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Van het bestuur
Nienke Faber
aa p n oo t m ie s
is het hoofdonderwerp van dit winternummer van Oud Neis.
Tientallen jaren geleden
begonnen kinderen op
de lagere school met dat
rijtje op de leesplank te
leren lezen. Met intussen
nostalgische tekeningen
per woordje. Na w i m
z u s j e t kwamen t eu n
v uu r g ij s, en zo ging
het door tot s ch a p e n Nog altijd zit dit in ons collectieve geheugen, al zijn er ook
alweer tientallen jaren andere methoden.
‘Het onderwijs van vroeger naar nu’
was het thema van een boeiende avond na de Algemene
Ledenvergadering op 8 november in Basisschool SamSam.
Daan Viergever vertelde een lesuur over zijn schooltijd
rond de oorlogsjaren, met veel foto’s van zijn schriften,
schoolwerk en handvaardigheid. Henny van Daalen
vertelde zonder plaatjes over haar ervaringen als
kleuterleidster tot 1999 rond Rotterdam en haar werk tot
2015 op Basisschool SamSam.
Daarnaast wordt in zevenmijlslaarzen het onderwijs van de
Middeleeuwen tot nu beschreven en in beeld gebracht. Een
belangrijke les: met de maatschappij verandert het onderwijs,
want school en maatschappij hebben alles maar dan ook alles
met elkaar te maken.
Het bestuur wenst u veel leesplezier met dit Oud Neis in de overgang naar het
nieuwe jaar en hoopt u in 2017 weer in gezondheid te ontmoeten bij de activiteiten
van de Historische Kring.
Leden
De Historische Kring verwelkomt uit Oosterhout de heer Borgonjen, de heer en
mevrouw Van Dam, de heer Van Meegen.
Wij ontvingen een opzegging van de heer en mevrouw Voorn in Oosterhout, de heer
Beekmans uit Nijmegen en van de heer en mevrouw Buitenhek in Valburg.
Ons bereikte het bericht dat de heer Theo Veens is overleden. Wij wensen de familie
veel sterkte.
Dank!
In augustus ontvingen wij een schenking van Jos Degen in de vorm van literatuur over
Oosterhout en het genealogisch onderzoek van de familie Degen met alle onderliggende stukken. Een rijke verzameling waarin ook veel bruikbare informatie over
Oosterhout is te vinden. Het bestuur inventariseert de mogelijkheden en houdt u op
de hoogte.
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Terugblik naar 2015
Graag brengen we nog de activiteiten in 2015 in herinnering:
* Aansluitend aan de algemene ledenvergadering op 24 maart 2015 deden de
ooggetuigen Daan Viergever en Ed Janssen hun verhaal over de gebeurtenissen in
de oorlog en de evacuatie in de herfst en winter van 1944-1945. Directe ervaringen
op het persoonlijke vlak maken veel indruk. Deze lezing ‘Tweede Wereldoorlog, de
gebeurtenissen in het laatste oorlogsjaar in de Betuwe’ vond plaats in Valburg in
Café de Viersprong en werd druk bezocht.
* De excursie op 2 september voerde naar Oudewater en Schoonhoven. Onderweg
was het genieten van de landschappen en plaatsjes in de Lopiker- en Krimpener
waard en de toelichting over het ontstaan ervan. De verzorging was als vanouds
prima voor elkaar.
* In augustus trok de kraam van de Historische Kring tijdens de Zomermarkt te
Slijk- Ewijk veel belangstelling. Getoond
werden boeken over de historie van onze
dorpen en natuurlijk was er lekkere taart
volgens historisch recept.
* Op 24 november werd in het bomvolle
kerkje in Slijk-Ewijk de lezing ‘Twee geloven op één kussen, daar slaapt de duivel
tussen’ gehouden. Frans Spaan gaf de aftrap met de bewogen geschiedenis van de
Oosterhoutse RK Leonardus kerk.
Vervolgens vertelde Dominee Dick Kruyt verhalen over de gebeurtenissen die zich
in en om de NH kerk in Oosterhout hebben afgespeeld. Gert Verhaaf liet zijn licht
schijnen over het wel en wee van het mooie, oude, witte kerkje van Slijk-Ewijk en
ten slotte nam Sjaak Helmink de R.K. kerk van Valburg onder de loep. Het was een
lange maar gevarieerde en leerzame avond.
* Jos en Frans Spaan werken doorlopend vrijwel wekelijks aan de website en het
digitaliseren van het archief (foto’s, archiefstukken).
* Namens de Historische Kring neemt Mieke van Veen deel aan de redactie van
Tabula Batavorum.
* Voorts heeft de Historische Kring zitting in de commissie Straatnamen van de
gemeente Overbetuwe, het DOP Oosterhout wat betreft landschap en uiterwaarden en de ontwikkelingen rond Knoop 38, dat alles in de persoon van Frans
Spaan.
* John Mulder heeft namens de Historische Kring zitting in de werkgroep landschapsplan De Danenberg.
Vooruitblik naar 2017
* De Algemene ledenvergadering in het voorjaar is op 21 maart. Aansluitend is het
hoofdonderwerp: Gebroken dijken, het hoge water met de ramp in 1820 bij
Oosterhout.
* Excursie naar een nog onbekende bestemming. Wensen en suggesties zijn welkom.
* Najaar 2017: lezing over Buitenplaatsen en landgoederen.
Contributie 2017
Denkt u aan de contributie voor 2017? Voor leden € 17,50 en voor huisgenoten komt
er € 5,00 bij. U kunt uw bijdrage overmaken op rekening NL60 RABO 0139 8074 03
van Historische Kring Oosterhout, Slijk-Ewijk, Valburg en omstreken. Alvast onze dank
hiervoor.
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aa p n oo t m ie s
Krijno Horlings

