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Inleiding

In dit geschrift richten wij ons op de verschijningsvormen van het
nijverheidsonderwijs, ontstaan vóór en in de periode van 1798 tot 1863.
Hoewel hier en daar ook het onderwijs aan meisjes ter sprake komt,
beperken wij ons met het oog op de omvang van het onderwerp tot het
jongensonderwijs.
De aanleiding tot het onderzoek was de wens, meer te willen weten
over het nijverheidsonderwijs. De geschiedenis daarvan is nog slechts
gedeeltelijk beschreven en kreeg niet de aandacht die zij verdient. Immers, de opzet en de onderwijsinhoud van het huidige voortgezet onderwijs die, naar zal worden aangetoond, hun oorsprong vinden in de
gekozen periode, roepen in toenemende mate de vraag op naar het
waarom daarvan.
Wij trachten een antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Wat was er aan nijverheidsonderwijs voor jongens en ouderen in
Nederland in de periode van 1798 tot 1863?
2. Welke instanties en personen bevorderden of onderhielden toen dat
onderwijs?
3. Welke motieven lagen aan het onderhouden van dat onderwijs ten
grondslag?
4. Wie maakten van dat onderwijs gebruik?
Onder onderwijs is hier verstaan een institutionalisering van leeractiviteiten van jeugdigen. Algemeen onderwijs definiëren wij voorlopig als
een vorming, welke rekening houdt met alle relevante potenties en
begaafdheden van de leerlingen, zonder afgestemd te zijn op beroepen. 1
Nijverheidsonderwijs is beroepsgericht onderwijs; het beoogt leerlingen
na de lagere schoolleeftijd op een geregelde wijze de kennis en de kunde
bij te brengen, welke dienstig zijn aan hun reeds plaatsvindende, of
latere, beroepsuitoefening in de nijverheid, betrekking hebbend op
ambachtelijke of industriële produktie. Met deze produktie wordt gedoeld op de voortbrenging, die gericht is op het bewerken en verwerken
xxi

van stoffen of materialen tot voor gebruik geschikte goederen en Produkten.
Er is aanleiding deze studie te laten aanvangen in het jaar 1798. Van
overheidswege werden toen de gilden opgeheven; een deel daarvan, de
ambachtsgilden, verzorgden eertijds ambachtelijk onderwijs ten behoeve van jeugdige handwerkers die in de gildebedrijven werkten. De
bovenbegrenzing van onze periode is het jaar 1863, waarin de Wet op
het Middelbaar Onderwijs van kracht werd. Deze had o.a. ten doel de
regeling van dag- en avondonderwijs voor aanstaande handwerkers en
van dagonderwijs voor aanstaande ingenieurs en architecten.
Het leek ons goed de behandeling van het gedetailleerde onderzoek te
laten voorafgaan door een schets van de voorgeschiedenis der tekenakademies (hoofdstuk 1). Hierna volgt een bespreking van enkele rapporten en wetsontwerpen, die voortkwamen uit de wens, algemeen en
beroepsgericht onderwijs te regelen (hoofdstuk 2). Daardoor kunnen
wij vooraf kennisnemen van de plaats, die men het nijverheidsonderwijs
in het onderwijsbestel toedacht en van de motieven, die de ontwerpers
leidden. Tevens is zo een raamwerk geconstrueerd, waaraan de volgende hoofdstukken zijn opgehangen en waarnaar steeds is verwezen.
Het onderzoek is voor een groot gedeelte gebaseerd op archivalia.
Belangrijke vindplaatsen waren de Rijksarchieven, de gemeentelijke
archieven en het archief van de Rijksuniversiteit, afdeling Westerse
handschriften, te Leiden, een en ander vermeld op p. 308. De daar
aangetroffen bronnen bevatten meer gegevens over lekenscholen, tekenakademies en het door de regering verordende industrieel onderwijs
dan hier verwerkt is. Het Amsterdamse gemeente-archief bezit een
uitgebreide verzameling stukken die betrekking hebben op het werk
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, met name op het wel en
wee van de door de departementen onderhouden teken- en industriescholen. Voor de door de Maatschappij van Nijverheid georganiseerde
industriescholen zijn voornamelijk de Handelingen der Maatschappij
geraadpleegd, die zich bevinden in de bibliotheek van het Teylers genootschap te Haarlem. Opgemerkt dient te worden, dat genoemd archiefmateriaal hier en daar lacunes vertoont — veroorzaakt door brand
en/of oorlogshandelingen — en ook, dat dit uitnodigt tot gedetailleerder
onderzoek dan hier kon plaatsvinden.
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1. Voorgeschiedenis

1.1. Ambachtsgilden en hun leerlingstelsels vóór 1798.
Het jaar 1798, waarmee de te beschrijven periode begint, was voor de
nijverheid en het nijverheidsonderwijs van bijzondere betekenis. In dat
jaar werden door de regering de gilden opgeheven, 1 die eeuwenlang van
grote betekenis waren geweest voor het economisch leven. Zij hadden
reeds in de achttiende eeuw aanzienlijk aan invloed ingeboet, maar
bleken bij en na hun opheffing nog krachtig genoeg om zich te verzetten
tegen de maatregel. Hun leerlingstelsels kwamen tevens te vervallen.2 In
verband met dat laatstgenoemde aspect bezien wij in het kort het doel
en de werkwijze van die organisaties.3
De gilden waren verenigingen of „corporaties", die in de late middeleeuwen in de steden ontstonden. Door verschillende oorzaken werden
deze steden gekenmerkt door een zekere mate van economische zelfstandigheid. In de middeleeuwse stad was het leven, gemeten naar de
huidige maatstaven, nog primitief. De straten waren nauw, gebogen en
niet of ruw geplaveid, de huizen veelal van hout en met riet gedekt.
Alleen het marktplein bood ruimte. Daar speelde zich de lokale handel
af en werden afspraken gemaakt. Aan dat plein of in de buurt ervan
verhieven zich monumentale bouwwerken als een stadhuis, een kerk,
een gildehuis en stadspoorten. Aan al die gebouwen, die de trots der
inwoners waren, hadden jarenlang talrijke handwerkers hun beste
krachten gewijd, hetzij door te bouwen, hetzij door de materialen ervoor
te maken, te bewerken ofte leveren.
De gilden gaven nog in de 17e en 18e eeuw in vele opzichten een
kleurrijk beeld aan de stad. Elk gilde had zijn eigen wijk of straat,
waardoor „beunhazen" gemakkelijk konden worden opgespoord.
De Utrechtse kleermakers waren zelfs bevoegd in hun eigen straat
beunhazen aan te houden en op te sluiten. Een fraai voorbeeld
van een middeleeuwse stad biedt nog heden de kern van Amersfoort, gebouwd in de 13e eeuw. Deze stad heeft een intensief
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gildeleven gekend. Een deel der ambachtsgilden woonde en
werkte inde „muurhuizen", die in de 15e eeuw tegen de binnenste
verdedigingsmuur gebouwd werden toen deze zijn oorspronkelijke functie verloor.
Het grootste deel der handwerkers bestond uit zelfstandige meesters.
Terwijl de moderne ondernemer vooral een commerciële taak heeft,
behoefde de middeleeuwse ambachtsman zich geen zorgen te maken
over zijn afzetgebied. Hij mocht dat trouwens ook niet. Hij leverde aan
de vaste klanten in de stad en op het platteland en werkte veelal op
bestelling der afnemers. Zijn werk werd derhalve afgestemd op de
behoefte en de smaak van zijn opdrachtgevers. Het droeg een persoonlijk karakter en bevatte het kenmerk van soliditeit en duurzaamheid, en
meestal ook van stijl en artisticiteit.
Tot dat resultaat heeft het gildewezen in aanzienlijke mate bijgedragen. Dit had betrekking op de nijverheid in de uitgebreide betekenis
van het woord: op de handel, de visserij, de zeevaart en de ambachten.
In het volgende komen alleen de ambachtsgilden aan de orde.
De gildegenoten waren handwerkers met een eigen bedrijf. De gezellen en de leerlingen — waarover aanstonds — waren wel aan regels —
„keuren" — van het gilde onderworpen, maar werden niet als leden
erkend.
Een der kenmerken van het gildewezen was de gildedwang. Deze
hield de verplichting in, lid te zijn van een gilde om produkten te mogen
maken en verkopen. Dat betekent, dat alleen de leden van een gilde een
bedrijf mochten uitoefenen. Deze gildedwang werd door de lokale
overheid gesanctioneerd of toegepast. Niet overal en altijd heeft dit
gebruik bestaan, maar de neiging, om het verplicht lidmaatschap door
te voeren, bestond vrijwel overal. De meesters weigerden bijvoorbeeld
om met „ongeorganiseerden" — de reeds genoemde beunhazen — samen te werken.
De gildedwang maakte deel uit van de autonomie der gilden: de
bevoegdheid om bindende keuren voor het bedrijf vast te stellen. De
werking van deze autonomie is naar plaatselijke omstandigheden en
gezindheid zeer gevarieerd geweest. In sommige steden groeiden de
gilden uit tot economische grootmachten, in andere waren zij uitvoerende organen van de stadsbesturen.
Het streven van deze corporaties was gericht op beperking van de
concurrentie tussen de beroepsgenoten en op het tegengaan van overmatig winstbejag. Een andere trek was de neiging, de sociale gelijkheid
tussen de leden zoveel mogelijk te bevorderen. Daartoe dienden het
kleinhouden der bedrijven en de beperking van het aantal leerlingen en
gezellen die een meester mocht houden. Eveneens gold een verbod om
meer dan één werkplaats te hebben. Soms was zelfs het aantal werk2

tuigen in de keuren vastgelegd. Zo mochten de wevers niet meer dan
twee of drie weefgetouwen gebruiken.
De leden werkten samen om de produktiekosten zo laag mogelijk te
houden. Als een meester zijn grondstoffen goedkoop had kunnen inkopen, was hij verplicht zijn vakbroeders „recht van medekoop" te
geven wanneer zij dit wensten. Het gildebestuur kocht soms grondstoffen in voor gemeenschappelijke rekening en zorgde wel voor grotere
hulpmiddelen, als de aankoop ervan voor een bepaalde meester bezwaarlijk was.
De gilden waarborgden de kwaliteit van hun producten en de vakbekwaamheid van hun leden en gezellen door de leerlingstelsels. Deze
bestonden uit in keuren omschreven beroepsonderwijs, dat door
„leerknapen" kon worden genoten.
De leerlingstelsels hadden een exclusief karakter en kunnen derhalve
geen onderwijs-voor-iedereen genoemd worden. Gildeleerling was in
het algemeen hij, die de zoon of een familielid was van een meester, dan
wel van ouders, die voor de opleiding, c.q. de opvoeding konden betalen. In beroepen, waarin grote vraag bestond of ontstond naar geschoolde gezellen, werd hierop uitzondering gemaakt. De rechten en
plichten van de meester en zijn leerling werden in een leerlingcontract
vastgelegd en meestal door een notaris bezegeld. Dan was de gang van
zaken als volgt:
De ambachtsleerling werd opgeleid in de werkplaats van de zelf in het
vak opgeleide meester. Deze nam de leerling veelal in de huishouding
op. De leertijd bedroeg in Nederland meestal twee of drie jaar, in
andere landen in bepaalde beroepen langer, soms vijf of zes jaar. Na
zijn leertijd maakte de jongen een proefstuk". Wanneer dat de toets
van de „overlieden" (beëdigde beoordelaars) van het gilde kon doorstaan, dan kreeg hij een „leerbrief en werd hij gezel. Als gezel kon hij bij
zijn meester blijven, of elders een andere kiezen en tegen een in de
keuren vastgesteld loon zijn beroep uitoefenen. Zocht de gezel inderdaad een andere baas, dan moest hij zich volgens het gebruik van
sommige gilden tot de „gildeknecht" wenden. Deze was op de hoogte
van de vacatures en ging met de werkzoekende langs de bedrijven, tot
een oplossing gevonden was. In sommige steden verzamelden deze
vaklieden zich op een daartoe aangewezen plein voor een der stedelijke
gebouwen (veelal het gildehuis), waar de werkgevers de voor hen geschikte personen kwamen uitzoeken. Bood de stad de sollicitant geen
werk, dan kreeg hij wel uit de „armenbos" (ondersteuningsfonds) van
het gilde een „teerpenning" mee, om elders zijn geluk te kunnen beproeven. Dit reizen van stad naar stad, dit „reizen op ambacht", was
geen aspect van een gedwongen nomadenbestaan, maar van het toen3

malige gezellenstadium, waarin de reeds opgeleide vakman van meester
naar meester en van stad naar stad trok om telkens iets nieuws te leren
onder steeds nieuwe levensomstandigheden. Zo leerde de rondtrekkende gezel (duits: Wanderbursche") 4 moeilijkheden overwinnen, initiatieven nemen, vervaardigings- en arbeidsmethoden beproeven en
mensen kennen.
De gezel, die meester wilde worden, werd het maken van een proefstuk opgedragen dat aanmerkelijk moeilijker was dan het na de leertijd
gemaakte examenwerkstuk. In sommige streken kwam dit verplicht
meesterproefstuk al vroeg voor, maar het is pas later algemeen gebruik
geworden. Voor ieder ambacht was de proef nauwkeurig in de reglementen omschreven. In Utrecht waren voor de kleermakers vier kledingstukken voorgeschreven, voor de meubelmakers een „seskant tresoor (buffet) en een tafel daerop, overhoeck geklampt met een kalf daer
midden in". 5 In het Historisch museum te Amsterdam — de vroegere
Waag — prijkt nog de meesterproef van het metselaarsgilde. Een bijzonderheid, waarop wij later terugkomen, was, dat niemand de meesterproef mocht afleggen, tenzij hij poorter — burger — van de stad was.6
Ook moest hij het bewijs overleggen, dat hij zijn meester als gezel trouw
had gediend.
De gildenopleidingen waren praktisch van aard in die zin, dat de
vaardigheden en regels al doende geleerd werden, onder de leiding van
de meester en het toezicht van de overlieden. Ongetwijfeld bleef vaktheoretisch onderwijs niet achterwege, maar slechts in één gilde, namelijk in dat van de chirurgijns, kwamen de praktijk- en de theorievakken
afzonderlijk in de examens tot uitdrukking. 7
De arbeidsdag was lang. Gewoonlijk werd van zonsopgang tot zonsondergang gewerkt; enkele schafttijden onderbraken het werk. 's Winters
was de werktijd dus korter dan 's zomers. Niet alleen was het kunstlicht
nog gebrekkig, maar veelal mocht er niet eens gewerkt worden vanwege
het brandgevaar. Op talrijke feestdagen en rouwdagen rustte de arbeid.
R. Pernoud berekende, dat er ongeveer tachtig dagen per jaar waren
waarop in het geheel niet gewerkt werd en zeventig, waarop de arbeid
gedeeltelijk werd neergelegd.8 Dat komt dus ongeveer overeen met drie
maanden vakantie in snipperdagen. De organisatie van het vermaak en
de plechtigheid geschiedde op religieuze basis: iedere vrije dag was een
feestdag of rouwdag, en dergelijke dagen begonnen met een godsdienstige plechtigheid.
Afgezien van die „gebonden" vrije dagen hadden de leerlingen een
hard bestaan, vooral als zij geen leergeld konden betalen. Niet zelden
kwam een ruwe behandeling voor. In en na oorlogstijd of in tijden van
epidemieën waren er vele „verlaten" kinderen, dikwijls van elders ge4

