguish itself on a 
conceptual level. However, in practice it showed a distinct profi le which was mainly 
noticeable in the central place of the Bible and religion and in particular views on the 
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teacher’s role. A teacher was expected to be a pious Christian who had to have pedago-
gical qualities. Some supposed such a teacher could and was allowed to be involved in 
ideological neutral education too. The work of a Christian teacher was seen as closely 
related to the ministry of a pastor, for it was his main task to mould the soul of a child. 
At the end of the 19th century this view lost ground when the work of Christian tea-
chers was increasingly regarded as a profession which also required educational skills.

Apart from the teacher who through his attitude gave colour and direction to educa-
tion, the Bible had a big impact on the subject-matter of tuition, manners and atmos-
phere of the Protestant school.
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De Banier. Stemmen uit de Christelijke scholen in Nederland
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 1e jrg., nr. 1 en 39.

De Christelijke Onderwijzer. Orgaan der Unie van Christelijke Onderwijzers en Onder-
wijzeressen in Nederland
Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit, Amsterdam: 1e t/m 17e jrg., 20e t/m 
25e jrg., 46e, 47e, 52e jrg. en 55e jrg. compleet.
Onderwijsbond CNV, Zoetermeer, afdeling Arbidoc: 18e, 19e, 26e t/m 32e jrg., 35e 
t/m 43e jrg., 49e en 50e jrg. compleet.

Christelijk Schoolblad
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: 1e, 2e, 15e t/m 25e jrg. 
compleet; 26e jrg., m.u.v. nr. 51.
Universiteitsbibliotheek van de Rijksuniversiteit Groningen, Groningen: 7e t/m 14e 
jrg. compleet.

De Christelijke School
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam, 
coll. nr. 384: 1e jrg., m.u.v. nr. 10 en 11; 2e jrg. compleet.
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 3e jrg., nr. 1, 4 en 32.

De Christelijke School. Advertentieblad voor het Christelijk Onderwijs in Nederland
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: 2e jrg., nr. 38 t/m 52; 
3e jrg. en 4e jrg. compleet; 7e jrg., nr. 47 t/m 52; 8e jrg. compleet; 9e jrg. nr. 1 t/m 46.
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 1e jrg., nr. 45; 10e jrg., nr. 31.

De Christelijke Schoolbode
Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit, Amsterdam: 6e jrg., m.u.v. nr. 1; 7e 
t/m 9e jrg. compleet; 10e jrg., m.u.v. nr. 1 t/m 7 en 9 t/m 11; 12e jrg. compleet; 13e 
jrg., m.u.v. nr. 29, 36, 37, 46 en 48 t/m 52.
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: 14e t/m 19e jrg. com-
pleet; 20e jrg. (hiervan verscheen alleen het 1e nummer).

Correspondentieblad. Orgaan van de Vereeniging van Christelijke Onderwijzers en 
Onderwijzeressen in Nederland en de Overzeesche Bezittingen
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam, 
coll. nr. 389: 1e t/m 87e jrg. compleet.
Universiteitsbibliotheek van de Vrije Universiteit, Amsterdam: 88e t/m 95e jrg. com-
pleet.

De Hoop des Vaderlands. Weekblad voor Christelijk-Nationaal Schoolonderwijs
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam, 
coll. nr. 384: 1e t/m 5e jrg. compleet.

Nederlandsch Schoolblad
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: 1e jrg. nr. 1 en 6; 2e jrg. 
nr. 2 t/m 4, 6 t/m 10, 12 t/m 14.

Nieuw Nederlandsch Schoolblad
Koninklijke Bibliotheek, ’s-Gravenhage: 1e jrg. compleet.
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Nieuw Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs
Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen: 1e jrg., m.u.v. nr. 1, 
15 en 24; 2e jrg., m.u.v. nr. 14, 24, 26, 47, 49, 52.

Nieuws- en Advertentieblad voor de Christelijke en Bijzondere Scholen
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 1e jrg., nr.1.

Nijmeegsch Schoolblad voor het Christelijk Onderwijs
Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, Amsterdam: 1e t/m 8e jrg. compleet.

Maandschrift voor Christelijke opvoeding en Christelijk onderwijs
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam: 1e en 2e jrg. compleet.

Maandschrift voor Christelijke opvoeding in school en huis
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam: 1e t/m 7e jrg. compleet.

De Opleidingsschool. Tijdschrift voor aankomende onderwijzers
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam, 
coll. nr. 384: 1e en 2e jrg. compleet.

Paedagogische Bijdragen
Universiteitsbibliotheek Vrije Universiteit, Amsterdam: 1e t/m 26e jrg. compleet.

Vooruit. Orgaan voor Onderwijzers aan de Christelijke Scholen
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 3e jrg. nr. 8.

De Vrije School. Weekblad voor het Christelijk Onderwijs
Bibliotheek van de Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen: 1e jrg., m.u.v. nr. 6 
t/m 8, 15, 23 t/m 34, 39 t/m 42 en 46 t/m 49; 2e jrg., m.u.v. nr. 1 t/m 6, 10, 12, 14 t/m 
33, 42 t/m 5.
Nederlands Persmuseum, Amsterdam: 3e jrg., nr. 1; 5e jrg., nr. 50.
Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amsterdam: 
11e jrg. compleet.
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Afdeeling: Utrecht der ‘Vereeniging van Christelijke Onderwijzers in Nederland’. Notu-
len. Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, Amster-
dam, coll. nr. 384.

Correspondentie tusschen H.B. van Lummel en J. Klein over hun blad: Nieuw Nij-
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Notulen van de vergaderingen en buitengewone vergaderingen van de Hoofdcommissie, 
1860-1867, Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme, 
Amsterdam, coll. nr. 384.
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De Bazuin. Stemmen uit de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Kerk in Neder-
land (1856, 1858)

Christelijk Schoolblad Onze Vacatures (1920)
De Nieuwe Sprokkelaar. Christelijk Weekblad (1888, 1900)
Onze Vacatures. Gratis Advertentieblad voor de Scholen met den Bijbel (1907, 1920)
PCO-Magazine (1994)
De Stem (1852)
Stemmen voor Waarheid en Vrede (1886, 1888)
De Wekker. Weekblad voor onderwijs en opvoeding (1853, 1854)
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