Het onderwijs vanaf midden vorige eeuw

Onderwijs is al eeuwen oud. Maar het onderwijs is niet hetzelfde als een eeuw of een
halve eeuw geleden. Dat bleek op 8 november in de basisschool SamSam in
Oosterhout, waar de Historische Kring onder de titel ‘aap – noot – mies’ een avond
hield over het veranderde en nog steeds veranderende onderwijs. De plek was het
‘Tussendoortje’, waar de school centrale bijeenkomsten houdt. Het is niet een toevallige naam, want het Tussendoortje vormt de verbinding tussen de kleutergroepen
aan de ene kant en de vervolggroepen aan de andere kant.
Daan Viergever en Henny van Daalen blikten terug op hun ervaringen als leerling of
leerkracht.
Maar eerst gaan we terug in de geschiedenis, met dank aan de site
www.onderwijsgeschiedenis.nl (ter leringhe ende vermaeck), Wikipedia en andere
digitale bronnen.
Wat er aan vooraf ging: Van an- naar alfabetisme
In de Middeleeuwen kon lang niet iedereen lezen en schrijven. De hogere klassen
(adel en geestelijkheid) wel, maar boeren en arbeiders veel minder of niet.
Leerkrachten stonden niet altijd in hoog aanzien. Aanvankelijk waren onderwijzers
lang niet altijd zelf geschoold, en kwamen uit ambachten als schilder, schoenlapper
of klompenbinder. Maar ook kwamen ze uit een kerkelijk ambt of uit administratieve
functies.

Wie zijn kind liefheeft spaart de roede niet; tijd voor een pak slaag
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In de late Middeleeuwen en zeker rond het begin van de 80-jarige Oorlog, werd
onderwijs voor meer kinderen bereikbaar en verminderde het analfabetisme. Een
Italiaanse geschiedschrijver constateerde in 1567: “In Holland kan iedereen lezen en
schrijven, zelfs de boeren.” Wellicht een beetje overdreven, maar blijkbaar was het
onderwijs hier wijdverbreid. Vooral jongens gingen naar school; meisjes minder,
want die moesten vaker leren een huishouden te bestieren. Kinderen van arme
ouders gingen naar een bewaarschool, zodat ook hun moeder kon werken. Maar ze
leerden daar vaak heel weinig, ook omdat de juf soms nauwelijks geschoold was.
Na de lagere school, waar basisvaardigheden werden geleerd, ging een selecte groep
naar de Latijnse school. Een nog selectere groep kon daarna doorstuderen aan de
universiteit.
Onderwijs op Hervormde leest
De Hervorming in de 16e eeuw gaf tweespalt in de 80-jarige Oorlog (Spanje 
opstandelingen, Katholieken  Hervormden /Calvinisten), maar gaf ook een
impuls aan het onderwijs: de ‘Openbare School met een positief Gereformeerde
instelling’. Tot eind 18e eeuw was alleen onderwijs met de Heidelbergse
Cathechismus als inspiratie toegestaan in de Noordelijke Nederlanden.
In die periode kwamen de eerste universiteiten, in 1575 in Leiden, Franeker volgde in
1585, Groningen in 1614, Amsterdam in 1632, Utrecht in 1636 en Harderwijk
(bekend van meneer Aart van Sesamstraat) in 1648.
Kinderkunde
Ene Johann Amos Komensky (1592) uit Moravië (zie foto linksboven), beter bekend
als Comenius, reisde ook door vervolgingen en oorlogen veel, naar Zweden,
Engeland, Leiden, Transsylvanië, en vestigde zich uiteindelijk in Amsterdam. Hij hielp
het onderwijs hervormen en schreef (naast 250 andere geschriften!) in 1666 de
‘Didactica Magna’, het grote opvoedboek, met een methode die zeer wijd verspreid
raakte. Godsdienst en wijsgerigheid waren de grondslag voor het onderwijs in de
moederschool (tot 6 jaar, gericht op het oefenen van de zintuigen), de moedertaalschool (tot 12 jaar, met het accent op het oefenen van het geheugen) en de Latijnse
school (tot 18 jaar, om het begripsmatig denken te ontwikkelen). Hij was sterk voor
algemeen volksonderwijs, voor arm en rijk, stedelingen en dorpelingen, jongens en
meisjes. Uiteindelijk was het leven en dus ook de (school)opvoeding een voorbereiding op de eeuwigheid. Godsdienst stond daarom centraal.
Ook andere pedagogen ontwikkelden in diezelfde periode onderwijsprogramma’s.
Jan Steen (1625 – 1679), ook bekend van het
huishouden en andere inkijkjes in het leven,
schilderde de ‘klap met de plak’, omdat de jongen
had geknoeid. Straffen met de plak werd in 1820
verboden. Andere attributen uit die tijd: de
luizenkam, de pechvogel
(werd naar een luidruchtig
kind gegooid, waarna het
een klap met de plak in
ontvangst mocht nemen),
een ezelsbordje voor een
domme leerling, een roe, een
bundel twijgen en een blok om vechtjassen in op te
sluiten.

Tip: In het “Schooltje”in het Openluchtmuseum
In Arnhem zijn al deze dingen te zien.
Bij mooi weer wordt er op zaterdag een mooi verhaal bij verteld.
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Verlichting
In de 18e eeuw kwam de Verlichting op, met verzet tegen dwang en gezag, zowel van
de kerk als van de staat, waarbij de wetenschap zich losmaakte van de kerkelijke
controle. Maar pas in de 19e eeuw kwamen de ideeën tot krachtige ontplooiing in
godsdienst, opvoeding en onderwijs.
Het Nut (1784)
De Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen, gesticht in 1784, had als doel beschaving
van hart en verstand, vermeerdering van volksontwikkeling en als gevolg daarvan
vergroting van volkswelvaart en volksgeluk. Onder het motto ‘Kennis is deugd’ zetten
de Nutsmannen zich in voor verbetering van de scholen. Rond de eeuwwisseling werden kweekscholen opgericht, en op tal van plaatsen scholen voor on- of minvermogenden.
Fröbelen
In 1837 stichtte Friedrich Fröbel (1782) (zie foto linksboven) een kleuterschool in Bad
Blankenburg (voormalige DDR). Een instituut voor kinderen tot zes jaar, die hij
bezighield met allerhande zelfbedachte werkjes die hij leerzaam achtte. In 1840
hernoemde hij de school een Kindergarten, een tuin van kinderen voor kinderen,
opdat de kleintjes maar mochten groeien als kool. In zijn onderwijstheorieën ging
Fröbel uit van een geloof in goddelijke eenheid in de
natuur, waarbij hij geestelijke training toepaste als
een fundamenteel principe. Papiervouwen was volgens hem een uitstekende methode om de kleuters
te laten kennismaken met abstracte structuren.
Driedimensionale lichamen als de bol, de kubus en
de cilinder zouden de ontwikkeling van het kind stimuleren; een idee dat resulteerde in de eerste blokkendozen. Belangrijke ontwikkelingselementen bij jonge kinderen waren een plezierige leeromgeving, eigen activiteiten van kinderen en lichamelijke beweging. Nu wordt fröbelen wel eens als onbenullig klungelen gezien, maar het was juist een kindgerichte methode en meer nog
een vanuit het kind ontwikkelde methode. Fantasie en spel: “is het schoonste verschijnsel van het menselijke leven in dit tijdperk niet het spelende kind?”