komen. Sommige meesters namen hen zogenaamd in de leer, maar in
werkelijkheid werden zij als goedkope arbeiders op hardvochtige wijze
geëxploiteerd. Deze „leerlingen" moesten door bedelen aan de kost zien
te komen. In Nederland werden in de tweede helft van de 17e eeuw tal
van verordeningen uitgevaardigd die van zorg getuigen voor deze „bedelende ambachtskinderen". 9
Uit het bovenstaande blijkt al, dat de gilden een neiging hadden tot
monopolievorming en exclusivisme. Dat werd er in de vervaltijd der
gilden, die na de 15e eeuw intrad, niet beter op. Die neiging kwam tot
uitdrukking in talrijke reglementen, die de verwerving van het meesterschap aan bezwarende voorwaarden verbonden. Sommige daarvan
zijn, op zich zelf gezien, geheel in de lijn van de opleiding en de
kwaliteitseisen der produkten, zoals de leertijd, het reizen op ambacht
en de beperking van het aantal meesters. Ook het heffen van examengeld en contributie is te rechtvaardigen uit de behoefte aan middelen
om de taak der gilden te kunnen vervullen. Maar het is niet te ontkennen, dat deze voorwaarden in de loop der jaren overmatig werden
verzwaard. Op exclusiviteit wijst de uitbundige maaltijd, verplicht gesteld na het afleggen van de meesterproef, waardoor alleen welgestelde
gezellen de eindstreep haalden. Discriminerend voor buitenstaanders
was het, dat de zoons of de familieleden van gevestigde meesters veelal
vrijgesteld waren van verplichtingen als intreegeld, vermogensbezit en
reizen op ambacht. Zelfs kwam het voor dat zoons van meesters geen
proefstuk hoefden te maken of het recht om meester te zijn konden
kopen. 10 Ook werden wel bepaalde burgers gediscrimineerd, bijvoorbeeld in Nijmegen, waar vanaf 1623 een lid van de katholieke kerk geen
burger en dus ook geen meester mocht zijn.11 Voorts werden vreemdelingen meestal niet tot het gilde toegelaten. Toen in Nederland in het
begin van de 17e eeuw joden uit Portugal en later uit Duitsland en Polen
zich vestigden, werden de gilden voor hen gesloten verklaard. 12 Typerend voor de strategie van de gilden was hun houding tegenover de
Franse vluchtelingen (protestanten), die zich in de jaren zeventig en
tachtig van de 17e eeuw in de Nederlanden kwamen vestigen.13 Onder
hen waren zeer bekwame handswerkslieden en fabrikanten, die deels
nieuwe en verfijnde technieken toepasten. 14 In verband daarmee stelde
een verordening in 1681 deze vreemdelingen vrij van de verplichtingen
der gildekeuren. De gilden achtten zich echter in hun broodwinning
aangetast. Zij kregen van de Amsterdamse raad gedaan dat genoemde
faciliteit in 1690 kwam te vervallen. Besloten werd „om de driejarige
vrijstelling van stads-accijnsen en de ontheffing van de gilden (...)
voortaan niet meer te vergunnen, maar de Vluchtelingen met de overige
burgers gelijk te stellen". 15 Dat betekende dat vreemdelingen, hoe be5

kwaam ook, evenals alle andere burgers, de gildeproeven moesten afleggen alvorens toestemming te verkrijgen om een bedrijf uit te oefenen.
De mededinging van handvaardige en vernuftige vaklieden, die op den
duur de kwaliteit van de gehele nijverheid zouden hebben bevorderd,
werd niet geduld uit vrees voor schade aan groepsbelangen. Niet overal
is deze neiging tot monopolisme even sterk geweest, maar iets ervan was
wel overal voelbaar.
Een ander kenmerk was het lokaal protectionisme der gilden: hun
streven namelijk om door invoerbeperkingen en invoerverboden de
concurrentie van andere steden en van het platteland zoveel mogelijk te
beperken. Alleen tijdens de jaarmarkten mochten handwerksproducten
van elders worden verkocht. In de na 1798 gevoerde strijd om herleving
van de verboden organisaties — waarover in 1.2. — was het ventverbod
een steevast aangevoerde eis. Bekend zijn ook de acties der gildebesturen tegen de meer op massaproductie ingestelde manufacturen. Dat
waren grote „industriële" bedrijven die juist deden wat de gilden bestreden: produceren in grote werkplaatsen met veel werknemers, waarvan een deel door een sterk doorgevoerde arbeidsdeling on- of halfgeschoold kon zijn.16 Opgeleide, maar werkloze gezellen konden daar
terecht om uitvoerende, ontwerpende, toezichthoudende of leidende
taken op zich te nemen.
Opmerkelijk is, dat in sommige landen, w.o. Nederland, knechtsgilden hebben bestaan. 17 Deze zijn te beschouwen als voorlopers van de in
de tweede helft van de 19e eeuw opgekomen vakorganisaties van arbeiders. De knechtsgilden ontstonden, toen de kans op het meesterschap voortdurend kleiner werd en werkloosheid aan de orde van de
dag was. Zij bestonden uit groepen gezellen die een actie voerden voor
lotsverbetering en sociale zorg. Door de overwegend vijandige houding
van de meesters en de plaatselijke overheid hebben die organisaties
geen lang en vruchtbaar leven kunnen leiden.
Samenvattend kan worden gezegd, dat de ambachtsgilden van grote
betekenis zijn geweest voor het economische leven, en in verschillende
opzichten ook voor de kwaliteit der handwerksproducten en de vorming
van leerlingen tot bekwame handwerkers. In de kern van hun wezen
waren deze corporaties uit op behartiging van groepsbelangen. In het
kader hiervan hadden hun leerlingstelsels ten doel, toekomstige gezellen en meesters een beroepsvormende opleiding in de werkplaats of op
de bouwplaats te geven. De gilden leefden in en streefden naar statische
verhoudingen, zodat nieuwe ontwikkelingen in het bedrijfsleven niet
met open oog tegemoet werden getreden. Als gevolg daarvan, en ook
door veranderde inzichten omtrent de economische ordening in het
algemeen, was hun rol reeds vóór 1798 zeer omstreden.
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1.2. Ambachtsgilden en hun leerlingstelsels van 1798 tot 1818.
In en na 1795 sloopte, in navolging van Frankrijk, een nieuwe staatsregeling oude instellingen, waartoe alle gilden, corporaties en broederschappen behoorden. Deze groeperingen pasten niet meer bij de behoeften en de geest van de nieuwe tijd. De oude keuren werden opgeheven. Iedereen kreeg voortaan de vrijheid te maken wat hij wilde,
ongehinderd door belemmerende verordeningen.
Een twintigjarige strijd volgde, want de zich gedupeerd voelenden
gaven zich niet zomaar gewonnen. Inzet werd: behoud of herlegalisering der corporaties. Daarbij kwamen steeds vier elementen aan de orde
die eigen waren aan het gildesysteem: 1. sanctionering door de overheid
van beschermende maatregelen, welke bedrijfsordening ten doel hadden
(tegengaan van concurrentie, bedrijfsuitoefening alleen door gekwalificeerde burgers der stad, ventverbod); 2. zorg voor de kwaliteit der
produkten (inhoudend o.a. controle in de werkplaatsen op de kwaliteit
van het brood); 3. behoud of herstel van hun sociale zorg; 4. behoud of
herstel van hun onderwijsweg (aan het eind waarvan de meesterproef
kon worden afgelegd, die als bewijs gold van het vakmanschap der
ambachtsmeesters).
De acties der gildebesturen bleven niet geheel zonder resultaat. Zij
stelden zich soepel op, en waren bereid over te gaan tot vereenvoudiging
der reglementen en tot modernisering van hun leerlingstelsels; met
medewerking van de overheid dienden zij plannen daartoe in. Voorlopig werd het gildeverband in zoverre gehandhaafd, dat alleen de oudleden en zij, die zich na 1798 hadden aangemeld, bevoegd verklaard
werden tot uitoefening van een bedrijf, terwijl de gildeproef en het
leerlingwezen gehandhaafd bleven. In 1805 trad de „Patentwet" in
werking, die formeel de oude rechten en beschermende maatregelen
gedeeltelijk in ere herstelde. 18 Deze wet doorkruiste echter het vrijheidsprincipe. Geleidelijk kwam bedrijfsvrijheid in de plaats van bedrijfsordening, in overeenstemming met het vrijheidsideaal der Franse
revolutie.
Deze ontwikkeling maakte deel uit van een werkelijk revolutionaire
ombuiging van de gegroeide maatschappelijke verhoudingen. Drie
factoren zijn in dit verband te noemen.
De eerste factor is de aantasting van het bestaan der middenstand,
een aantasting die zich reeds vóór de Franse tijd begon te voltrekken. 19
Bij herhaling komen wij in de literatuur de constatering tegen, dat de
middengroepen verdwijnen en slechts rijken en armen overblijven.
Winkeliers en ambachtsmeesters — de kleine patroons in de nijverheid
— zakten af naar de stand van het lagere volk. Hun inkomsten waren
ongewis en niet of weinig hoger dan die van hun gezellen, als zij deze
nog in dienst hadden.
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De tweede factor is, dat het streven naar afschaffing van de omstreden gildedwang deel uitmaakte van andere hervormingen, die opheffing van de discriminatie van mensen op grond van hun levensovertuiging tot inzet hadden. Daartoe behoorde, dat voortaan een ingezetene
niet om zijn geloofsovertuiging of afkomst uitgesloten mocht worden
van ambten en beroepen.
De derde factor vormt het lokaal en gewestelijk particularisme: het
streven der Rijksoverheid naar decentralisatie van overheidstaken en
naar het verlenen van een zekere lokale autonomie aan gemeenten en
provincies. Later komen wij nog herhaaldelijk deze trek tegen in de
Besluiten die betrekking hadden op nijverheidsonderwijs.
Typerend voor de officiële opvattingen over vrijheid en gelijkheid zijn
de redevoeringen van I. J. A. Gogel (1765-1821), in 1805 benoemd tot
minister van financiën. De minister bediende zich van de volgende
redenering: Het principe van de gelijkheid en de vrijheid van alle
burgers is onaantastbaar. Het moet afgelopen zijn met de ongerijmdheden, de monopolies en het machtsmisbruik der gilden. Het stellen van
eisen van bekwaamheid aan werkman en meester is onnodig en ongewenst. Een regeling voor rechters, artsen, apothekers, chirurgijns,
vroedmeesters en schoolmeesters is nodig, maar waarom zou een
werkman een examen moeten afleggen of een proefstuk moeten leveren, alvorens hem tot baas aan te stellen? Alle slechte waar verbiedt
zichzelve; als een meester zijn vak niet verstaat, keert hij gewoon terug
tot de rang van knecht. Het is niet nodig alle ambachtslieden meesterstukken van handvaardigheid te laten maken: de geringe koopkracht
van brede lagen der bevolking is meer gebaat bij goedkope en minder
fijne kwaliteiten. Bovendien is het beter veel werklieden aan het werk te
zetten, ook wanneer sommigen onbekwaam zijn, dan weinige bekwame,
want op die wijze zal het aantal lediggangers, dieven en bedriegers
afnemen, de armoede verminderen en de neiging tot het leren van een
ambacht toenemen.20
Het is duidelijk, dat een dergelijke politieke overtuiging en stellingname het toeluisterend publiek confronteerde met een bepaald soort informatie. Deze stemde namelijk overeen met het
vooroordeel van een politieke groepering, i.e. met invloed en
macht. Deze informatie dong naar populariteit; zij had weinig of
geen diepgang. Hoofdkenmerk was simplificering van uitermate
belangrijke problemen die in feite iedereen aangingen. Gogels
betoog moet wel, gezien de opvolgende gebeurtenissen, velen als
muziek in de oren hebben geklonken. De gehate gildekeuren
vervangen door vrijheid van bedrijfsvoering, wie, behalve de belanghebbende gildemeesters, wilde daar niet achter staan? 's Mi8