Wetten
Napoleon bemoeide zich ook met het onderwijs. Er kwam in 1801 een algemene
schoolwet, gebaseerd op idealen vanuit de Verlichting: ontwikkeling van verstandelijke vermogens van de kinderen om het tot redelijke (= nadenkende) wezens te
vormen. Met financiering, een onderwijsprogramma, bekwaamheidseisen aan
onderwijzers en schooltoezicht en onderwijsinspecteurs. Er kwam een ‘Handboek
voor onderwijzers’ (1806). Het onderwijs werd van individueel (met maar een paar
minuten tijd per leerling) klassikaal, met een strak weekrooster en de kinderen zaten
rij aan rij in de schoolbanken. Lijfstraffen werden afgeschaft, maar een ‘lichte tuchtiging’ was toegestaan. Belonen voor gedrag en prestaties werd belangrijker gevonden. Ook werden eisen aan de schoolgebouwen en klaslokalen gesteld en aan het
aantal leerlingen per klas. En er kwamen regels over de spelling, daarna tot op de dag
van vandaag onderwerp van verandering en verwarring.
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Schoolstrijd
Tegenover de rationele benadering van de Verlichting kwam een tegenkracht, de
Romantiek. Met meer ruimte voor onbewuste gevoelens, intuïtie en het volgen van
hartstochten en instincten. Met termen als Réveil terug naar de klassieke belijdenis)
en Afscheiding (Gereformeerden scheidden zich in 1834 af van Hervormden).
Kortom: er kwam een Schoolstrijd (1834–1848). Met als gevolg dat overal openbaar
onderwijs moest zijn, maar dat het vrij werd om daarnaast scholen te stichten op
religieuze basis, het Bijzonder onderwijs, om het gereformeerde karakter van de
openbare school te herwinnen.
Zo ontstond de School met den Bijbel, die echter door het bestuur en de ouders
moest worden bekostigd. Bij de openbare scholen verdween geleidelijk de Bijbel uit
het lesprogramma, al was dat van plaats tot plaats verschillend. Overigens bezochten
in 1855 94.000 kinderen geen enkele school.
In 1886 was de Doleantie (nog een kerkscheuring, waarbij de Nederduits Gereformeerde Kerk zich losmaakte van de Nederlands Hervormde Kerk) met zo’n 10%
‘overlopers’, een forse aderlating.
Vanaf 1889 kregen de Scholen met den Bijbel wel enige subsidie, op weg naar
financiële gelijkstelling met het Openbaar onderwijs, die in 1917 werd bekrachtigd.
(Dat is nu weer in discussie, omdat ook Islamitische en andere scholen hier op deze
wet een beroep doen.)
De industriële revolutie
In de 19e eeuw kwam met de stoommachine een heel andere tijd binnen. Spooren waterwegen, betrouwbare dienstregelingen, vestiging van massa-industrie in
de steden (met naast welvaart en internationale handel ook luchtverontreiniging, kinderarbeid, overbevolking en het
lompenproletariaat als gevolg). Het onderwijs moest ook massaonderwijs worden, met de nadruk op efficiency en tijdwinst: de school als leerfabriek. Vandaar
de klassikale vormen met rijtjes opdreunende kinderen ( 1 keer 1 is 2, 2 keer 2 is
4, . . . ; Groningen, Friesland, Drente,
Overijssel . . . , enzovoorts), tot ver in de 20e eeuw.
Ook het aap noot mies (1910) doet denken aan de
rijtjes die vroeger klassikaal werden opgedreund.
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De 20e eeuw
De maatschappelijke ontwikkelingen stonden in de vorige eeuw niet stil, integendeel!
De wereld schudde gedurende twee Wereldoorlogen op zijn grondvesten.
Elektriciteit en elektronica, auto’s, lucht- en ruimtevaart, welvaart en milieuvervuiling, film, radio, televisie, telefonie en internet, de Koude oorlog en de dekolonisatie
en tal van andere conflicten, om maar iets te noemen, veranderden de wereld. En
dat gaat door, in een adembenemend tempo. Vandaag is alles dichterbij en onmiddellijk te zien en horen, en daardoor soms veel bedreigender.
Het onderwijs heeft juist ook hierin een belangrijke rol, om de leerlingen wegwijs te
maken en ze, mèt de ouders, naar zelfstandige mensen te begeleiden om ze een
nuttige bijdrage aan de maatschappij te laten leveren.
Tal van pedagogen hebben hier een aandeel in gehad, zoals Maria Montessori (1870)
(zie foto linksboven), die als arts in het ziekenhuis ‘idiote’ kinderen tegenkwam. Door
gebrek aan leermiddelen hadden ze zich niet kunnen ontwikkelen, en met gebruik
van zintuiglijk ontwikkelingsmateriaal bleken ze helemaal niet idioot te zijn. Ze
ontwikkelde bij hen voelen, zien, horen en ruiken, en maakte daarvan haar werk in
een instituut voor de opleiding van onderwijzers voor verstandelijk gehandicapte
kinderen. Die methode “Help mij het zelf te doen.” heeft wereldwijd faam gemaakt
en werd in het Westen tot in de Verenigde Staten, in de koloniën tot en met India,
een groot succes, ook voor zeer gezonde en welgestelde kinderen. In Zelhem leverde Nienhuis daarvoor toepasbaar spelmateriaal. Maria Montessori
overleed in Nederland in 1952.
Ook ontstonden in de loop der tijd andere schooltypen, zoals Dalton, Jenaplan,
Freinet en de Vrije school.
Ot en Sien
Hoewel het vroeger helemaal niet
zo veilig was, ademen beelden die
op school werden geleerd een sfeer
alsof het leven rustig en overzichtelijk was. Ot en Sien staan symbool
voor een onbezorgd bestaan, hoewel ze heel wat (uiterst kinderlijke)
avonturen beleven.
Spannender waren de schoolplaten
van Isings met de Noormannen die
Dorestad (Wijk bij Duurstede)
platbranden, ijsberen die het Behouden Huys op Nova Zembla belagen en Koning
Willem I die in 1813 aankomt op het strand van Scheveningen. Tientallen platen zijn
in ons national(istisch)e geheugen gegrift.
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Eeuw van het kind
De 20e eeuw wordt wel de ‘eeuw van het kind’ genoemd. Het kind komt steeds
centraler in het onderwijs te staan. In 1900 werd met een nipte meerderheid en
geduchte tegenstand vanuit conservatieve en confessionele hoek de leerplichtwet
voor kinderen van 6 tot 12 jaar ingevoerd, na het ‘Kinderwetje van Van Houten’ uit
1874 tegen kinderarbeid. De leerplichtwet maakte het ontduiken eindelijk veel
moeilijker. Eén kamerlid, J.E.N. baron Schimmelpenninck van der Oye, was gewond
geraakt bij de val van zijn paard en kon niet bij de stemming zijn: 50 voor en 49
tegen. Argument tegen de wet: de ouderlijke macht moet belangrijker zijn dan die
van de staat.
Met de verzuiling en de (inter)nationale ontwikkelingen kreeg ook de pedagogie
meer aandacht, maar ook meer visies: waarvoor dient de school, waarvoor dient het
onderwijs, welke vakken zijn belangrijk, wat is de rol en positie van de kerk, van de
ouders, van de leerkrachten, van de politiek? En wat moet je kinderen bieden en wat
mag je van hen verwachten om als lid van de (gewenste) maatschappij te
functioneren? Terugkijkend is er een proces van stappen vooruit en op je schreden
terugkeren, van enerzijds het bevorderen van de eigenheid en individualiteit en
anderszijds het drillen tot gehoorzame en gezagsgetrouwe volgelingen.
Fotograaf
Al rond de eeuwwisseling kwam elk jaar de
schoolfotograaf voor een klassefoto en een
foto van ieder
kind. De foto’s
zijn nog altijd
een bron van
herinneringen.
Schoolarts
In 1904 verschenen de eerste schoolartsen.
Hygiëne werd een punt van aandacht, handen
en nagels moesten schoon en ondervoeding
werd gesignaleerd en bestreden.
Vanaf 1930
kwam ook de
schooltandarts
in de klas.
Poetsen was nog geen algemene gewoonte en toen
na de oorlog veel suikerrijk voedsel (“daar word je
sterk van”) op de markt kwam, kwamen er ook veel
gaatjes, soms tien per kind. Zonder verdoving werd
dat een pijnlijke ingreep, waar velen angst voor de
tandarts aan over hebben gehouden.
En de schoolmelk deed zijn intrede vanaf 1937. ‘Melk was
goed voor elk’ en begin jaren ’60 kwam de M-brigade met
melkbrigadiers: ‘drink per man drie vierde kan’. De melk op
school was vaak verwarmd, wat niet elk kind lekker vond.
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De Tweede Wereldoorlog
Met het verschuiven van de jaren verandert ook de informatie over hoe het
onderwijs die periode is doorgekomen. De heldenverhalen van kort na de oorlog
(“Iedereen zat in het verzet.”) verbleken nu gaandeweg blijkt hoeveel mensen
(besturen, leerkrachten, ouders) vooral géén stelling hebben genomen tegenover de
steeds knellender maatregelen van de bezetter: verboden boeken en liederen,
opgave van personeelsleden van geheel of gedeeltelijk Joodschen bloede, de
Ariërverklaring, de verklaring zich te onthouden van elke handeling gericht tegen het
Duitsche Rijk of de Duitsche weermacht, gebrek aan leermiddelen, verbod op roodwit-blauwe fietsvlaggetjes en oranje strikken, padvindersriemen en insignes,
verdwijnen van joodse klasgenoten, toenemende honger en armoediger kleding,
inkwartiering en wat al niet meer. En hoe na de bevrijding het eerst van alles de wat
afgebrokkelde zuilen weer werden opgebouwd en daarna pas het land. Uiteraard is
het gemakkelijk dat nu vanaf een afstand te beoordelen en te veroordelen, maar het
gevoel van nationale trots is er wel wat kleiner op geworden.
Oorlog in de Betuwe
Na het begin van de oorlog nam het leven in de
Betuwe min of meer zijn gewone gang. Maar dat
veranderde in september 1944, toen met de Operatie
Market Garden de Overbetuwe midden in de oorlogshandelingen kwam te liggen. Daarna werd het een
gebied ‘tussen twee vuren’, waar nu eens de Duitsers
en dan weer de geallieerden vochten en vernielden.
Uiteraard had dat ook gevolgen voor het onderwijs.
Toen de Duitsers in december 1944 de Rijndijk bij de
spoorbrug opbliezen liep de Betuwe onder water en
moest de bevolking weg, eerst vaak naar het reeds
bevrijde NoordBrabant, maar velen
kwamen in het
Vlaamse Geraardsbergen terecht. Er bleven mannen achter om het vee
en de voedselvoorraden te verzorgen, het ‘Manneneiland’. Na de bevrijding duurde het soms nog weken
of maanden voor men kon terugkeren, naar een
grotendeels verwoest gebied, met kapotte en geplunderde huizen. De wederopbouw kon beginnen.
Vernieuwing
Ook na de oorlog veranderde het onderwijs voortdurend. De ouderen van nu hebben
nog wel herinneringen aan vaste elementen, die inmiddels voor een deel weer veranderd zijn. In de bijdragen van Daan Viergever en Henny van Daalen komt dat ook
naar voren.
Psalmversje
Zaterdags schreef de meester of juf een psalm op het bord en wie
dat maandags uit het hoofd kon opzeggen kreeg een stempel. Ook
werd er gecollecteerd voor de zending of missie, al naar gelang de
geloofsovertuiging van de ouders. Het knikkende negertje was
dankbaar met elk muntje. Capsules van melkflessen gingen ook
naar de arme kindertjes in Afrika, dachten we, zonder te begrijpen
wat ze daar nou mee moesten.
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Poëzie
Meisjes hadden een poëziealbum, waar vriendinnetjes, familie en leerkrachten een
gedichtje in konden schrijven met een vaak suikerzoet plaatje. In de hoeken ‘tip tap
top de datum heeft een hoedje op’.
Lieve Anja
Wie dit boekje steelt is een dief
die moet zitten op een latje
100 spijkers in zijn gatje
tot hij roept genade Heer
o, o, o wat doet mijn gatje zeer
dit is geschreven
dit is gedaan
Astrid is mijn naam
o o wat heb ik een lol
6 october had Anja haar luier vol