nisters populaire, goedkope breedte-informatie was evenwel volstrekt onkritisch. Was zij kritisch geweest dan had hij overwogen,
dat opleidingen van leerlingen, gezellen en meesters niet zomaar
in het leven waren geroepen en gebleven. Immers zij dienden om
mensen bekwaam te maken voor hun werk. Verwachten, dat in de
techniek „het goede" vanzelf zou prevaleren, had in zijn betoog
gepaard moeten gaan met de uitspraak, dat ook toekomstige
artsen, rechters etc. best zonder onderwijs bekwaam zouden worden. Dat laatste gebeurde evenwel niet: voor deze categorieën
vond Gogel we/ opleidingen nodig.
De minister sloeg overigens de plank niet zo ver mis toen hij
wees op de noodzaak, het bedrijfsleven vrijheid te geven om ten
bate van velen, goedkope artikelen voort te brengen en initiatieven
daartoe aan te moedigen. Stellig hadden de gilden niet alleen de
kwaliteit van hun produkten op peil gehouden, maar ook de prijs
ervan. Zij hadden ook getracht een vrije ontplooiing van het
bedrijfsleven, vooral op het platteland, te dwarsbomen. Wat Gogel, i.e. de regering echter negeerde was het harde feit, dat ook
massaproduktie bekwaamheid vereist van althans een deel der
producenten, namelijk van allen, die het fabrikageproces moesten
ontwerpen, organiseren, leiden en vervolmaken. Om maar niet te
spreken over een zich slagvaardig opstellen inzake nieuwe technische mogelijkheden en nieuwe marktgebieden. Modernisering
van de nijverheid vereiste meer gedifferentieerde bekwaamheden, dan de overzichtelijke, traditionele arbeidsmethoden der
ambachtsmeesters. Immers oude vuistregels gingen niet meer op.
De op massaproduktie ingestelde manufacturen lieten het reeds
zien: een sterk doorgevoerde arbeidsdeling vroeg een uitgebreidere organisatie van leiders, geschoolden, halfgeschoolden en
ongeschoolden. Klantenbinding maakte plaats voor afzet op verre
markten. De opkomende mechanisering van althans een deel van
de arbeid vergrootte de moeilijkheden. Zij voegde een nieuwe
dimensie toe aan de bestaande arbeidstechnieken. Nieuwe installaties vroegen deskundigen voor hun bediening en onderhoud. In gang werd gezet een toen nog niet te overziene, maar
toch reeds waarneembare, werkelijk revolutionaire, technische
evolutie die meer dan ooit opleiding van de daarbij betrokkenen
op alle niveaus vergde. Men miste de boot op een kritiek moment,
namelijk toen de opleidingen der leerlingstelsels op de helling
kwamen. Zwaar werden de nadelen der corporaties, de zwaarte
der examens en de conservatieve bedrijfsvoeringen beklemtoond.
De opleidingsweg zelf kwam, voor zover bekend, slechts in twee
plannen naar voren. In 1796 ontwierp de „burger J. Ankunga" —
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ook geschreven als Ankringa — een plan dat een „meer algemene
kennis en bekwaamheid in alle nuttige werkzaamheden" wilde
bevorderen dan de gilden konden bijbrengen. 21 Maar een zeer
bedachtzame staatscommissie, die het stuk ter behandeling kreeg,
beloofde alleen, er te zijner tijd een nuttig gebruik van te zullen
maken. Evenmin kwam er iets terecht van een plan, in 1801
ontworpen door J. Goldberg, Agent van de nationale economie.
Dit voorzag in technische cursussen, te geven aan twee universiteiten.22
De gehele kwestie der technische opleidingen bleef in de discussies
zwak ondersteund. Een definitief besluit viel niet. Over de geldigheid
der tijdelijke regelingen heerste verwarring: hier handhaafde men het
oude gildestelsel, daar werd het opnieuw ingevoerd, elders aarzelde
men. De inlijving bij Frankrijk vergrootte de onzekerheid. Hoewel geen
wettelijke beslissing afkwam, ging de mening heersen, dat bedrijfsvrijheid voor iedereen gold. De wet op de corporaties bepaalde, dat gemeentelijke corporaties konden worden ingesteld met het oog op het
verlenen van onderstand aan de leden in geval van ziekte of verarming,
alsmede aan weduwen en wezen van gestorven leden. De eis van het
stedelijk burgerschap kwam er echter niet in voor, noch de verplichting
tot het afleggen van proeven van bekwaamheid. De gehele regeling
werd veronachtzaamd, mede vanwege de onzekerheid, of de in 1812
ingevoerde Franse patentwet de definitieve opheffing, of de nietigverklaring der corporatiewet tot vanzelfsprekend gevolg had.
Het doorhakken van de Gordiaanse knoop bleef voorbehouden aan
Koning Willem I. Na het vertrek der Fransen kwam de oppositie opnieuw in het geweer, hopend op een nieuwe koers ten gunste van het
oude gildewezen. Gepleit werd weer voor herlegalisering van beschermende regelingen, w.o. die voor de leerlingstelsels en de bijbehorende
afsluitende examens. De koning aarzelde vijfjaar tussen de weg der
vrijheid en die der ordening. De eerste werd gekozen: op 23 oktober
1818 viel de Koninklijke beslissing, dat herstel van de gilden en hun
privileges niet kon plaatsvinden. 23
Deze beslissing had een verstrekkende betekenis en een negatieve
uitwerking op wat nog resteerde aan opleidingen. Later zien wij, dat
verscheidene nieuwe Koninklijke besluiten volgden, welke ten doel
hadden werkers in de nijverheid aan enig beroepsgericht voortgezet
onderwijs te helpen. Zij waren echter niet toereikend om te herstellen
wat verloren was gegaan: onder toezicht van deskundigen staande regelingen voor geïntegreerd theoretisch en praktisch, polytechnisch
dagonderwijs. Men had goed gedaan deze te lichten uit de kluwen van
politieke en economische vraagstukken. Men had de stelsels nieuw
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leven kunnen inblazen met het oog op de technische ontwikkelingen in
de nijverheid. Nu bleef slechts over het leidend, wel zeer mager principe, dat door de Commissaris-Generaal voor het onderwijs, Repelaer
van Driel, in het tweede Onderwijsverslag van de regerin g (over 1817, p.
33) tot uitdrukking was gebracht: „in velerlei opzichten kan en behoort
de regering alleen de weg te wijzen, en door aanmoedigingen het betreden van die weg gemakkelijk te maken; maar de ingezetenen alleen
kunnen die uitgebreidheid en vastheid aan vele inrichtingen geven,
welke de regering door eigene middelen buiten staat is te bereiken".
Hier vinden wij het principe terug van minister Gogel. Het behoeft
geen lang betoog, dat de regering zelf geen dagonderwijs voor de in de
nijverheid werkenden in de plaats wilde stellen van de verloren gegane
dagopleidingen der gilden. Dat was een kapitale, verreikende vergissing, waarop eerst veertig jaar later van particuliere zijde gewezen zou
worden (2.13.). De fout school vooral hierin, dat niet alleen de opleidende, maar ook de pedagogische taak van de ambachtsmeesters en
andere bedrijfshoofden niet werd gewogen. Deze taak was niettemin
van grote betekenis, en wel in tweeëerlei opzicht:
Ten eerste kende het gildewezen geen principiële scheiding tussen het
leven van de meester en dat van de leerknaap. Beiden leefden zij het
leven van alle dag, d.w.z. het leven van de arbeid en van de hoogtijdagen, van de droefheid en van de blijdschap. Vaak was de leerling zelfs in
het huisgezin van de baas opgenomen. De pedagogische taak was impliciet, maar daarom niet minder essentieel voor het vormingsproces
van de leerling.
Ten tweede vond overdracht van kennis en vaardigheid plaats in de
met opzet klein gehouden werkplaats. Het produkt kon alleen gemaakt
worden na een theoretische voorbereiding of begeleiding, die aan alle
praktische handarbeid vooraf diende te gaan. Theorie en praktijk
vormden een didactische eenheid. Beide elementen stonden in wisselwerking met elkaar en beïnvloedden elkaar. Dat was zo algemeen bekend en werd zo vanzelfsprekend aangenomen dat men er niet over
schreef. Het was een vorming op basis van een grondhouding. Later
zien wij, dat in de vervaltijd van het gildewezen afzonderlijke theorielokalen werden ingericht om het „akademietekenen" te beoefenen.
Men stond toen voor de vraag, hoe de theorie niet te laten verworden tot
een abstractie, maar levend te houden ten nutte van de dagelijkse
praktijk in de werkwinkel. In de bronnen aangaande de in 4 en 5 te
behandelen tekenscholen en industriescholen komen wij dan ook steeds
de eis tegen, dat de theorie „toegepast" moest worden op de praktijk.
Maar pas in 1865 bracht een voorstander van gecombineerd theoretisch
en praktisch onderwijs in schoo¡verband, het hier bedoelde pedagogisch
beginsel expliciet onder woorden: voor veel leerlingen is het ongeil

scheiden beleven van theorie en praktijk bijzonder vormend (zie 6.3.2.).
Toch ondernam de regering althans iets: het avondonderwijs der
tekenscholen en tekenakademies werd aangemoedigd, zoals wij in 2.3
zullen zien.24 Dit onderwijs vond zijn voorgeschiedenis in het akademietekenen der 17e en 18e eeuw. Daaraan besteden wij thans enige
aandacht.
13. Tekenakademies vóór 1798
In het voorgaande schetsten wij het onderwijsstelsel der gilden en
merkten op, dat dit in de loop van zijn bestaan aan kwaliteit inboette.
Een uiting van deze aftakeling, betrekking hebbend op de binding
tussen meester en leerling, trad in het midden van de 17e eeuw aan het
licht. Sommige handwerkers in de beeldende kunsten begonnen toen
bezwaren te uiten tegen het samengaan in één gilde met lieden uit de
„gemeene" ambachten, in zoverre deze niet of minder geneigd waren de
kunst te dienen.25 De ongelijksoortigheid der uitgeoefende beroepen,
verenigd in gilden, was een tijdlang gedoogd, omdat men elkander om
economische redenen niet kon missen, maar daar, waar het ambachtsprodukt tot stand kwam door in één gilde verenigde ambachtsmeesters
met een verschillende kijk op de kunstzinnige zijde van het vak, werd
die ordening hinderlijk gevonden. De industriële produktie, in de
daarop volgende eeuwen een maatschappelijke factor van grote betekenis, kondigde zich reeds aan, gereed om in een ongebreideld bedrijfsleven, met behulp van machines en werktuigen, in het groot te
produceren. „Nuttige" kunsten werden aangetast door zorgeloosheid
omtrent het schoonheidsaspect daarvan, het accent verleggend van de
kunst naar de techniek, van de persoonlijke prestatie naar de massaproduktie. De verhouding van meesters, gezellen en leerknapen werd
eveneens verschraald tot een van bazen en knechten, van werkgevers en
loonarbeiders.
Enkele kunstenaars merkten het veranderingsproces met leedwezen
op. Zij begonnen het samengaan met vakbroeders die zich meer op de
utiliteit van de ambachten richtten te mijden. Niet zonder spanningen
werd de overgang naar de nieuwe tijd met zijn accentuering van de
industriële productie tot stand gebracht. Op verzoek van meesters in de
beeldende kunsten begonnen verschillende stadsbesturen hun recht te
erkennen om zich van het ambachtsgilde af te scheiden, waarin zij met
andere handwerkers verenigd waren. De kunstenaars werden in die
gevallen ontheven van hun verplichtingen aan de oude organisatie en
kregen toestemming om een eigen confrérie (broederschap), of genootschap te stichten. In de plaats van kleermakers, schoenmakers, looiers,
kuipers of stoelenmakers konden dan kunstbroeders, werkend in de
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beeldende kunsten, hun kameraden zijn. De afscheidingsbeweging gaf
jarenlang gehaspel, mede omdat de grens tussen kunst en nut, tussen het
zuiver kunstvormende en het technische, vaag was. Maar op den duur
werd overal een nieuwe regeling erkend, die ten doel had de kunst
boven het „gewone", utilitaire, technische ambacht te verheffen.
Een begeleidend verschijnsel van de nieuwe groeperingen was, dat zij
het kunstonderwijs isoleerden van de praktijk. Nog steeds boden de
ambachtswinkels gelegenheid tot het opdoen van vaktheoretische en
praktische kennis en vaardigheid, maar de theorie en de praktijk van het
tekenen ging men onttrekken aan de persoonlijke overeenkomsten tussen meester en leerling. Dit was mogelijk doordat de bijeenkomsten der
kunstenaars tot openbare inrichtingen van meer algemeen nut en belang
gemaakt werden. Deze zeventiende eeuwse beoefenaars van de beeldende kunsten waren dezelfde mening toegedaan als sommige latere
ontwerpers van middelbaar onderwijs, die in het tekenen de grondslag
zagen van veler beroepsuitoefening, ja die dit onmisbaar vonden.26 Het
tekenen vond men nodig voor tekenaars, etsers, schilders, beeldhouwers, graveerders, plaatsnijders, borduurders, glazeniers,fijnsmeden(in
edele metalen), ivoorsnijders, houtsnijders, schrijnwerkers en anderen.
Het tekenen kweekte begrip voor zuivere vormen; het diende de voorbereiding van elk werkstuk; het kon een gesprek over een ontwerp
ondersteunen en verduidelijken; het bood gelegenheid tot kunstoefening in de tijd, die de dagelijkse arbeid overliet. Getekend werd naar
voorbeelden (tekeningen, etsen, schilderijen) en naar afgietsels van
reliefs en beelden, alsmede naar een levend model.
Ook iemand die architect wilde worden kon daar terecht. Hij begon
gewoonlijk met werken in de praktijk bij een ambachtsmeester. Als hij
hogerop wilde kon hij de winteravondlessen van een akademie bijwonen. Het is de vraag of creativiteit centraal stond. Men gebruikte „ordeboeken", die een lange voorgeschiedenis hadden. In het jaar 25 v.
Chr. gaf de Romeinse bouwmeester Vitruvius namelijk „De Architectura" uit, een tiendelig werk over de Griekse en Romeinse bouwkunst.27
Hij beschreef en tekende tempels en andere openbare gebouwen, compleet met gevels, doorsneden, plattegronden en details van zuilen, kapitelen, architraven, friezen en tympanen. Ook woningen zijn beschreven, alsmede constructies, winning en eigenschappen van bouwmaterialen, instrumenten en werktuigen. Vitruvius behandelde vijf stijlen,
„orden": Dorisch, Ionisch, Corinthisch, Composiet en Toscaans. Vooral
in de Renaissance is men begonnen met nieuwe uitgaven van deze
boeken. Bij het streven van de kunstenaars om zich minder als ambachtsman te gaan zien paste heel goed het verhogen van de theoretische kennis en van de status door het schrijven en uitgeven van boeken.
Verscheidene bouwmeesters lieten dan ook boeken over de bouwkunst
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verschijnen, en architecten in spe lieten niet na deze te bestuderen. Ook
de perspectiefleer kwam aan de orde. Men gebruikte daarvoor het in
1707 verschenen werk van de schilder G. de Lairesse, dat uitvoerig
handelde over proporties, anatomie, perspectief, weerspiegeling, schaduwwerking en compositie („ordonnantiën") van figuren.28 Naast de
combinatie van werken en akademietekenen kon men overigens ook
nog in de militaire opleidingen te Leiden en Franeker — later te
Amersfoort (1805, in 1809 overgebracht naar Den Haag) — terecht om
ingenieur of architect te worden. 29 Daar studeerde men dan voor militair ingenieur, of officier bij de genie. Dat was niet zo vreemd als
bedacht wordt, dat de stadstimmerman of de stadsbouwmeester meestal
betrokken was bij het ontwerp en de bouw van de verdedigingswerken
der stad.
Het geschetste beeld van werken overdag en het nemen van tekenlessen op de winteravonden bleef eigen aan hen, die deze inrichtingen
en de later opgekomen lekenscholen bezochten, zoals wij nog zullen
zien. De meeste akademies kampten met grote materiële moeilijkheden.
Men ging contribuerende leden werven met het doel, de financiële
draagkracht te verhogen en tevens ideële steun voor het voortbestaan te
verkrijgen. In de 18e eeuw werd de beslotenheid der akademies geleidelijk opgeheven door toetreding tot het genootschap van dergelijke
contribuerende leden. Het waren min of meer welgestelde amateurkunstenaars, die de tekenkunst machtig wilden worden. Het tekenen
werd een mode, 30 en de akademies boden gelegenheid deze te cultiveren.
Tot een nog ruimere werkzaamheid kwamen de akademies in dejaren
zeventig en tachtig van de 18e eeuw, door ook allen toe te laten die
werkten in de industrie. 31 Deze ontsluiting voor de onderste sociale laag
maakte deel uit van het streven, het gewone volk een goede opvoeding,
i.e. goed „volksonderwijs" te bieden. 32 In aansluiting daarop zou in de
19e eeuw voortgezet volksonderwijs volgen (h.5.). Gezien de alom
heersende armoede lag het geheel in de lijn, de lessen in het akademietekenen aan de arbeiders gratis te geven. Het aangevoerde motief was,
dat geen werker in het gehele gebied van de nijverheid, dat zowel de
beeldende als de nuttige kunsten omvatte, tekenvaardigheid kon ontberen. Men overwoog, dat het ontwerpen en maken van dingen geheel
of gedeeltelijk te maken had met gevoel voor schoonheid. De techniek
kwam overdag in de praktijk aan de orde, de tekenakademie was er voor
de kunstzinnige vorming van allen, die deze wilden ontvangen: kunstenaars en dilettanten. Men ging de bevordering van de tekenkunst
schuiven onder de noemer van het streven, het bedrijfsleven en de
arbeidende bevolking te activeren.
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Deze combinatie doet overigens merkwaardig aan als gelet wordt op
de materiële nood, waarin velen verkeerden. Het was de illusie van de
elite, die meende dat kunstarbeid het land zou redden. In een „Provisioneel Plan" van 1779, ondertekend door de stadhouder en vele vermogenden, zette men deze gedachte op aandoenlijk naïeve wijze uiteen.
Het stuk gaf te kennen, dat geen rechtgeaard Nederlander mocht achterblijven bij de pogingen: de „vervallen Fabricquen en Manufacturen"
in zijn vaderland op te beuren jongeren en onvermogenden bij te staan,
bekwamen te belonen en iedereen uit te nodigen een openlijk getuigenis
van zijn talenten te geven. Minvermogenden moesten in de gelegenheid
gesteld worden hun gaven des geestes aan het daglicht te brengen, daar
deze anders verloren zouden gaan, tot schade van het land. De tekenkunst gold, geheel in de lijn van het hoofddoel der akademies, als
middel om 's lands nijverheid tot bloei te brengen. Het was nodig, „</e
tekenkonst, als het fondament van alle konstarbeid, te beschermen en haar
beoefenaars aan te moedigen ".33
Deze geest van kunstbevordering en gemeenschappelijk werken of
praten werd door het gehele land verspreid. Na Amsterdam (1653)
kwamen 's-Gravenhage (1682), Leiden (1694) en Utrecht (1696) tot het
onderhouden van een akademie. In de 18e eeuw volgden Dordrecht,
Breda, Deventer, Rotterdam, Schiedam, Amsterdam (de tweede),
Haarlem, Leiden en Middelburg, en aan het eind der eeuw was er geen
stad van enige betekenis waarin geen kunstbeoefening plaats vond of
. . . plaats had gevonden. 34
Deze laatste toevoeging houdt in, dat deze instituten niet alle een
onbedreigd en ononderbroken bestaan hadden. Vooral in de Franse tijd
verdween of kwijnde veel van wat op dat gebied opgebouwd was. Wij
zagen reeds, dat in 1798 alle genootschappen en broederschappen werden opgeheven. Sommige tekenakademies waren afdelingen daarvan.
Enkele instellingen trachtten zich te handhaven, maar geweldige maatschappelijke en politieke beroeringen maakten dat uitermate moeilijk.
Een nauwkeurig beeld van het wel en wee der akademies is op grond
van de bronnen niet op te bouwen; hun geschiedenis is nog niet beschreven. Wel schijnt vast te staan, dat de bovengenoemde toewending
naar de nuttige kunsten en naar de arbeiders in de ambachten en de
industrie geen loos gebaar is geweest. De akademie te Middelburg
bijvoorbeeld (1778) gaf les aan weesjongens, die overdag werkten in
onderscheidene bedrijven.35 Een andere school, die functioneerde op
een breed vlak, was het genootschap Mathesis Scientiarum Genitrix
(M.S.G.) te Leiden (1785). Een van de taken was het geven van onderwijs op het gebied van de zeevaartkunde en de krijgskunde (w.o. vestingbouwkunde en landmeten) aan minvermogenden, om hen „uit hun
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bestaan van soberheid en armoede op te trekken" en op deze wijze bij te
dragen „tot de voorspoed van de gehele natie". Andere afdelingen
gaven lessen in wiskunde, natuurkunde, werktuigkunde, tekenkunde,
en bouwkunde. 36 Met dit genootschap werkten twee andere instituten
samen: de in 1694 opgerichte tekenakademie (heropgericht in 1799
onder de naam van Ars Aemula Naturae) 37 en de Maatschappij der
beschouwende wis-, bouw-, natuur-, teken-, graveer- en schilderkunde
(1794). Samensmelting van deze drie instellingen vond plaats in 1800.38
De eigenlijke tekeninstituten bleven gericht op vorming in de beeldende kunsten met het oog op ontwikkeling van de zin voor schoonheid.
Hoewel deze inrichtingen de weidse naam kregen van akademie waren
het niet meer dan gelegenheden om enkele avonden per week te oefenen in het tekenen naar platen, afgietsels van antieke voorwerpen,
levend model, of stillevens en ordeboeken. Van geregeld, ononderbroken nijverheidsonderwijs was nog geen sprake. De eigenlijke esthetische, ambachtelijke en technische vorming moest nog steeds buiten de
school plaatsvinden in de praktijk van de werkplaatsen en de bouwplaatsen.
De gesignaleerde belangstelling voor „nuttige" onderwij s vakken
bleek uit de aandacht voor de natuurwetenschappen en voor het gewone werk van alle dag. Dit was een aspect van het streven naar heroriëntering op velerlei gebied. Daarover in de volgende paragraaf.
1.4. Streven naar heroriëntering
De toelating van „gewone" werklieden (uit de technische ambachten en
de industrie) in tekenakademies en de opkomst van een school als die
van het Leidse M.S.G. was geen geïsoleerd verschijnsel, maar maakte
deel uit van een algemene heroriëntering op het gebied van de natuurwetenschappen, de letterkunde, de handel en de nijverheid.39 Onder de
indruk van een algemene malaise 40 gingen personen uit de hogere
kringen verenigingen vormen lot het bespreken, bestuderen en onderzoeken van allerlei sociale, economische en wetenschappelijke onderwerpen. Resultaten daarvan kwamen aan het licht in de vorm van
prijsvraaginzendingen en verhandelingen. Opgericht werden: de Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen (1752), de Maatschappij
der Nederlandsche Letterkunde te Leiden (1766), Pro Excolendo Jure
Patrio te Groningen (1768), het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1769), het Bataafsch Genootschap der proefondervindelijke
wijsbegeerte te Rotterdam (1770), de Amsterdamsche Maatschappij ter
bevordering van den landbouw (1776), de Vaderlandsche Maatschappij
van reederij en koophandel te Hoorn (1777), Teylers Genootschap te
Haarlem (1778) en het Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kun16

sten en wetenschappen (1778). Zij streefden elk in hun sector naar
verheffing van het land op geestelijk of materieel gebied door samen
werking te bevorderen van burgers, die, zonder partijschap, zich wilden
inspannen voor het bereiken van een in reglementen vastgelegd doel.
Prijsverhandelingen en eigen bijdragen der leden verschenen en bewe
zen, hoezeer men kennis en wetenschap in ruime kring wenste te ver
spreiden, alsook hoezeer men jonge talenten onder hun aansporing en
bescherming gelegenheid wilde geven tot ontplooiing. Twee andere
organisaties gingen zich o.a. bemoeien met de nijverheid en de erin
werkenden: de Oeconomische Tak — in 1777 voortgekomen uit de
Hollandsche Maatschappij van Wetenschappen te Haarlem — en de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (1784). Het is hier de plaats, aan
de beide laatstgenoemden enige aandacht te schenken.
De Oeconomische Tak (later: Maatschappij van Nijverheid) werd
gevormd door leden, die zich ten doel stelden de handel, de nijverheid,
de landbouw en de visserij tot bloei te brengen.41 Zij waren bezorgd
over de aftakeling van de Nederlandse welvaart en wilden zich met
kracht daartegen verzetten. De middelen, die daartoe aangewend wer
den, doen wat primitief aan, maar de economische wetenschappen
stonden dan ook nog in de kinderschoenen. De eerste werkprogramma's
bevatten de volgende punten: a. verspreiding van „praktische" kennis
(hier: kennis, die in verband stond met de dagelijkse praktijk in het
gehele gebied van de nijverheid); b. het uitschrijven van prijsvragen om
mensen uit te nodigen tot het bestuderen van problemen op het gebied
van de techniek, de chemie en de fabricagemethoden; с het voeren van
propaganda voor het kopen en gebruiken van inlandse goederen en
Produkten; d. aanmoediging tot het doen van uitvindingen en ontdek
kingen; e. vertaling van buitenlandse werken over technische onderwerpen. Opmerkelijk is de toelichting op de voornemens: men wenste
geen theoretische, bespiegelende verhandelingen zonder bewijsstukken,
maar uitsluitend praktisch denkwerk, gestaafd met concreet materiaal.
Daar werd later nog een zesde punt aan toegevoegd: oprichting en
onderhouding van industriescholen (1829, zie 2.11. en hoofdstuk 5).
Deze activiteiten maakten deel uit van een beweging, die leiders der
tekenakademies er toe brachten ook handwerkers in de industrie uit te
nodigen van hun onderwijs gebruik te maken.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen richtte zich op de „verhef
42
fing" van „het volk". Wie daaronder begrepen werden leerde IJs
brand van Hamelsveld in zijn boek „De zedelijke toestand der Neder43
landsche Natie op het eind der XVIII eeuw (1791). Hij was zelf enige
tijd voorzitter van het Nutsbestuur en schreef in de pathetische stijl van
zijn tijd een scherpe kritiek over zijn welgestelde tijdgenoten. De maat
schappij zag hij ingedeeld in vier standen, die vloeiend in elkaar over17

gingen en waarvan elke laag de neiging had de juist bovenliggende te
imiteren.
1. Bovenaan de schaal stonden de leden van de adelen dcpatricische
families. Zij waren rijk en genoten een groot aanzien. Hun jeugd ontving
overwegend het onderwijs thuis. Particuliere meesters gaven lezen en
schrijven; later volgden een dansmeester, een muziekmeester en een
meester voor moderne talen. Soms nam men een gouverneur of gouvernante aan. Dit privaatonderwijs onthield de lerende evenwel het
pedagogische en socialiserende voordeel van de omgang met andere
kinderen in schoolverband. Contact vond bij voorkeur plaats met kinderen uit de eigen stand. De auteur beschrijft de zo gevormde jongeren
dan ook als waanwijs, stijfhoofdig, eigenzinnig en verwijfd. Sommigen
werden voorbereid tot universitaire studie.
2. Dan volgde de geleerde stand, gevormd door rechters, advocaten,
rectoren en leraren van latijnse scholen, predikanten en doktoren. Deze
mensen waren niet bepaald rijk maar hadden grote invloed en de taak,
de Verlichtingsideeën uit te dragen. Deze stand was, evenals de eerstgenoemde, gericht op behoud der verkregen posities. Zij waren akademisch gevormd en hadden de wijsheid en een zekere macht in pacht.
3. De volgende stand onderscheidde de auteur in de gezeten en de
eenvoudige burgerstand. Gezeten burgers waren kooplieden, handelaars,
fabrikanten, traflkanten, notarissen, procureurs, ambtenaren, geneesmeesters, chirurgijns, apothekers, boekdrukkers en boekverkopers, onderwijzers van Franse scholen en anderen. Zij hadden in hun jeugd enig
onderwijs genoten dat wij thans tot het middelbaar onderwijs zouden
rekenen, en wel hetzij op de latijnse school zonder de studie te vervolgen, hetzij op een binnen- of buitenlandse kostschool, een Franse school
of een lagere school met enkele jaren voortgezet onderwijs. Ambachtslieden, onderwijzers der lagere scholen en neringdoenden behoorden
tot de eenvoudige burgerstand. Hun economische situatie was weinig
rooskleurig. Hun kinderen bezochten de lagere scholen tot zij tien à
twaalf jaar waren, om daarna in een of ander bedrijf te gaan werken.
4. Onderaan de sociale ladder bevond zich „het volk", een trieste
massa, „het gemeen", de laagste stand. Deze was volgens Van Hamelsveld verstoken van beschaving en kennis en zedelijk inzicht. Zij leefden
in armoede en gebrek door feitelijke of dreigende werkloosheid, ten
prooi aan moedeloosheid en uitzichtloosheid. Het door hen genoten
onderwijs liet zeer te wensen over; hooguit werd enige tijd de lagere
school bezocht als seizoenarbeid en de nood der ouders dat niet verhinderden.
De auteur vertelde dat de sociale werkelijkheid zeer gevarieerd
was. Multatuli kwam tot een soortgelijke uitspraak: er behoorde
„een microscopischen blik toe, om al de verschillen waartene18

men". Hij vond, dat de onderscheiding in eindeloze „soorten en
klassen" belachelijk zou zijn als de gevolgen niet zo treurig waren.
Want de hogere klasse leerde de lagere niet kennen, en het kleinste verschil was reeds voldoende om zich verheven of minder dan
de ander te voelen.44
Wij nemen aan, dat het openstellen der tekenakademies voor de minvermogenden betrekking had op de eenvoudige burgerstand en op de
vierde stand. Het was vooral de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
die deze categorieën wilde bereiken. Het doel was niet de reeds ontwikkelden, maar de „gemeene man" meer kennis en beschaving bij te
brengen door middel van volksonderwijs. Had het betrekking op
voortgezet onderwijs dan bezigde men namen als lekenschool, wis- en
aardrijkskundig instituut, volksonderwijs in wis-, natuur-, schei- en
werktuigkunde, of voortgezet volksonderwijs.45 De overtuiging van het
mondige deel der natie won veld dat de onmondigen, de lagere volksklassen, kosteloos onderwijs moesten genieten om hen „te sieren met de
beginselen der godsdienstige en zedelijke deugden", alsook met een
waardige vervulling van hun beroepen, behorend bij hun stand. 46
Volksonderwijs was sociale èn onderwijskundige zorg. In de plaatselijke, min of meer autonome Nutsdepartementen vonden deftige en minder deftige burgers elkander om, rekening houdend met de bestaande
maatschappelijke ongelijkheid, de onkunde, de armoede, de „zedeloosheid" en de uitzichtloosheid van de massa — de laagste sociale
klasse — te bestrijden.47
Bij de formulering van de ideeën over de ontwikkeling der massa
wierpen de leuzen van de Franse revolutie hun schaduwen vooruit.
Swildens' „Vaderlandsch A. B. boek voor de Nederlandsche jeugd"
(1781) moest kundigheden algemeen verspreiden en daardoor de
„volksverlichting" bevorderen. De auteur meende, dat verspreiding van
goedkope lectuur „zowel in 't godsdienstige en burgerlijke als in het vak
der nutte kunsten" van essentieel belang was „ter verbetering van verstand en wandel"; hij trachtte de „arbeidzame Boer, of Schipper, of
Winkelier, of Ambachtsman, of Daglooner, die met moeite het eerlyk
stukje brood voor zyne lieve vrouw en kinderen (verdiende)", zelfbewust te maken en het besef bij te brengen, dat „de Waardy van den
mensch" niet bestond uit zijn geld of zijn hoge positie, maar uit zijn
innerlijke beschaving en zijn nut voor de gehele maatschappij, met
inbegrip van de arbeiders. Kortom, hij wenste de niet-bezittenden op te
heffen uit hun onderdanige staat en leerde, dat zij in principe de gelijken waren van de rijken.48 Mét de initiatiefnemers van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen was hij van mening, dat een taak weggelegd
was voor allen, die krachtens hun positie of ontwikkeling in staat waren,
over deze problemen na te denken en aan de oplossing daarvan te
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werken. Acht jaren vóór de Bastille bestormd werd bracht deze pionier
van de emancipatie der arbeiders het thans nog actuele thema naar
voren: „wat zou verbetering der wetenschappen baten onder een volk,
indien het volk zelf daar door niet verbeterd wierdet".49 Hij hield een
pleidooi voor een hogere waardering van de mensen, die met de handen
hun brood pleegden te verdienen en hekelde de rijken, die zich privileges aanmatigden op grond van hun bezit en afkomst, tegelijkertijd
armen, ambachtslieden en dagloners minachtend. Hij waarschuwde
de bezittende klasse tegen drieërlei kwaad: het aanwenden van hun
overvloed tot bederf van zichzelf, van hun „evenmensch" en van het
vaderland.
De bekwame en scherpziende Swildens heeft niet meer ervaren, dat
zijn waarschuwing radicaal in de wind geslagen werd. Hij overleed in
1813; daarna begon de „ellende des volks" pas goed.50 Wij tonen nog
aan, dat het voortgezet volksonderwijs zich onder uiterst moeilijke omstandigheden een weg moest banen.
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2. Middelbaar onderwijs
in ontwerp en discussie