1 2 3 4 5 6 Anja is een prinses

hip hap hop Anja lust geen drop
Schoolreisje
In de jaren ’50 kwamen de schoolreisjes in zwang. Het hele jaar werden hiervoor stuivers en dubbeltjes
gespaard. De kleinsten bleven in de
buurt, grotere kinderen gingen naar
verre bestemmingen, zoals Schiphol.
De bus deed ook een speeltuin aan“.
. . tot we misselijk van het draaien en
de limonade zijn . . . “. En vlak bij huis
doken de kinderen onder de bank en
stopte een lege bus bij de wachtende
ouders.
Klaar. . . over!
Het autobezit nam toe en zo
kwamen er verkeersbrigadiers
om de kinderen te helpen met
oversteken. Met een hesje aan
en een soort slappe pannenkoek, rood aan de ene en groen
aan de andere kant (net als de
treinconducteur een ‘spiegelei’ had), moesten auto’s, fietsen en
brommers stoppen.
Rooster en rapport
Elke klas had een weekrooster met de lestijden en
vakken. De vorderingen en vlijt en gedrag werden in
een rapport vastgelegd en dat moest drie keer per jaar
voor ‘gezien’ worden ondertekend door de vader of
verzorger. Sommige kinderen werden meestervervalser. Met voldoende voldoendes werd het kind
bevorderd naar de volgende klas.
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Bij het eindrapport hoorde een getuigschrift (en soms een school-Bijbel) en als
afsluiting vanaf de jaren ’70 een musical voor de ouders. Met een toespraak sloot het
hoofd der school de (lagere) schoolcarrière af en begon in het vervolgonderwijs een
nieuwe fase. Tegenwoordig ben je dan een brugpieper, met een te grote schooltas.
Al met al is er veel herkenbaar uit het verleden, maar
is het onderwijs uiteindelijk toch volkomen anders
dan in het verleden. Daarvan getuigen ook de twee
gastsprekers op 8 november, Daan Viergever en
Henny van Daalen. Hun (beeld)verhaal staat in de
volgende hoofdstukken.
Emancipatie
Waar vroeger meisjes minder onderwijs genoten en een lagere opleiding dan
jongens, is inmiddels een omslag gerealiseerd. Tot de jaren ’70 rondden veel meer
jongens dan meisjes de HBS en het Gymnasium af. Vanaf 1995 verlaten meer meisjes
dan jongens de HAVO en het VWO met een diploma. Meer meisjes dan jongens
beginnen aan een HBO-opleiding en dat geldt ook voor Wetenschappelijk onderwijs.
Dat betekent dat de traditionele verhouding kantelt. Dat zal zich ook gaan vertalen in
salariëring, maar ook in het aangaan van een relatie en het (uitstellen van het) krijgen
van kinderen.
Hetzelfde is zichtbaar bij jongeren met een migratieachtergrond. Waar die jongens
(let wel: generaliserend) in de puberteit meer last hebben van hun hormonen en van
een veranderend rolpatroon (vroeger was de zoon de hoeder van zijn zus(sen)), en
ook op het onderwijsfront achterblijven, gaan die meisjes verhoudingsgewijs als een
speer door hun opleiding. Zij zullen wellicht een volkomen andere maatschappelijke
positie bereiken dan hun ouders (en broers), waarbij herkomst en sexe minder
belangrijk wordt dan het eeuwen is geweest. Maar dat is geen geschiedenis, maar
een kijkje in de toekomst. Zo blijft het boeiend.
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Daan Viergever en Ed Janssen
In het Tussendoortje van de Sam Sam in Oosterhout hield de Historische Kring op 8
november een avond over het onderwijs van vroeger tot nu. Daan Viergever deed de
aftrap en nam het publiek mee door zijn leven als leerling en leraar. In een vlot
tempo toonde zijn kompaan Ed Janssen ruim 50 ondersteunende platen, kaarten,
tekeningen en foto’s. Als welbespraakt verteller hield Daan de aanwezigen een lesuur
aan hun stoelen gekluisterd met zijn verhalen over het onderwijs dat hij op de lagere
school had genoten, met name in Zetten. De oorlogsjaren maakten het volgen van
onderwijs moeilijk en met de evacuatie in 1944 vrijwel onmogelijk. Daardoor kreeg
hij wel toegang tot het vervolgonderwijs.
Het onderwijs liet hem niet meer los en hij werd uiteindelijk aardrijkskundeleraar op
de CHS (de Christine Hermine School) in Zetten.
Daan had tal van zijn lagere school schriften en boekjes bewaard en we kregen een
inkijk in zijn vorderingen als Daantje, gelardeerd met tal van anekdotes. Boekjes met
taaloefeningen en rekensommen, foto’s uit de oude doos, overal gaf hij een uitgebreide toelichting bij.
Het kwam voor een goed deel overeen met de geschiedenis over ontwikkelingen in
het Nederlandse onderwijs in het vorige hoofdstuk, maar gaf nu de persoonlijke
ervaring als leerling.

Leren schoonschrijven met een kroontjespen

hier haan hek hok hond . . . Netter!