2.1. Rapport commissie Van Swinden (1809)
Rubricering van het onderwijsbestel heeft in geheel onze periode aandacht gevraagd. De ontwikkeling van de maatschappij en van de techniek vereiste meer kennis dan het achttiende eeuwse onderwijs kon
bijbrengen. Dat bleef niet onopgemerkt. Men begon na te denken over
het onderwijs, dat volgde op het lager onderwijs. Welgestelde burgers,
verheven boven de lagere standen, drongen aan op het bieden van
vormingsmogelijkheden om hun kinderen voor te bereiden voor onderscheidene maatschappelijke taken. De opzet en de inhoud van die
vorming ondergingen enerzijds de invloed van maatschappelijke
krachten en situaties; anderzijds oefenden zij zelf invloed op de samenleving uit. Ook kwam aan de orde het onderwijs voor de lagere
standen. Allengs kwam men ertoe nieuwe schooltypen te schuiven tussen het lager onderwijs en de universiteiten, het „middelbaar onderwijs". Deze nieuwe terminologie had geen vaste betekenis. De precíese
begrenzing gaf moeilijkheden, hetgeen een onderzoek naar de oorsprong van het middelbaar onderwijs, w.o. het nijverheidsonderwijs,
niet gemakkelijk maakt. Een zelfs nu nog zwevende term — de wet op
het voortgezet onderwijs van 1968 kent nog lager beroepsonderwijs —
moet men trachten terug te vinden in een tijd, die daarover slechts vage
voorstellingen kende.
Onder middelbaar of voortgezet onderwijs verstaan wij hier: het onderwijs, dat na het lager onderwijs wordt gegeven en geen universitair
onderwijs is. Moest dit voorbereiden voor de beroepspraktijk dan wel
voor een zelfstandige wetenschapsbeoefening? Over het antwoord op
die vraag is men het in de 19e eeuw niet eens kunnen worden. Thorbecke werd verweten dat hij geen definitie gaf; hij antwoordde eenvoudig met de opmerking, dat het middelbaar onderwijs gegeven zou
worden op de scholen, die in zijn wetsontwerp waren opgenomen.1
Het onderzoek voert ons naar het eerste staatsstuk, dat melding maakte
van voortgezet onderwijs: de „Instructie" voor de nationale „Agent" —
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wij zouden nu „minister" of „staatssecretaris" zeggen — van de nationale opvoeding, gedateerd 21 december 1798.2 Het behelsde mede
plannen om op den duur een regeling te treffen voor het onderwijs in de
beeldende kunsten. De Agent kreeg de opdracht, zorg te dragen voor
het lager onderwijs en dat der latijnse, franse en andere scholen (Instructie, art. 16, 17), gymnasia, athenea en universiteiten (art. 20). Tevens werd hem opgedragen de bloei te bevorderen van de schilderkunst,
de beeldhouwkunst en de burgerlijke bouwkunst (art. 29). Ook aan de
gezondheid van de ingezetenen diende aandacht te worden besteed, in
het kader waarvan hij voorstellen moest doen tot verbeteringen op het
gebied van de bouwkunde (art. 33). De Agent had daartoe eerst een
studie te maken van wat in andere landen in dat opzicht tot stand was
gebracht (art. 28).
De geschiedenis van de onderwijswetgeving van na 1798 laat zien, dat
eerst aandacht besteed werd aan het lager onderwijs. Dat kwam trouwens voort uit het logisch systeem van de Instructie: eerst verkreeg het
lager onderwijs voorrang; daarna zou ander onderwijs volgen. Tot 1806,
het jaar waarin de derde wet op het lager onderwijs in werking trad, 3
hield men die lijn aan; ander onderwijs kwam nog niet voor regeling in
aanmerking. Vreemd is dat niet: verbetering van de vervallen toestand
van het achttiende eeuwse lager onderwijs vereiste veel inspanning.4
De Schoolwet van 1806 regelde het lager onderwijs. Geïntroduceerd
werden „arbeid- en industriescholen", 5 verbonden aan armenscholen,
om de kinderen van de straat te houden, arbeidzaam te maken en enig
loon te laten verdienen met hun werk. Volgens deze wet kon de jeugd op
de lagere scholen de eerste beginselen ontvangen van lezen, schrijven,
rekenen, nederlandse, franse en andere moderne, of ook oude talen,
aardrijkskunde en geschiedenis (art. 1, reglement). Latijnse scholen of
gymnasia waren niet in die wet opgenomen.
Een eerste poging, een plan te ontwerpen van middelbaar onderwijs,
werd ondernomen tijdens de regering van Lodewijk Napoleon. De
aanleiding daartoe was een brief van J. H. Mollerus (1750-1834), minister van Binnenlandse Zaken, die aandacht schonk aan een rapport
van de commissie Meerman van Dalem over het hoger onderwijs.6
Minister Mollerus ging niet alleen in op het gestelde over het hoger
onderwijs, maar ook op het onderwijs der lagere en latijnse scholen. Hij
vond laatstgenoemden kwalitatief ver onder de maat en bovendien niet
meer in overeenstemming met de veranderde behoeften aan algemeen,
„nuttig" middelbaar onderwijs. In verband daarmee verzocht hij de
Koning een commissie te benoemen met de opdracht, een plan te
ontwerpen tot oprichting van scholen, die naast geleerde letteren ook
andere kundigheden zouden onderwijzen, zoals nederlandse en franse
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spraakkunde, wiskunde, natuurkunde, zedekunde, geografie, geschiedenis en godsdienstleer.
De minister vond gehoor. Een commissie, onder voorzitterschap van
J. H. van Swinden, kreeg de opdracht voorstellen te doen met betrekking tot een hervorming van het gehele onderwijs, volgend op het lager
onderwijs. Op 22 april 1809 was het rapport, na acht maanden arbeid,
gereed.7 Een inleiding ging er aan vooraf, waaruit blijkt, dat de commissie gebruik maakte van verscheidene op het onderwerp betrekking
hebbende stukken, o.a. het rapport van de commissie Meerman van
Dalem, de brief van minister Mollerus, de statuten van de Keizerlijke
Universiteit, een rapport van de inspecteur van het lager onderwijs A.
van den Ende (1768-1846) en een advies over dat rapport van de directeur-generaal van Kunsten en Wetenschappen. Voor het eerst werd nu
in ons land een verdeling van het onderwijs in drieën gegeven: „te weten
het lager of eerste onderwijs; het middelbaar of tweede onderwijs; het
eindelijk onderwijs".
Hier gaan wij alleen in op het gestelde over het middelbaar onderwijs.
De commissie ging voorbij aan het particuliere onderwijs der franse
scholen en kostscholen, die naast lager ook enig algemeen voortgezet
onderwijs gaven. In het zoeklicht werden geplaatst de latijnse scholen,
onderhouden door gemeenten uit eigen subsidies en schoolgelden der
leerlingen. Deze scholen hadden een rector aan het hoofd. De leerlingen
woonden thuis of in de woning van de rector, waartoe hem meestal
enige vertrekken in zijn aan de school verbonden woning waren toegewezen (§ 33). De kwaliteit van het onderwijs dezer scholen liet naar het
oordeel der commissie veel te wensen over.8 Niet alleen was hun op de
universiteit voorbereidend onderwijs gebrekkig, maar bovendien hield
het geen rekening met de vordering van de natuurwetenschappen, dat
wil zeggen met de eisen van de moderne tijd.9 Openbaar middelbaar
dagonderwijs, dat geschikt was om de jeugd voor te bereiden op een
bekwame beroepsuitoefening in de nijverheid en in andere sectoren van
de maatschappij, ontbrak.10
Waaraan gedacht bij het ontwerpen van plannen voor beter openbaar middelbaar onderwijs? Het moest in principe dienen tot een goede
voorbereiding van de jeugd uit „alle standen der burgers", tot een
kundige vervulling van velerlei taken in het maatschappelijk leven. Het
onderwijs mocht niet langer een scheiding markeren en veroorzaken
tussen „geleerden" en „ongeleerden". Het grieks en latijn hadden hun
exclusieve functie verloren. Het moest afgelopen zijn met de gewoonte,
dat alleen de welgestelden zich de weelde van voortgezet onderwijs,
gegeven op de latijnse scholen, dan wel door particuliere gouverneurs,
konden veroorloven.
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Eenstemmig was de commissie over het beginsel, dat het tweede of
middelbaar openbaar onderwijs zou moeten strekken ter verkrijging
van „kundigheden van meer verheven aard dan de allereerste en allernoodzakelijkste". De laagste standen der maatschappij en de bewoners
van het platteland konden dat onderwijs wel ontberen, maar het was
noodzakelijk voor alle anderen. De meningen der leden waren echter
verdeeld tussen twee ontwerpen, welke de Koning werden aangeboden
zonder dat men een keuze daartussen gedaan had.
Volgens het eerste plan (A, § 35) zouden er twee op elkaar aansluitende schooltypen komen, ter vervanging van het bestaande onderwijs
der latijnse scholen. De eerste school, welke aan moest sluiten op de
lagere school, diende alle leerlingen zonder onderscheid te onderwijzen
in wiskunde, natuurkunde, nederlandse, franse en andere levende talen,
godsdienstleer en zedekunde. Het tweede schooltype van plan A, aansluitend op het eerste, moest geschikt zijn tot het geven van onderwijs in
geleerde letteren, dichtkunst, welsprekendheid, aardrijkskunde, tijdrekenkunde en geschiedenis. Deze „gymnasia" zouden kunnen worden
verkregen door verbetering van de latijnse scholen.
Volgens het tweede plan (B, § 36) moest er naar gestreefd worden dat
alle gemeenten één gymnasium zouden oprichten voor alle leerlingen,
met het doel, onderwijs te geven in wiskunde, natuurkunde, sterrenkunde, geschiedenis, tekenkunde, latijnse en griekse taal, nederlandse,
franse en andere levende talen. De tekenkunde kreeg een plaats in het
programma, omdat dit vak van wezenlijk nut werd geacht „voor verscheidene beroepen, en zelfs van een volstrekte noodzakelijkheid voor
zeer vele anderen". Samengevat zagen beide ontwerpen er als volgt uit.
Plan A. 1. Algemene scholen; cursusduur: twee of drie jaren, aansluitend op de lagere school; aanvangsleeftijd der leerlingen: 9 of
10 jaar; onderwijsvakken: wiskunde, natuurkunde, moderne
talen — voornamelijk nederlands en frans — en godsdienstleer.
2. Gymnasia, aansluitend op de algemene scholen; cursusduur: vier of vijf jaren; onderwijsvakken: grieks en latijn,
dichtkunst, welsprekendheid, aardrijkskunde, tijdrekenkunde
en geschiedenis.
Plan B. Gymnasia; cursusduur: vijf of zes jaren; aanvangsleeftijd der
leerlingen: 8 tot 10 jaar; onderwijsvakken: grieks en latijn
(facultatief), nederlands, frans, duits, engels, tekenkunde, wiskunde, natuurkunde en sterrenkunde.
Alvorens enkele opmerkingen over deze onderwijsplannen te maken
bezien wij eerst het lot ervan. Het omvangrijke werkstuk kwam in
handen van de Raad van State, die er een, door staatsraad Reuvens
ondertekend, verslag over uitbracht. 11 Deze vond het stuk zeer belang24

wekkend en vol goede denkbeelden, maar meer een redenering dan een
uitgewerkte toepassingsmogelijkheid; bovendien ontbrak eenstemmigheid over de te volgen weg. Zelf zou Reuvens voor plan A kiezen, omdat
ook met kleinere gemeenten moest rekening worden gehouden en eigenlijk met plan A eenzelfde doel bereikt kon worden als met plan B.
Het rapport had geen direct resultaat. Het aftreden van Lodewijk Napoleon moet daaraan niet vreemd zijn geweest. Wel heeft deze arbeid
een zekere functie vervuld bij het hierna te bespreken onderzoek van de
Fransen Cuvier en Noël.
Wat zegt ons dit rapport? Er spreekt een nieuwe, frisse geest uit. Men
durfde te wijzen op onvolkomenheden en misstanden. De eenzijdigheid
der latijnse scholen werd aan de kaak gesteld. Met nadruk sprak de
commissie uit, dat het middelbaar onderwijs niet voor zeer weinigen,
maar voor zeer velen moest dienen. In dat verband is het opmerkelijk,
dat de commissie „alle standen der burgers" voor middelbaar onderwijs
in aanmerking vond komen, doch de laagste klassen der maatschappij,
met inbegrip van de plattelandsbevolking, behoorden daar niet bij.
Men had alleen dagonderwijs op het oog, dat uiteraard alleen door
kinderen benut kon worden wier ouders tot de „betere" klassen behoorden. Nijverheidsonderwijs, bestemd voor de „nijvere", d.i. de werkende klasse, missen wij in de plannen.
Belangwekkend zijn de plannen vooral, omdat zij de grote problemen
aanroeren, die tot heden het voortgezet onderwijs hebben gekenmerkt.
Voorstanders van plan В verwierpen een handhaving, c.q. modernise
ring van het klassieke onderwijs der latijnse scholen, kiezend voor
scholen-voor-allen. Voor het eerst weerklonk de noodzaak, de vlucht
der natuurwetenschappen in het voortgezet onderwijs te laten weer
spiegelen. Wat Thorbecke in 1863 wettelijk regelde, burgerscholen
naast gymnasia, verwierp de commissie Van Swinden nadrukkelijk.
In plan A zien wij het idee van een soort „middenschool" voor 9 à 10tot 12 à 13-jarigen verwoord. Daarop sloten scholen aan met algemeen
onderwijs, bedoeld als eindonderwijs of als voorbereiding voor de universiteit. De gymnasia van plan В hadden ten doel algemeen en voor
bereidend wetenschappelijk onderwijs te geven aan 8 à 10- tot 16 à
17-jarigen. Was plan A, waaraan ook de Raad van State de voorkeur
gaf, verwerkelijkt, dan had het Nederlandse voortgezet onderwijs de
thans door velen verlangde richting ingeslagen: één algemene middelbare school, waarop scholen met verschillende programma's kunnen
aansluiten. De voorstanders van plan В — een lyceum met latijn en
grieks als facultatieve vakken — zagen duidelijk in, dat dit stelsel alleen
volledig zou kunnen worden toegepast in grote steden; vandaar het
afzwakken in het rapport van de gestelde eisen, door in kleinere steden
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gymnasia te vestigen op kleinere schaal of alleen met „de meest onontbeerbare meesters", die meer dan één onderwijsvak zouden doceren.
In een slotbeschouwing erkende de commissie, alleen enkele grondbeginselen te hebben willen geven, op basis waarvan de Koning zou
kunnen kiezen. Daartoe was echter geen gelegenheid meer. De abdicatie van Lodewijk Napoleon vond op 1 juli 1810 plaats en een week later
werd het koninkrijk Holland bij Frankrijk ingelijfd.

2.2. Rapport Cuvier/Noël (1811)
Spoedig na de inlijving van Nederland bij Frankrijk werd in opdracht
van de Franse regering een onderzoek ingesteld naar de toestand van
het gehele Nederlandse onderwijsbestel. Met dit onderzoek werden
belast de Fransen G. Cuvier12 en J. F. M. Noël. 13 Hun rapport, 14 dat in
oktober en november 1811 gereed kwam, is uitermate belangwekkend;
bij het lezen ervan ziet men de Nederlandse onderwijswereld door de
ogen van twee vreemdelingen, die ook naar het zojuist gereed gekomen
rapport van de commissie Van Swinden keken.
Ook Cuvier en Noël kwamen tot een driedeling van het onderwijsbestel, onderscheidend de „écoles primaires", de „instruction secondaire" en de „instruction définitive". Zij rekenden de latijnse scholen tot het
middelbaar onderwijs; zij kenden nog ander middelbaar onderwijs
(Franse scholen, kostscholen) dat zij in een gebrekkige toestand aantroffen en ten onrechte bij het lager onderwijs ingedeeld vonden.
Aan het gestelde omtrent het lager onderwijs gaan wij voorbij. Het is
bekend dat de rapporteurs dit voortreffelijk vonden en niet vergaten,
hulde te brengen aan inspecteur A. van den Ende, auctor van de
Schoolwet van 1806, en aan de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
(1784), die veel deed — in samenwerking met de overheid — om het
volksonderwijs op peil te brengen. 15 Zij waren verbaasd, dat dit onderwijs onder de zorg van voornamelijk particuliere en kerkelijke organisaties zo goed kon functioneren.16 „Ce qu'il y a de plus remarquable,
c'est que l'on est parvenu à ces grands résultats en peu d'années par des
moyens simples, sans contrainte, sans exiger des maîtres aucun sacrifice,
sans les lier autrement que par leurs obligations naturelles de citoyens et
de fonctionnaires publics". 17 Het schijnt ons toe — aldus besloten de
rapporteurs hun eerste hoofdstuk — qu'un gouvernement qui possède
des moyens aussi puissans et aussi vigoureusement organisés d'inspirer
à accélérer son bien-être et sa grandeur, serait impardonnable s'il négligeait un instant de les entretenir" 18 .
Het „middelbaar" onderwijs achtten de Franse heren beneden alle
kritiek. In verschillende toonaarden herhaalden zij hun bezwaren,
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daarmee die van de commissie Van Swinden onderschrijvend: de
overheid droeg alleen zorg voor het lager onderwijs. Voor middelbaar
onderwijs in aardrijkskunde, geschiedenis, natuurkunde en moderne
talen waren de kinderen aangewezen op dure, particuliere scholen of op
gouverneurs, zodat alleen welgestelde ouders daarvan gebruik konden
maken. De latijnse scholen gaven gebrekkig en eenzijdig onderwijs.
Sedert het begin der revolutie had de regering geen verbeteringen in het
voortgezet onderwijs aangebracht. Gunstige uitzondering was Van den
Ende te Haarlem. Hij had een poging tot vernieuwing ondernomen
door op de latijnse school ook de vakken wiskunde en moderne talen te
geven; prompt liep ten gevolge daarvan het aantal leerlingen tot 66 op.
Met instemming citeerden de rapporteurs Van den Endes woorden:
„het zou tot groot voordeel zijn voor de leerlingen, als de onderwijsvakken der latijnse scholen konden worden uitgebreid met wiskunde,
natuurkunde, rhetorica, dichtkunst en zedekunde".19
De rapporteurs gaven ook hun mening te kennen over de beide
onderwijsplannen van 1809. Plan A veroordeelden zij zonder meer,
overwegend, dat daarin de latijnse scholen onveranderd waren gedacht.
(Dit is echter onjuist; volgens de commissie Van Swinden moesten de
latijnse scholen in elk geval een grondige verbetering en modernisering
ondergaan).20 Plan В vond meer genade in de ogen van Cuvier en Noël,
maar dan alleen ten aanzien van de grondgedachte, één middelbare
school te vestigen voor alle leerlingen. De bedenkingen tegen dit plan
waren van onderwijskundige aard. Een middelbare school moest volgens deze heren niet alleen een school zijn voor allen, maar allen
behoefden tevens volledig onderwijs d.w.z. inclusief oude talen. Zij
schreven, dat het geheugen afneemt bij het ouder worden, vandaar dat
de volgorde moest worden aangehouden: eerst het onderwijs in oude
talen, later gevolgd door dat in wiskunde. Het Franse onderwijs zou tot
voorbeeld moeten worden genomen: na voorbereidend lager onderwijs
eerst aandacht besteden aan het la tij η en de landstaal, afgewisseld met
lessen in aardrijkskunde en geschiedenis; daama wiskunde laten volgen
en andere talen, retorica en wijsbegeerte, eventueel aangevuld met
voortgezette wiskundestudie.
De rapporteurs waren er mee op de hoogte, dat niet alle leerlingen in
gelijke mate van het onderwijs zouden kunnen profiteren;21 iedereen
moest echter wel de kans hebben „zich te richten op de vakken van zijn
belangstelling", zodat geen talent verloren zou gaan. Door het aan
houden van de aangeprezen volgorde der vakken kon elke leerling
worden voorbereid op zijn latere beroepsuitoefening en na het verlaten
der school alle kenmerken dragen van een ontwikkeld mens: de kennis
der historie zou mensenkennis verschaffen, de meetkunde voorbereiden
tot de kennis der natuur, de talenkennis toegang verlenen tot alles wat
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het vernuft der mensen had voortgebracht om het hart te roeren en de
verbeeldingskracht aangenaam bezig te houden.
Onduidelijk was het rapport over de term „alle burgers". Wie precies
werden daarmee bedoeld? Het betoog der Franse heren had ongetwijfeld een democratische inslag, maar de gedachte dringt zich op dat zij
weinig voeling hielden met de sociale werkelijkheid en evenals de
commissie Van Swinden aannamen, dat de kinderen uit de onderste
sociale lagen niet aan het voortgezet onderwijs behoefden deel te nemen.
Weinig werd ook rekening gehouden met toekomstige beroepsbeoefenaars in de nijverheid en met een voorkeur van leerlingen voor manuele of technische vaardigheden. De commissie Van Swinden vond
tekenkunde een voor iedereen belangrijk vak; Cuvier en Noël zwegen
daarover. Ook over de met de „vordering der wetenschappen" samenhangende vakken scheikunde en werktuigkunde repten zij niet. Het
voorgestelde onderwijs berustte blijkbaar op de naïeve overtuiging, dat
alle leerlingen voldoende basisonderwijs hadden genoten om hel onderwijs in oude talen, moderne talen, wiskunde, natuurkunde en geschiedenis met vrucht te kunnen genieten, en dat dan na de school
uitoefening van elk beroep op een bekwame wijze kon plaatsvinden.
Maar de terminologie van het rapport ademde moderne ideeën. Waar
gesproken werd over „belangstelling" der leerlingen en over hun „talenten" denken wij aan een vroeg voorbeeld van keuzemogelijkheden
en vakkenpakketten. De opgesomde vakken waren echter beperkt en
gebaseerd op een wel zeer eenzijdige kijk op de gevarieerde „talenten"
der jeugd en hun eveneens gevarieerde behoeften aan voortgezet onderwijs. Zo kwam tekenen niet in het voorgestelde programma voor,
terwijl aan manuele vaardigheid evenmin gedacht was.
Tot zover het rapport. De geschiedenis ervan is gauw verteld. Het werd
in de Keizerlijke Raad behandeld in oktober en november 1811. Een
Keizerlijk decreet van 22 oktober 1811 bepaalde, dat het Nederlandse
lager, middelbaar en hoger onderwijs deel uit ging maken van het
Franse onderwijsstelsel. Het decreet had het middelbaar onderwijs a.v.
willen regelen:22
— lycea te Amsterdam, Rotterdam, 's-Gravenhage, Leiden, Haarlem,
Utrecht, Middelburg, 's-Hertogenbosch, Franeker en Groningen,
ressorterend onder de minister van Binnenlandse Zaken;
— colleges of latijnse scholen, onderhouden door de steden, om onderwijs te geven overeenkomstig nog door de Grootmeester der
Franse universiteit op te stellen regels, doch in elk geval tevens in de
Franse taal en wiskunde;
— instituten en kostscholen, onderhouden door particulieren, om on28

derwijs te geven aan kinderen van meer dan dertien jaar, overeenkomstig de voor de andere middelbare scholen te stellen regels, met
dien verstande, dat het privilege der latijnse scholen inzake het
onderwijs in de oude talen zou komen te vervallen.
Van een uitwerking van het decreet, dat minder ver ging dan Cuvier en
Noël hadden voorgesteld, maar toch voorzag in het stichten van vele
nieuwe middelbare scholen, is niets gekomen. Met de Fransen verdwenen ook de onderwijsplannen. Dat betekent niet, dat de in de Franse tijd
gemaakte studies vruchteloos zijn geweest. Belangrijk is die arbeid
vooral door de met nadruk uitgesproken opvatting, dat kinderen uit alle
standen door middel van voortgezet onderwijs dienden te worden
voorbereid op het vervullen van maatschappelijke taken. In de loop van
onze periode werd die noodzaak nauwkeuriger belijnd en ook geldend
verklaard voor de kinderen uit de onderste lagen van de maatschappij.
Wij zullen nog zien, dat daarbij ook steeds het woord „burger" ter
sprake kwam. Wie behoorde daartoe? Volgens Van Swinden c.s. niet de
„laagste klasse" of de plattelandsbewoner; Cuvier en Noël kritiseerden
die visie niet zodat het niet te gewaagd is te veronderstellen, dat zij deze
onderschreven. De Onderwijsverslagen over 1817 en 1819 brachten een
grove driedeling aan, bestaande uit de „massa van arbeiders", de
„meergegoeden" — kooplieden, fabrikanten, winkeliers, ambachtsmeesters en kunstenaars — en de „geleerde stand". Ging het over
kennis en invloed dan zag de regering de ingezetenen ingedeeld in twee
groepen: de „minkundigen" en de „nadenkenden", welke laatsten hun
kwalificatie dankten aan hun universitaire studie (latijnse school en
universiteit). De minkundigen waren „het volk", te onderscheiden in
een nog diffuse arbeidersstand en de „volksburgers" of de „kleine
burgerlieden". Eerst Thorbecke deelde ook de arbeider bij de burgerij
in, hetgeen, zoals nog wordt aangetoond, revolutionair was en derhalve
weerstanden opriep (zie 7.1.).
23. Rapport Repelaer van Driel (1817)
In het voorgaande zagen wij, dat twee staatscommissies aandacht besteedden aan de gewenste vormgeving van het middelbaar onderwijs.
Het ging daarbij om üfagonderwijs. Met geen woord repten de commissie Van Swinden, Cuvier en Noël over het voortgezet avowfonderwijs,
dat toen op verschillende plaatsen gegeven werd.23 Wel stelde de commissie Van Swinden nadrukkelijk vast, dat het tekenvak in het middelbaar onderwijs niet mocht ontbreken, aangezien bij iedere beroepsuitoefening op de een of andere wijze het tekenen nuttig kon zijn.
Dat tekenonderwijs, gegeven of te geven in avo/idschoolverband,
werd in 1817 door O. Repelaer van Driel, commissaris-generaal voor
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het onderwijs en voor de kunsten en wetenschappen, ter sprake gebracht in zijn jaarverslag over het onderwijs.24 Hij schreef, dat Zijne
Majesteit, zich tot doel stellend „het geluk van het opkomend geslacht
en den bloei van kunsten en wetenschappen te verzekeren", daaronder
ook begreep het aanmoedigen van kunstenaars in de schone kunsten,
i.e. handwerkers in de kunstnijverheid, met inbegrip van de bouwkunde. De voorwerpen van wetenschap en kunst, „ten gevolge van den
laatsten roemrijk geëindigden oorlog herwonnen", waren weer teruggegeven aan de kerken en de musea. Men was er op bedacht, het
onderwijs in de beeldende kunsten voor het gehele Rijk op een geregelde en eenvormige voet te brengen. De commissaris verwachtte, dat
de beoogde uitbreiding van kunsten en wetenschappen en de daaruit
voortvloeiende beschaving en verlichting eerst op langere termijn kon
worden gerealiseerd.
Dit onderwerp werd door Repelaer van Driel in een rapport, gericht
aan de Koning, 25 uitgewerkt. Hij voerde daarvoor drie redenen aan: a.
een „kabinetschrijven" van de Koning 26 waarin om advies over dit
onderwijs werd gevraagd; b. verscheidene steden in de Zuidelijke provincies (België was van 1815 tot 1830 met Noord-Nederland verenigd)
hadden hem voor de in hun midden gevestigde lekenscholen of akademies steun gevraagd in de vorm van subsidies, medailles ter prijsuitreiking aan leerlingen en/of het verlenen van een gewettigde naam aan de
school; с het eigen inzicht, dat de regering, ter bevordering van de
beeldende kunsten, goed zou doen handelend op te treden, teneinde de
liefde tot de kunsten van weleer te doen herleven en in het bijzonder de
beginselen van het tekenen en van de bouwkunde aan handwerkers bij
te brengen. Voor dat regeringsingrijpen werd het hoog tijd, vond de
rapporteur, gezien de verminderde kunstzin van de ingezetenen, voor
iedereen zichtbaar in de bouwkunde, want die bevond zich in een
„achterlijke toestand". Tot dan toe had het Rijk tot bevordering van het
onderhavige onderwijs niet meer gedaan dan het toekennen van enkele
studiebeurzen aan jonge kunstenaars ten bedrage van ƒ 6000,— per jaar,
ter voltooiing van hun studie in het buitenland. Nu dacht de commissaris meer te moeten doen: ƒ 8000,— aan subsidies voor twee akademies
(Amsterdam en Antwerpen), ƒ 9600,— aan pensioenen (studiebeurzen)
voor in Italië studerende kunstenaars en ƒ 2400,— aan medailles en
prijzen, uit te reiken aan leerlingen van lekenscholen en akademies, een
en ander jaarlijks te verstrekken.
Het rapport
lekenscholen
Alle delen
bezitten, om
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ging vergezeld van een ontwerp voor een regeling van
en tekenakademies, verdeeld in drie klassen.
van het Rijk dienden lekenscholen der eerste klasse te
jeugdige en oudere handwerkslieden — zoveel mogelijk

gratis — onderwijs te geven in handtekenen (vooral van het menselijk
lichaam) en in bouwkundig tekenen.
In grotere steden moesten tekenakademies der tweede klasse komen
voor het geven van dat onderwijs op grotere schaal en bovendien in
meetkunde en perspectiefkunde.
Als „teekenmeesters" mochten alleen zij worden aangesteld die
na het afleggen van „proeven van kunstvermogen" bevoegd zouden worden verklaard door het „Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schoone kunsten" 27
(K.N.I.) of door een der hierna te noemen „Koninklijke Academiën van beeldende kunsten".
De zorg voor en het toezicht op dit onderwijs was toegedacht
aan de stedelijke overheid. Dit hield mede in de taak, lesruimte
beschikbaar te stellen en de tekenmeesters te salariëren.
De Rijksoverheid zou jaarlijks medailles verstrekken voor de
beste leerlingen van elke school.
Antwerpen en Amsterdam 28 zouden elk een Koninklijke akademie van
beeldende kunsten der derde klasse bezitten om zich vormende kunstenaars zoveel mogelijk gratis op te leiden in de vakken kunstschilderen,
beeldhouwkunde, bouwkunde en graveerkunde.
Het stadsbestuur moest deze akademie oprichten, financieren en
organiseren volgens nog door de Vierde klasse van het K.N.I. te
maken reglementen en instructies.29 Het zou ook Rijksmedailles
uitreiken aan de meestgevorderde leerlingen en studietoelagen
aan enkele veelbelovende kunstenaars.
Het Rijk zou premies uitloven voor de beste werken der beeldende kunstenaars, van welke werken jaarlijks een tentoonstelling
diende te worden gehouden in een der grote steden van het Rijk.
Dit ontwerp werd door de Koning goedgekeurd en als Koninklijk Besluit afgekondigd op 13 april 1817.30 De werkingen de uitwerkingervan
bezien wij in hoofdstuk 4. Drie punten vragen reeds hier onze aandacht.
Ten eerste werden in het stuk wel summier de te geven onderwijsvakken voorgeschreven, maar niet de lestijden. Uit andere bronnen is
bekend, dat het ging om avondonderwijs. Vermelding daarvan vond
men blijkbaar onnodig. Het was in de nijverheid algemeen gebruik,
overdag in de praktijk de vereiste bedrevenheid of vakbekwaamheid op
te doen. Wie hogerop wilde kon gedurende de winteravonden theorielessen bijwonen van een ambachtsmeester, al of niet op een tekenschool. Wij zagen in 1.З., dat voor dergelijk onderwijs reeds in het
midden van de 17e eeuw tekenakademies opkwamen die, onafhankelijk
van het praktisch onderricht der meesters, beroepsgericht theoretisch
kunstonderwijs gaven. Deze ontwikkeling ging gepaard met een gelei31