Daantjes handvaardigheid met een hond
In het hok of in huis

Leren rekenen met de ogen
van dominostenen

Kaart van de provincie Gelderland zonder namen
van plaatsen en rivieren
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Welverdiend schoolreisje van leraar Daan Viergever met de (middelbare) school naar Schiphol

Leraar Daan Viergever voor de
Landbouwhuishoudschool

Christine Hermine School (CHS)
Landbouwhuishoudschool met
VBO, VHBO, MBO en
Leraressenopleidingen NXIX en
NXX in Zetten.
Later alleen VBO en IVBO

Daan: ”Links van de
voordeur was het
kantoortje van Dini”.
In 1988 is de Christine Hermine School samengegaan met de Lagere Technische
School in Andelst en werd Chr. Scholengemeenschap “Lingestroom”.
Na de fusie in 1991 is de Lingestroom samen met het Heldring College en de Chr.
Mavo opgegaan in het huidige Hendrik Pierson College. Het gebouw van de Christine
Hermine School is nu een appartementencomplex (Christine Hermine State).
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45 jaar voor de klas
Henny van Daalen werkte 15 jaar op Basisschool SamSam. Ze vertelde over haar
ervaringen sinds 1970 voor de klas.
Kleuterkweek
Henny begon in 1967 op de opleiding voor kleuterleidsters ‘Sint Lucia’ in Rotterdam,
In die tijd was het uitgangspunt dat kleuters op een andere manier leren dan kinderen op de lagere school, en dat de opleiding zich juist daarop moet richten. Meer
spelen en bewegen dan braaf in de bank zitten en rijtjes uit je hoofd leren, meer
ruimte voor creativiteit en zo spelenderwijs en ongemerkt heel veel leren. Met veel
aandacht voor de ontwikkelingsfase van kleuters die, net uit huis, met andere kinderen moeten leren omgaan.
Een eigen klas
Haar eerste klas was in 1970 op een school in een arbeiderswijk in Schiedam, met
een non als hoofdleidster. ‘Orde en regelmaat’ was haar devies en dus minder dat
speelse wat bij kleuters hoort. Wel leerzaam, maar niet op de manier zoals Henny les
wilde geven.
Speeldoos
Die kans kreeg ze in 1973 in een nieuwbouwwijk in Krimpen aan den IJssel, waar ze
op een nieuwgebouwde Montesori-school, de Speeldoos, hoofdleidster kon worden.
Met speelleerlokalen, zoals nu ook nog op de Sam Sam zijn, ruimer dan de doorsneelokalen.
Veel ouders in Krimpen waren hoger
opgeleid, zeer betrokken bij de school
en altijd bereid om op tal van manieren
mee te werken. Hier kon Henny met
haar collega op een creatieve manier
de kleuters voorbereiden op hun
verdere schoolcarrière. Zelf materialen aanschaffen (Nienhuis, dè leverancier van
Montesorimateriaal, bracht haar naar Zelhem en terug), ouderavonden organiseren,
huisbezoeken, musicals met liedjes van Benny Vreden, overleg met de nabije lagere
school, alles wat moest en kon gebeurde ook.
De vaste lesonderdelen waren taalontwikkeling, muzikale vorming, bewegingsonderwijs, werken met ontwikkelingsmateriaal en vrije expressie. De ochtend begon met
een gebed, een liedje en
een kringgesprek. Elke
dag maakte Hennie een
heksenverhaal, waarin de
vriendelijke heks
Kreukula als een soort
feuilleton van alles vertelde over wat ze meemaakte. Altijd geïmproviseerd, en altijd spannend; alle kinderen aan
wie Henny in ruim 27 jaar
in Krimpen die heksenverhalen vertelde, kunnen zich heks Kreukula
nog herinneren.
Kreukula met haar kat
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Veranderingen
Met de inspraak en democratisering kregen juffen en meesters voornamen. De inzichten in het onderwijs veranderden en in 1985 ontstond de ‘basisschool’, waarin de
kleuterschool en de lagere school in één onderwijsvorm werden samengevoegd. De
kleuters komen sindsdien binnen in groep 1 en de vroegere eerste klas werd groep 3.
Zo bevat de basisschool acht klassen. Kleuterleidsters moesten een extra opleiding
volgen om ook in de hogere klassen les te mogen geven, de applicatiecursus. Niet dat
die heel indrukwekkend was, maar veelzeggender is dat de ‘gewone’ leerkrachten
geen extra opleiding voor het onderwijs aan kleuters hoefden te volgen. Wel werden
meesters en juffen (‘onderwijzers’) plotseling ‘leraren’, een benaming die voorheen
aan het vervolgonderwijs was voorbehouden.
Deeltijd
In 1984 kreeg Henny haar eerste kind. Ze moest toen bevechten om te kunnen
blijven werken. Nog moeilijker was het om parttime te gaan werken, dus samen met
een andere parttime leerkracht. Twee kapiteins op één schip, dat kan niet goed gaan,
het zou niet goed zijn voor de kinderen, en de ouders zouden massaal voor de andere
klas met één juf kiezen. Kortom: er waren veel beren op de weg en er werden nog
meer beren verzonnen. De school was ook benauwd voor de reactie van de ouders:
zouden ze naar een andere school gaan met alleen maar fulltimers?
Het was een brug te ver om hoofdleidster te blijven en zodoende werd Henny
‘gewone’ deeltijdjuf. Door de ouders goed bij dit proces te betrekken en door in
Ingrid een heel goede duo-partner te vinden en met haar alles wat er gebeurde door
te spreken, bleek het werken in deeltijd eerder een succes dan een mislukking. Nog
altijd heeft Henny contact met haar duopartner uit die eerste jaren. Toen Ingrid een
eigen klas kreeg kwam Monica, met wie Henny ook alweer zo’n dertig jaar contact
heeft gehouden, en na haar nog andere duopartners. Nu is parttime werken meer de
regel dan de uitzondering, maar toen was het een nauwelijks te nemen obstakel,
vooral in het denken. Veranderingen blijken nog altijd eerst behoudende reacties op
te roepen.