delijke verzwakking van het gildewezen en van de door dit georganiseerde leerlingstelsels (1.1., 1.2.). In de zeventiger jaren van de achttiende eeuw verleenden de toen bestaande tekenakademies ook toegang
aan handwerkers in de „nuttige" bedrijven, die gericht waren op de
produktie van gebruiksgoederen, materialen en technische objecten.
Daarna ontstonden lekenscholen in die plaatsen waar geen stelselmatig
beroepsonderwijs meer werd gegeven door de ambachtsmeesters, om
aan theorie aan te vullen wat de werklieden overdag tekort kwamen.
Het Besluit van 1817 wilde deze ontwikkeling in geregelde banen leiden.
Een tweede aspect van het Besluit was de wijze waarop de regeling
plaats vond: geregeld werd bij Koninklijk Besluit, niet bij wet. Een
snelle besluitvorming kan daarvan een voordeel worden genoemd,
maar aan zo'n werkwijze kleefde het nadeel, dat van een wettelijke
regeling, inclusief een nauwkeurige taakafbakening der betrokken instanties en een weloverwogen financiële regeling, geen sprake was.
Repelaer van Driel formuleerde het in zijn Onderwijsverslag over 1817
zo: „de regering kan en behoort in velerlei opzichten alleen de weg aan
te wijzen; zij kan door aanmoedigingen het betreden van die weg
gemakkelijk maken; alleen de ingezetenen zelf kunnen door inzicht de
uitgebreidheid en vastheid aan vele inrichtingen geven, welke de regering door eigen middelen buiten staat is te bereiken".31 Deze taakopvatting liet geen centraliserend overheidsbeleid, noch een intensief
overleg met betrokkenen toe. Het Besluit steunde slechts op de visie van
enkelen, die tot de dunne bovenlaag der leidende kringen behoorden32
en zich lieten leiden door hun ideaal: herleving van de oude roem op
kunstgebied. Het steunde ook niet op een gezonde materiële basis: de
lasten en de verantwoordelijkheid werden toegewezen aan de gemeentebesturen; de regering trad alleen richtinggevend en aanmoedigend
op. Wij zullen nog zien, dat deze houding van de Rijksoverheid tot 1863
prevaleerde; eerst in dat jaar kwam een wettelijke regeling van het
middelbaar onderwijs — inclusief nijverheidsonderwijs, doch exclusief
het onderwijs in de beeldende kunsten! — tot stand (7.1.).
Tenslotte rijst de vraag, of het afgekondigde Besluit bedoelde dit
tekenonderwijs te zien als middelbaar onderwijs. De Grondwetten van
1814 (art. 140) en 1815 (art. 226) bezigden deze term, maar een officiële
definiëring ervan bleef uit. Gaan wij af op de Onderwijsverslagen over
1816 en 1817, dan zag de regering het onderhavige onderwijs als hoger
onderwijs. In elk geval hebben wij hier te maken met een eerste regeling
van voortgezet onderwijs, bestemd voor handwerkers in de nijverheid.
Eerst in en na 1848 kwam in discussie of dit als middelbaar onderwijs
voor wettelijke regeling in aanmerking moest komen (2.12., 7.1.).
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2.4. Rapport Van Ewijck (1,1825)
In het voorgaande bezagen wij een rapport, waarin O. Repelaer van
Driel de Koning voorstelde het reeds bestaande onderwijs in de beeldende kunsten in geregelde banen te leiden en aan te moedigen. Wij
tonen nog aan, dat de regering spoedig de eenzijdigheid van de op het
rapport volgende bestuursmaatregelen inzag (2.10., 4.1., 4.3.) en nieuwe
voorschriften gaf, die ten doel hadden vooral industrieel onderwijs te
bevorderen.
In 1825 werd de Koning een rapport aangeboden dat speciaal betrekking had op dat industrieel onderwijs. Het werd geschreven door
D. J. van Ewijck,33 administrateur (hoofd) van de onderwijsafdeling
van het departement van Binnenlandse Zaken. Hij kwam met het revolutionaire voorstel, de universiteiten te verplichten tot het geven van
onderwijs in scheikunde, werktuigkunde en aanverwante wetenschappen aan niet-studenten. Nieuw was het idee overigens niet. De Agent
der economie (J. Goldberg), wiens functie wij thans zouden aanduiden
als staatssecretaris van economische zaken, werkte in 1801 aan een plan,
dat voorzag in de oprichting van technische opleidingen aan twee universiteiten.34 Door zijn aftreden (nog in datzelfde jaar) en door politieke
strubbelingen, werd daaraan geen gevolg gegeven. Van Ewijck haakte
op dat idee in, mede naar aanleiding van twee memories.35 Deze handelden a. over een te Luik op te richten leerstoel voor mineralogie en b.
over lessen, te geven in toegepaste scheikunde en werktuigkunde aan
het atheneum te Namen. De administrateur stond daar positief tegenover. Tevens gaf hij zijn oordeel over het vraagstuk van het industrieel
onderwijs in het gehele land (België en Noord-Nederland).
Hij achtte het zonder meer bewezen, dat geregeld onderwijs van dat
type uiterst noodzakelijk was, en dat geen fabrikant of landbouwer,
gezien de vordering der natuurwetenschappen, het kon stellen zonder
op de nijverheid toegepaste opleidingen. Deze moesten door het Rijk op
verschillende plaatsen worden gegeven, zodat jeugdige handwerkers en
ouderen, kortom alle nijvere ingezetenen, daarvan konden profiteren.
Als onderwijsvakken vond hij in aanmerking komen scheikunde,
werktuigkunde en „andere wetenschappen". Vervangen wij laatstgenoemde term door de in het Onderwijsverslag over 1824 genoemde
vakken, dan ontstaat een programma met de vakken tekenkunde,
meetkunde, natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde, typisch het
kenmerk van de van 1826 tot 1863 tot een zekere ontwikkeling gekomen
industriescholen (zie hoofdstuk 5).
Een ander belangwekkend gegeven van het rapport Van Ewijck is de
toevoeging „toegepast op de nijverheid". Het onderwijs moest zo gegeven worden, dat dit verband hield met de dagelijkse beroepspraktijk in
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handwerken (lees: de werkplaatsen der ambachtsmeesters), fabrieken
(lees: industrie) en landbouw. Ook dit facet bleef het opkomend industrieel onderwijs typeren. Tevens hield dat een volstrekte beroepsgerichtheid van na de arbeid te geven opleidingen in, waardoor deze
geheel gescheiden bleven van de dagscholen van voortgezet beroeps- of
studievoorbereidend onderwijs.
Naast het gewenste onderwijsprogramma en de wijze waarop de
lessen moesten worden gegeven, kwam de rapporteur nog met een
derde punt: de noodzaak, nu eindelijk eens de kloof tussen geleerden en
niet-geleerden, tussen theorie en praktijk, tussen theoretici en praktici,
te overbruggen. Daarbij gebruikte hij het woord beschaving. Evenals de
leden der commissie Van Swinden, ergerde Van Ewijck zich aan de
pretenties der „geleerden", omdat zij de wijsheid, de wetenschap en de
beschaving in pacht meenden te hebben. „Praktische beschaving" —
aldus de rapporteur — „is ook beschaving; alleen als theorie en praktijk
hand in hand gaan kan ware beschaving groeien, leidend tot een beter
begrip tussen de beroepsbeoefenaars onderling, voor elkander én voor
elkanders vak; verdwijnen zullen dan ook de vooroordelen van oud
tegen nieuw; voorkomen zullen dan worden de talloze twisten, die het
werkelijke leven zozeer ontsieren".
Dit laatstgenoemde punt moet als zeer essentieel worden aangemerkt; later komen wij daarop terug. Bedoeld was hier een aantasting van het monopolie van hen, die het voorrecht hadden door
onderwijs (i.e. dat der latijnse scholen en der universiteiten) tot de
kleine, beschaafde elite der natie te worden gerekend. Beschaving
is een veel wijder begrip, vond Van Ewijck. Ook zij zijn deze
deelachtig, die op bekwame wijze een praktische taak verrichten
in de maatschappij; ook zij hebben recht op ontwikkeling, op
waardering, op invloed. Voorwaarde tot het verkrijgen van die
plaats in de samenleving is echter .. . het met vrucht ontvangen
van geschikt, de beroepsbekwaamheid verhogend voortgezet onderwijs.
Aan het betoog van Van Ewijck over de Belgische industriële nijverheid
gaan wij voorbij; slechts zij vermeld, dat hij zijn pleidooi voor meer en
beter nijverheidsonderwijs ook geldend verklaarde voor Noord-Nederland. Hij stelde de Koning voor de zes universiteiten, gevestigd te Groningen, Leiden, Utrecht, Luik, Leuven en Gent, de plicht op te leggen
industrieel onderwijs te geven aan leerjongens, fabrikanten, landbouwers en andere belangstellenden. De universiteiten vond hij voor dit
doel het meest in aanmerking komen omdat: 1. deze reeds beschikten
over het vereiste personeel, alsmede over de noodzakelijke inventaris; 2.
het samenbrengen van docenten en leerlingen uit diverse klassen der
bevolking, juist in universitair verband, wederzijds begrip stellig zou
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bevorderen; 3. de universiteiten bij uitstek geschikt waren om centra te
worden van ook elders te creëren industrieel onderwijs.
Dat plan paste geheel in de economische stimuleringspolitiek van
Willem I. In samenwerking met hem moet het tot stand zijn
gekomen. Het accentueerde de wens van de Koning om een wisselwerking te bewerkstelligen tussen de universiteiten en de nijverheid, opdat dit contact voor beide terreinen vruchtbaar zou
zijn; het gaf blijk van een koerswending: het al of niet bestaan van
technisch onderwijs mocht niet overgelaten worden aan het vrije
spel van krachten, maar moest nadrukkelijk van regeringswege
bevorderd worden.
Het bij het rapport gevoegde concept-besluit verkreeg de goedkeuring
van de Koning en verscheen, vrijwel ongewijzigd en voorzien van diens
handtekening, op 13 mei 1825 als Koninklijk Besluit. Dit verplichtte de
zes universiteiten tot het geven van „geregeld onderwijs over de toepassing der schei- en werktuigkunde op de nuttige kunsten"; doel van
het onderwijs: „meerdere verspreiding der nuttige wetenschappen om
een heilzame invloed uit te oefenen ter bevordering van de nationale
nijverheid"; beschikbaar te stellen middelen: onvermeld; personeel: de
minister van Binnenlandse Zaken zou voorstellen doen tot uitvoering
van het onderwijs, met dien verstande, dat zulks zoveel mogelijk kon
geschieden zonder vermeerdering van het bestaand personeel der professoren. Men ging er van uit, dat geen bevoegdheden behoefden te
worden voorgeschreven (een verschil met het K.B. van 1817) en de
hoogleraren wel in staat zouden zijn de nieuwe onderwijstaak naar
behoren te vervullen; dat optimisme zou misplaatst blijken te zijn.36
Later zullen wij zien, hoe en in welke mate de universiteiten te
Leiden, Groningen en Utrecht hun nieuwe onderwijsplicht opvatten en
nakwamen; men kwam te Leiden geheel, te Groningen gedeeltelijk en
te Utrecht vrijwel niet tot verwerkelijking van de gelanceerde ideeën
(zie 5.1.,5.2., 5.3.).
2.5. Memorie De Gelder (1828)
Midden in de experimentele periode van het in de vorige paragraaf
vermelde industrieel onderwijs der universiteiten, schreef J. de Gelder,37 hoogleraar te Leiden en in die functie bezig met de verwerkelijking van dat onderwijs te Leiden (zie par. 5.1.), een memorie, 38 gericht
aan de Koning. De Gelder had met leedwezen geconstateerd dat men in
de nijverheid te veel volstand met het handhaven van oude regels en
gebruiken, niet inventief was en het belang van een grondige theoretische, vooral wiskundige vorming niet inzag. Zelf had hij — tegen het jaar
1800 — getracht te Rotterdam theoretisch industrieel onderwijs in het
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leven te roepen, maar tevergeefs. Verontrust door het al maar uitblijven
van dat onderricht voor de werkende klasse (werklieden en werkgevers)
kwam hij ertoe, het gehele onderwijsbestel onder de loep te nemen. Zijn
conclusie luidde, dat de opzet daarvan zeer onevenwichtig was en dat
slechts weinigen ermee gebaat waren. Oorzaak? Behoudzucht van
ambtenaren op bestuurlijk niveau. Zij waren door hun te eenzijdige en
ondoeltreffende opleiding verblind voor de behoeften van een gezonde
nijverheid, tezeer gericht op alles wat zweemde naar rechtsgeleerdheid
en oude literatuur, en afkerig van de natuurwetenschappen. Hem was
gebleken, dat zij zelfs openlijk of heimelijk tegenwerkten als plannen ter
tafel kwamen met het doel, de nijvere ingezetenen aan goed voortgezet
volksonderwijs te helpen. Een andere vorm van tegenwerking zag de
hoogleraar in de houding van vele werkgevers. Zij waren zelf slecht
onderricht en misgunden hun werknemers goed voortgezet onderwijs.
De vrees bestond dat laatstgenoemden, wijs geworden, hun slaafse
onderdanigheid zouden inwisselen tegen zelfstandig, zelfbewust optreden.
De eenzijdige benadrukking van de studie der letteren, schone kunsten en rechtsgeleerdheid bracht volgens de verontruste hoogleraar met
zich mee, dat ook het voortgezet onderwijs zo'n eenzijdig beeld vertoonde. Vandaar dat in Nederland zo goed als niets gedaan werd om de
vele in de nijverheid werkende personen te helpen aan onderwijs, dat
hen in staat kon stellen, het werk bekwaam te verrichten, nieuwe vindingen op het gebied van de techniek en de technologie toe te passen en
zelf ook inventief te zijn. De rapporteur wees daarbij op Engeland,
Duitsland en Frankrijk, waar men reeds grote vorderingen had gemaakt
op het gebied van goed volksonderwijs, t.w. „het onderwijs in de toepassing van wis-, natuur-, werktuig- en scheikunde op alle nuttige kunsten, fabrieken, ambachten en handwerken'. „Als door eene toverkracht" had in Frankrijk de beroemde Ch. Dupin 39 vele industriescholen tot bloei gebracht, dankzij het bestaan van de polytechnische school
te Parijs, die docenten voor deze industriescholen afleverde.40 Eenzelfde
functie zouden ook twee in de Nederlanden op te richten polytechnische scholen 41 kunnen hebben, naast hun andere taak: opleiden van
aanstaande bazen en hogere technici. De Gelder stelde voor zo'n school
te Leiden en te Luik te stichten, met het volgende onderwijsprogramma:
rekenkunde, meetkunde, meetkundig tekenen, beschrijvende meetkunde, toegepast op het tekenen van modellen, werktuigen en alle op de
latere beroepspraktijk betrekking hebbende onderwerpen, werktuigkunde, natuurkunde, scheikunde, bouwmaterialenkennis, technologie,
moderne talen, godsdienstleer en zedekunde. Deze driejarige opleiding
zou moeten worden besloten met een eenjarige stage in diverse bedrijven om op de hoogte te komen van de praktische kundigheden. Die
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stage vond hij vooral vereist voor docenten van industriescholen wanneer deze in voldoende mate opgericht waren.
Naast genoemde uitbreiding van industriescholen en oprichting van
polytechnische scholen diende nog een derde middel te worden aangewend: oprichting van een Maatschappij met drieërlei doel: 1. bevordering van de industrie; 2. vorming van een fonds, waaruit voor een deel
het voor het polytechnisch onderwijs noodzakelijke kabinet van modellen kon worden gefinancierd; 3. verspreiding van geschriften onder
de werkende bevolking, teneinde deze bekend te maken met buitenlandse uitvindingen en verbeteringen op technisch en technologisch
gebied.
Van deze nieuwe onderwijsinrichtingen zouden de kosten door de
regering, de gemeentebesturen, de ouders en bovengenoemde op te
richten Maatschappij moeten worden gedragen.
De memorie van De Gelder bleef niet zonder uitwerking. Het aanbevolen tijdschrift werd vanaf 1833 door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij uitgegeven.42 Ook aan industrieel onderwijs ging
men aandacht besteden (zie 2.11., 5.5.1.).43 Een polytechnische school
werd in 1842 te Delft opgericht (6.4.).44 Voorts kwamen De Gelders
ideeën tot uitdrukking in de volgende rapporten:
1. een rapport van D. J. van Ewijck, gedateerd 12 januari 1828; onderwerp: herziening van het gehele Nederlandse onderwijsbestel (zie
2.6.).
2. een memorie van A. Lipkens, gedateerd 12 juni 1828; onderwerp:
het oprichten van polytechnische scholen (zie 2.7.).
3. een rapport van de staatscommissie Roëll, gedateerd 30 mei 1829;
onderwerp: herziening van het hoger en het middelbaar onderwijs
(zie 2.8.).
4. een rapport van de staatscommissie d'Ursel, gedateerd 30 Mei 1829;
onderwerp: herziening van het middelbaar onderwijs (zie 2.9.).
5. een rapport van P. J. S. L. van Gobbelschroy, minister van Binnenlandse Zaken, gedateerd 29 september 1829; onderwerp: herziening
van het K.B. van 13 april 1817 betreffende lekenscholen en tekenakademies (zie 2.10.).
6. een rapport van de commissie Van Catz Smallenburg, uitgebracht in
de vergadering van 7 juni 1831 der Nederlandsche Huishoudelijke
Maatschappij; onderwerp: oprichting van industriescholen (zie
2.11.).
2.6. Rapport van Ewijck (II, 1828)
Kort voor 12 januari 1828 overhandigde De Gelder de Koning op een
audiëntie zijn „Memorie omtrent de oprigting eener normale school ter
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bevordering van de Nationale Nijverheid". De Koning las het werkstuk
„met veel belangstelling" en ontdekte daarin „zeer opmerkelijke waarheden en denkbeelden". 45 Hij voelde er veel voor De Gelder uit te
nodigen zijn ideeën nader uit te werken, maar wilde daarover eerst de
mening kennen van de minister van Binnenlandse Zaken. Tevens wenste de Koning antwoord te ontvangen op reeds eerder gerezen vragen
naar de doelmatigheid van het Nederlandse onderwijsbestel. De minister bracht op 12 januari het verzoek aan de administrateur over, dit
tevens toelichtend: enerzijds waren de behoeften aan onderwijs toegenomen en trad er een „zeer merkbare standwisseling" op als gevolg van
maatschappelijke veranderingen, anderzijds stonden velen onverschillig tegenover het onderwijs, waar dit reeds werd gegeven.
Van Ewijck had zijn antwoord na tien dagen gereed.46 Daarmee was
het eerste onderwijsplan geboren, dat voorstellen bevatte tot vernieuwing c.q. verbetering van het gehele onderwijsbestel, bestaande uit het
lager, het middelbaar en het hoger onderwijs, met inbegrip van het
voorbereidend hoger onderwijs. Het rapport is doortrokken van de
gedachte, dat het bestaande en nog te creëren onderwijs moest passen bij
de stand of de klasse, waarin men leefde of waartoe men geacht werd te
behoren. Voorts stond centraal de aanleiding tot de rapportage: „eene
te weinig verspreide kunde onder de nijvere klasse". De Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen kreeg lof: deze „volijverige Maatschappij" had
reeds veel gedaan om onder de „burgerstand" velerlei nuttige kundigheden te verspreiden. Waarom waren nog zo weinig vorderingen gemaakt op het pad, dat moest leiden naar een betere onderwijssituatie
van de nijvere klassen en naar een grotere aandacht voor de studie der
natuurwetenschappen? Door de tegenwerking van velen, die alle hervormingen in de „praktische richting" trachtten te voorkomen. Gelukkig was er dankzij anderen toch hier en daar wel iets bereikt, maar meer
was nodig en Van Ewijck was verheugd voorstellen te kunnen doen tot
het nemen van „meer bepaalde of meer doortastende maatregelen".
In zijn plan zag Van Ewijck de samenleving ingedeeld in vier klassen:
a. onvermogenden en handwerkslieden; b. de „nijvere middelstand"; с
de niet-nijvere gegoede burgerij; d. de hogere standen. Het onderwijs
verdeelde hij in drie hoofdgebieden: A. lager onderwijs voor zes- tot
twaalfjarigen; B. onderwijs voor 11 à 12-jarigen tot 15 à 16-jarigen; С
onderwijs voor zestienjarigen en ouderen.
A. De lagere scholen zouden zich meer moeten richten op het geven
van onderwijs in de nuttige wetenschappen om de kinderen voor te
bereiden op het „praktische leven". Invoering van het vak lijntekenen
was gewenst. Voorts zou meer rekening gehouden moeten worden met
de verschillende behoeften van stads- en plattelandsbewoners en bo
vendien met de beroepen en het welstandspeil van de ouders in die zin,
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dat onderscheid diende te worden gemaakt tussen kinderen van vermogende en van arme ouders.
B. Voor de klasse van onvermogenden en handwerkslieden bestonden volgens Van Ewijck alleen avondtekenscholen. Deze waren echter
teveel gericht op het onderwijs in de beeldende kunsten; invoering van
de vakken wiskunde en lijntekenen zou wenselijk zijn. Het doel van de
lekenscholen moest eigenlijk worden: het geven van gratis industrieel
onderwijs in de avonduren. Voor de kinderen van de „middelstand" der
burgerij, verheven boven de staat van bediende of gezel en door nijverheid de kost verdienend, waren de onderwijsinstellingen zeer gebrekkig. Behalve de genoemde lekenscholen had men nog franse scholen en kostscholen, die naast frans ook enig onderwijs gaven in geschiedenis en aardrijkskunde, alsook soms in boekhouden. Deze gaven
echter geen onderwijs in de wis- en natuurkundige wetenschappen. Dat
vond de rapporteur een ernstig nadeel, omdat daardoor het verkrijgen
van praktische kennis uiterst moeilijk was. Het oprichten van middelbare scholen voor het geven van algemeen én beroepsgericht onderwijs
in rekenkunde, boekhouden, meetkunde of landmeetkunde, bouwkundig tekenen, perspectief, mechanica, plant- en dierkunde, geologie,
geografie, landbouw- en veeteeltkunde, maatschappijleer („de betrekkingen en het verkeer der menschen onderling"), economie, wetskennis,
natuur- en scheikunde achtte hij urgent. De bestaande onderwijsinstellingen zouden algemeen middelbaar onderwijs kunnen blijven geven,
maar dan na deze in kwalitatieve en kwantitatieve zin te hebben verbeterd. Enkele speciale middelbare scholen zouden bovendien moeten
worden opgericht ten behoeve van toekomstige werkers in de handel, de
zeevaart, de landbouw, de chemie, de mijnen en de werktuigkunde of
constructiebouwkunde. Twaalf- tot zestienjarigen uit de gegoede, doch
niet-nijvere klassen (godsdienstleraren en andere onderwijzers, rechters, advocaten, geneesheren en renteniers) hadden reeds hun latijnse
scholen. Deze vertoonden echter tweeërlei gebreken: ten eerste was hun
onderwijs niet gericht op het verkrijgen van „kundigheden des dagelijkschen levens", die geen man van beschaafde opvoeding kon ontberen, en ten tweede werd aan de vorming van het zedelijk karakter der
jeugd te weinig aandacht besteed. Verbetering in de aangegeven zin
vond Van Ewijck noodzakelijk, maar omvorming tot bovenomschreven
middelbare scholen voor de nijvere klassen ongewenst, omdat de latijnse scholen speciaal bestemd moesten blijven voor de geleerde standen, anders „zou het een met het ander bederven". Wel konden in
sommige steden bedoelde middelbare scholen voor de nijvere klassen
wellicht worden gecombineerd met latijnse scholen of met lagere scholen.
C. Voor de zestienjarigen en ouderen uit de laagste klassen (min39