Henny rechts, baby Eva boven in het midden, Ingrid links,
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In één gebouw
De komst van de basisschool had gevolgen voor de huisvesting. Voorheen vaak apart
staande kleuterscholen vonden onderdak in het hoofdgebouw van de basisschool,
vaak met minder ruimte om buiten te spelen en ook op andere manieren meer ingekaderd en ingeroosterd. Er kwam een onderbouw (groep 1 tot en met 4) en een
bovenbouw (groep 5 tot en met 8), met uiteraard een coördinator voor elke –bouw.
De bovenmeester of het hoofd werd directeur en gaf zelf steeds minder les. Wel
kwam er overleg, steeds meer overleg, en de vorderingen en resultaten van de kinderen werden steeds meer vastgelegd in leerlingvolgsystemen, handelingsplannen en
rapporten. Het Cito (Centraal Instituut voor ToetsOntwikkeling) levert sinds 1968
Cito-toetsen voor rekenen/wiskunde, taal en lezen voor alle groepen. Die eindtoets
van groep 8 wordt vaak als bijna bindend advies voor het vervolgonderwijs gezien. Al
die systemen brengen de nodige (en soms onnodige) administratie en besprekingen
met zich mee.
Naar de Betuwe
Eind 1998 verhuisde Henny met het gezin naar Elst en een half jaar later naar
Valburg. Ze meldde zich als invalster en werkte kort op allerlei scholen in de omgeving, van Valburg en Elst tot Zetten, Heteren, Arnhem en op de basisschool in
Oosterhout. Dat is op zich een bijzondere school, omdat het een vroeg voorbeeld van
een fusie van een openbare school met een katholieke school is. Toen daar een
vacature ontstond kreeg Henny een vaste aanstelling. In de volgende jaren gaf ze les
in groep 1, 2, 3, 4 en 5.
Dynamiek
Ook in Oosterhout stond en
staat de tijd niet stil. In het
nieuwe Nijmeegse
Oosterhout, nu Nijmegen
Noord geheten, kwamen veel
jonge gezinnen wonen en er
kwam een grote, heel grote
basisschool, de Oversteek.
Veel ouders zochten voor hun
kroost een dorpsere school en
vonden die in het Overbetuwse Oosterhout. Met als gevolg
een enorme toename van het aantal leerlingen hier.
Directeuren gingen en kwamen, zo’n zes in minder dan
15 jaar. Het aantal leerkrachten groeide ook, met een
slinkend aantal ‘oudgedienden’ en een instroom van
veel jongere parttimers. Tussen de bovenbouw en de
onderbouw kwam het ‘Tussendoortje’, waar ook deze
avond werd gehouden.
Alles verandert
De lesmethoden veranderen regelmatig, maar nog meer de kinderen en de ouders en
de maatschappij. Televisie, internet, mobiele telefoon, maar ook scheidingen en
nieuwe gezinssamenstellingen en niet te vergeten de omgangsvormen. De wisselwerking tussen ouders en leerkrachten verandert mee en wat voorheen vanzelfsprekend
werd geaccepteerd is nu (terecht) eerder onderwerp van overleg en (soms onterecht) van een conflict. De toegenomen mondigheid is vaak een verbetering,
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maar niet altijd. Grote gebeurtenissen elders in de wereld komen de school binnen
en ook kunnen ouders op school soms kleine incidenten tot wereldproblemen
maken.
Waar vroeger ‘doktertje spelen’ door jonge kinderen heel gewoon werd gevonden
moeten nu hierover thema-avonden worden gehouden om de onrust te bedwingen.
Boeiend en verwarrend hoe grotere openheid (alles is op internet te vinden) en
groeiende bezorgdheid hierover om de voorrang strijden. Opvoeden is en blijft
moeilijk en de wisselwerking tussen ouders en school wordt daardoor nog belangrijker.
‘Nieuwe’ problemen
Waar vroeger kinderen druk waren of niet lekker, is er nu meer bekend over de
achtergrond. ADHD, dyslexie, allergiën voor allerlei eten en drinken, alles vraagt om
passende aandacht en begeleiding. Heel wat kinderen hebben een ‘rugzakje’. een
financiële tegemoetkoming onder voor kinderen met een beperking of handicap, die
op het regulier onderwijs zitten. Het geldt voor kinderen
op het basis-, voortgezet- en middelbaar
beroepsonderwijs.
Men kan de financiering voor een rugzakje pas krijgen na
een zogenoemde indicering. Wanneer de indicatie is
toegewezen, kunnen ouders de keus maken tussen het
basisonderwijs, met een extra budget uit de LGF (leerlinggebonden financiering) of het kind naar het Speciaal
onderwijs laten gaan (bij ernstige gedragsproblemen of
beperkingen). Het streven is ze zoveel als mogelijk op de
gewone basisschool te houden.
De basisschool moet eerst een handelingsplan maken,
waarin het aangeeft op welke wijze het de leerling met
de aangereikte hulp gaat ondersteunen. Hierna wordt
het geld uit het “rugzakje” ter beschikking gesteld aan de
school.
Nieuwe middelen
Het digitale schoolbord (digibord) is in feite een klassikale computer en is een niet
weg te denken en ook een onmisbaar deel
van het onderwijs geworden. De
buitenwereld is ook meteen op school.
Kinderen werken zelfstandig in groepjes op
een vergelijkbaar niveau en gebruiken daar
vaak de computer bij. Een stoplicht regelt
dan de drukte: rood = in stilte werken en
niets vragen; oranje = fluisteren is toegestaan.

Intussen werkt de juf of meester met een apart
groepje of individuele leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Bij groen mogen de kinderen
iets aan de juf vragen. Anders dan het vroegere
klassikale van de rijen banken zijn er nu tafeltjes
waar kinderen apart of met een paar tegelijk aan
kunnen werken.
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Afronding
De laatste jaren voor haar pensionering in 2015 gaf Henny weer les
in de kleuterklassen. Maar heel
anders dan toen ze in 1970 begon.
Het idee dat alles meetbaar moet
zijn en in getallen moet worden
uitgedrukt, heeft mede tot gevolg
dat er nu al met de ouders van heel
jonge kinderen serieuze gesprekken
plaats moeten vinden of die kleuters wel mee kunnen, of extra aandacht en begeleiding nodig hebben. En ouders
hebben wel eens (te) hoge verwachtingen van hun kind, dat ze tegenwoordig vaak
pas krijgen als ze al richting de dertig jaar gaan. Het is niet altijd gemakkelijk om nog
een (meestal) vrolijk en (meestal) onbezorgd kind te zijn.
Onderwijs is leuk en leerzaam
Juist in een sterk veranderende wereld,
die je niet buiten de deur kunt houden,
zeker niet voor opgroeiende kinderen, is onderwijs nodig om te begrijpen wàt er in
de wereld gebeurt en om er later een positieve bijdrage aan te leveren. Daarom
veranderde het onderwijs in de afgelopen 20 eeuwen en in de afgelopen veertig jaar
en het zal in de komende jaren blijven veranderen. Wat moet blijven is een hecht
team van goed opgeleide en goed begeleidende leraren, of ze nu meester of juf,
leraar of lerares of docent worden genoemd.
Nog altijd vinden veel (oud-)collega’s het lesgeven, afgezien van het vele overleg en
de niet te stelpen administratie, een mooi vak, waar ze met hart en ziel hun krachten
aan geven. Ook Henny vond het mooi en dankbaar om haar werkzame leven in het
onderwijs door te (mogen) brengen.

SamSam viering

Krijno Horlings, met dank aan de ‘lessen’ van Daan en Henny
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Historische Kring op bezoek bij de keizer
Krijno Horlings
De excursie op 1 oktober ging naar Huis Doorn waar Kaiser Wilhelm II in 1920 asiel
vond. Van Valburg reden we
eerst naar Oosterhout en SlijkEwijk en toen met de Betuwe
Express door de ons
welbekende Betuwe richting
Rhenen. Toen door naar
Amerongen en via
binnendoorweggetjes, met af
en toe oponthoud om
tegenliggers te laten passeren,
kwamen we in Doorn.
Onderweg hadden onze reisleider annex voorzitter John
Mulder en deskundige-van-de-dag Ido Borkent al het nodige
verteld over de verschillende landschappen.
De verkaveling van de Betuwe is echt heel anders dan de
lange smalle kavels in het slagenlandschap waar de Kromme
Rijn zich doorheen slingert. En de bossen van de Utrechtse
Heuvelrug, afgewisseld
met voormalige
tabaksakkers, ademt weer
een heel andere sfeer.
Altijd verrassend hoeveel
variëteit het Nederlandse landschap binnen korte
afstand heeft. Voor we het wisten kwamen we aan
in Doorn.
Niet alleen Huis Doorn was onze bestemming, maar eerst het omliggende park. Ido
maakte er een ontwerp voor dat recht
doet aan de oorspronkelijke inrichting
en nu in fasen wordt gerealiseerd.
John laat op de kaart het 60 hectare
grote terrein zien, al was het voor de
keizer, die hier in 1920 asiel zocht na
zijn afzetting in Duitsland, maar een
klein toevluchtsoord. Hoewel er 59
spoorwagons nodig waren om een
deel van zijn spullen mee te nemen,
was hij wel meer en beter gewend.
Doorn wordt al in 838 genoemd en er stond rond het jaar 1300 een waterburcht.
Maar in 1536 werd het een ridderhofstad en in de eeuwen daarna kreeg het zijn
huidige vorm. Met een gracht er omheen, hoewel het moeilijk is om het water op
peil te houden.
Het park werd aangelegd in de Engelse landschapsstijl: geen strak ontwerp, maar
verrassende doorkijkjes naar vijvers, beelden en gebouwen, steeds weer met een
ander uitzicht, waardoor het park nog groter lijkt.
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Het gezelschap liep
eerst over het omliggende terrein, met
overal een toelichting
van Ido, waardoor je
nog beter weet wat je
ziet: het poortgebouw,

de entree en oprit, de voormalige stallen, nu een museum,
een duiventil, loofbossen en het pinetum (coniferenbos), de
moestuin, het mausoleum, het hertenkamp, de slingerende
vijvers, de rozentuin, de achterweide en de molenwei.
En de grafstenen voor de dashonden, waaronder onder
andere de trouwe Senta.
Zo werd het tijd voor de lunch,
waarna het huis zelf aan de beurt
kwam. Een deskundige dame leidde
ons rond en we zagen de pracht en
praal van de keizer en zijn keizerlijk
gevolg. Er waren heel wat vertrekken, ongeveer volgestouwd met
wat de keizer en keizerin niet
achter wilden laten. Salons, eetzaal,
kleedkamer, badkamers, studeerkamer, vol schilderijen en met
prachtige lampen.
Een bezoek aan de keuken en het keizerlijke
toilet maakte deze rondleiding compleet.
De keizer had trouwens een wat kortere
linkerarm door de tangverlossing bij zijn
geboorte. Met aangepaste kleding werd dit
enigszins gemaskeerd. Des te indrukwekkender dat hij in Doorn zo veel hout hakte, dat je
op zeker moment door de vele open plekken
het bos niet meer zo goed kon zien.
Wij kwamen ogen te kort om alles te zien en in ons op te nemen. Geld maakt misschien niet
gelukkig, maar je raakt niet gauw
op alle rijkdom uitgekeken.
Zie ook www.huisdoorn.nl .
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De keizerlijke sponde en het in een kast verborgen toilet.

Het werd tijd om naar de Betuwe terug te keren, naar het Streekmuseum Baron van
Brakell in Ommeren. In feite zijn het drie
musea, over de geschiedenis van de
Betuwe, over het wonen en werken en een
tentoonstelling van boerenwagens in het
Rivierenland. In drie groepen bezochten we
één van deze musea, met een deskundige
rondleiding van vrijwilligers. Het drankje op
het terras smaakte daarna des te beter.

Ook dit bezoek was zeer de moeite
waard en het is zo dichtbij, dat ieder daar
op eigen gelegenheid wel eens langduriger heen kan gaan.
Zie ook
www.streekmuseumbaronvanbrakell.nl .
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Van alles van vroeger …………….
Dini Huijbers
Bij een Oud Neis die over onderwijs in vroeger tijden gaat, moet ik ook even terug
denken. In 1965 kreeg ik een baan op de administratie van de toenmalige Christine
Hermine School in Zetten. In die tijd waren er nog geen computers en kopieermachines. Voor een les moest alles worden getypt met carbonpapier en later moest
dat op stencils die werden afgedraaid. Uit die tijd heb ik nog een recept voor een
kookles bewaard. De lerares bedacht het recept en noemde het heel mooi:
Cozangebak (cocos en zandgebak).
Om in stijl te blijven en te laten zien hoe het er uit zag met een ouderwetse
typemachine, heb ik een scan gemaakt van het getypte recept.

Eet smakelijk, want het is me toch lekker!
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Sponsoren
Deze Oud Neis is mede mogelijk gemaakt door:

Assurantiekantoor Derksen
B.V. te Oosterhout
M.H.A.A. (Ria) Derksen

Grafisch Bureau A & K
te Andelst

Op goede gronden

Bosland adviesbureau
Waaldijk 24
6677MB Slijk-Ewijk
0481-482556
bosland@wxs.nl

Voor al uw bos > 100 ha

Landwinkel De Grote Doorn
te Loenen
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