vermogenden, handwerkslieden) werden reeds in enkele plaatsen
openbare lessen gegeven ter verkrijging van nuttige kundigheden, o.a.
werktuigkunde, hopelijk geschikt om een „vroeger meestal geheel ver
waarloosde opvoeding" enigermate aan te vullen. Uit hen zou wellicht
— zo meende Van Ewijck — een aantal kleine kringen van ambachts
lieden gevormd kunnen worden die, naar Engels voorbeeld, onder lei
ding van zelfgekozen voorgangers, zich in bepaalde kundigheden kon
den oefenen, verbandhoudend met de dagelijkse beroepspraktijk in de
onderscheidene ambachten. Jongelingen uit de kleinere burgerstand
konden eveneens profiteren van genoemde openbare lessen in de
werktuigkunde e.d., alsmede van de te vormen oefengezelschappen van
ambachtslieden. Jongelingen uit de meer vermogende nijvere klassen
zouden de onder В beschreven middelbare scholen met hun beroeps
gericht en algemeen onderwijs, dan wel de op te richten speciale beroepsscholen, kunnen bezoeken. Een deel van de jongelingen uit de
hogere nijvere klasse had de universiteiten om hoger onderwijs te ont
vangen. Deze instellingen waren evenwel nog tezeer gericht op de vor
ming van theologen, artsen en juristen. Men zou daar goed doen ook te
denken aan onderwijs tot vorming van goede staatsdienaren en toe
komstige beoefenaars van beroepen in de handel, de landbouw en de
industrie.
De Gelders memorie nog eens overziende vond Van Ewijck de
denkbeelden van eerstgenoemde zeer het overwegen waard. Hij ver
werkte deze grotendeels in het voorgestelde onderwijsplan. Een poly
technische school („normaalschool") dacht hij te kunnen vormen door
een der onder В bedoelde middelbare scholen tot modelschool te be
stemmen. Deze wilde hij tevens de taak geven, docenten op te leiden
voor technische of industriële scholen als door De Gelder bedoeld.
Oprichting van een maatschappij ter behartiging van industrieel onderwijs verdiende overweging, maar rekening moest worden gehouden
met de bestaande genootschappen en maatschappijen, die deels reeds
hun sporen op dat gebied verdiend hadden.
Bezien we deel A van Van Ewijcks plan dan valt de standsbevestigende
inslag hiervan op. Weliswaar onderschreef hij het uitgangspunt, dat in
principe alle ingezetenen geschikt middelbaar onderwijs behoefden,
maar geen moment overwoog hij, dat sommige jeugdigen graag enigszins zouden willen stijgen op de sociale ladder, al was het alleen om te
kunnen vluchten uit een omgeving, waar verpaupering schering en
inslag was. De samenleving zat, naar de mening van Van Ewijck, nu
eenmaal zo in elkaar als hij waarnam, en daarnaar moest het onderwijs
zich richten.
Dat wil niet zeggen, dat hij geen ijveraar is geweest voor het scheppen
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en onderhouden van nijverheidsonderwijs. Het bleef niet bij het maken
van rapporten over dit onderwerp. Hij heeft zich zeer ingespannen het
door hem aanbevolen industrieel onderwijs der universiteiten tot bloei te
brengen (2.4., 5.1., 5.2. en 5.3.), een gedurfd, doch weinig geslaagd
ondernemen zoals wij nog zullen zien. Tevens kwam een polytechnische
school van het door hem aanbevolen type tot stand, zij het niet te Leiden
maar te Delft. Vanaf 1838 ontstonden aan verscheidene latijnse scholen
c.q. gymnasia geleidelijk „tweede afdelingen "met middelbaar onderwijs
voor het verwerven van algemene kundigheden.47 Daartoe behoorde de
„Industrieschool" te Maastricht, verbonden aan het atheneum aldaar.48
Deze lyceumgedachte vinden wij in zijn voorstel geformuleerd. Het is
bekend, dat Van Ewijck ook later voorstander was van middelbaar
onderwijs voor alle richtingen, die bedoelden voor te bereiden voor
taken in de handel en de nijverheid, alsook voor hogere studies, w.o.
technisch en universitair onderwijs. In het „Ontwerp van wet tot regeling van het hoger onderwijs" van een door hem voorgezeten commissie
(1849) werd duidelijk gesteld, dat de zich reeds aftekenende stroom ten
gunste van veelzijdig middelbaar onderwijs van hogerhand „onbekrompen" moest worden erkend en gestimuleerd (p. 96, 97).
Van een zeker dualistisch denken is deze commissie echter niet
vrij te pleiten. Terwijl zij enerzijds betoogde, dat de universiteiten
ten doel hadden „door grondig onderrigt hare kweekelingen voor
maatschappelijke betrekkingen te vormen, en hen in alle rigtingen voor te bereiden tot eigen studie, voortgezette beoefening en
toepassing der wetenschap in het maatschappelijk leven" (p. 102),
verklaarde zij anderzijds, dat technisch onderwijs „populaire behandeling der wetenschap" was en derhalve niet als universitair
onderwijs mocht worden beschouwd en geregeld (p. 106). Ook
Thorbecke huldigde die mening; daarover in 7.1.
Voorts zij gewezen op Van Ewijcks voorstel het vak maatschappijleer op
het programma der nog op te richten middelbare scholen te plaatsen,
hetgeen een vroege verschijning van dit onderwijsvak mag heten. Tenslotte merken wij op, dat de door hem voorgestelde hervorming van
lekenscholen in 1829 is doorgevoerd (zie 2.10., 4.3.).
2.7. Rapport Lipkens (1828)
Het in de beide vorige rapporten aangedragen idee van polytechnisch
onderwijs als een der noodzakelijke vormen van middelbaar onderwijs
werd uitgewerkt in een rapport van A. Lipkens, regeringsadviseur49
voor het gebied van wis- en werktuigkunde. Zijn „Mémoire sur l'enseignement des sciences industrielles", opgedragen aan de Koning,
kwam gereed op 12 juni 1828.50 Evenals De Gelder en Van Ewijck
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hekelde Lipkens het ontbreken van geschikt middelbaar onderwijs voor
allen die terechtkwamen in technische beroepen. Uitvoeriger dan
eerstgenoemden ging hij in op het bestaande onderwijs van dat type.
Wat wás er eigenlijk voor de handwerkers? Men onderhield avondtekenscholen en avondindustriescholen. Maar in welk een toestand bevond zich hun onderwijs! De leerlingen leerden niets dan copiëren,
aldus Lipkens. Enige inventiviteit en creativiteit had hij vrijwel niet
waargenomen, hoogstens kwamen zij tot het tekenen van een bloem of
een ornament, en dan nog naar een gegeven voorbeeld. Zij werden niet
echt opgeleid tot bekwame werkers in ambacht en industrie, terwijl de
lekenscholen zelden leerlingen afleverden die een leidinggevende taak
in het bedrijfsleven op zich konden nemen. Deze lekenscholen, in het
algemeen bezocht door kinderen van arme of weinig bemiddelde ambachtslieden („artisans"), gaven hun onderwijs gratis. Men leerde de
leerlingen hooguit omgaan met een potlood en behendig arceren, maar
tot het tekenen van een werktuig of een machine kwamen zij niet. Het
scheen Lipkens toe, dat de docenten er slechts op uit waren te ontdekken, of zich wellicht ook een toekomstige Rubens onder de leerlingen
bevond. Kortom, het „filanthropisch aspect" dezer instellingen vond hij
aantrekkelijk, maar zij droegen zijns inziens niet bij tot verhoging van
de vakbekwaamheid der werknemers.
Met de industriescholen was het niet beter gesteld, oordeelde Lipkens. Deze scholen („écoles de mécanique industrielle") gaven in het
algemeen meetkundig onderwijs aan werklieden („ouvriers") uit allerlei klassen en van allerlei leeftijden. De meesten echter trachtten wel
aandachtig te luisteren naar de docent, maar zonder te begrijpen waarover hij het had, althans slechts zeer weinigen bleken later iets van de
lessen opgestoken te hebben.
Deze ervaringen brachten Lipkens tot de overtuiging, dat zowel de
lekenscholen als de industriescholen toe waren aan een grondige hervorming. M en moest in dat onderwijs veel meer oog krijgen voor nieuwe
gereedschappen, werktuigen en machines, veel meer aandacht schenken aan veranderde produktiemethoden. Een en ander was het gevolg
van nieuwe vindingen op het gebied van de natuurkunde, de scheikunde en de werktuigkunde. Het te vernieuwen onderwijs had daarbij
rekening te houden met de basiskennis der leerlingen. Dit waren jeugdige en oudere personen, die moeite hadden met lezen, schrijven en
rekenen, en gebaat zouden zijn met „praktisch" onderwijs, d.w.z. theoretisch onderwijs, toegepast op de dagelijkse beroepspraktijk, zodat de les
kon worden ervaren als een middel tot begrip van alles wat overdag met
de handen werd gemaakt.
Een tweede door Lipkens onderscheiden categorie werd gevormd
door personen, afkomstig uit de welgestelde tot zeer welgestelde krin42

gen. Laatstgenoemde groep jongeren ontving meestal een goede opvoeding („éducation soignée"), door gebruik te maken van de bestaande onderwijsinstellingen. Deze gaven echter geen industrieel onderwijs.
Aangezien een deel van hen toekomstige fabrikanten of hoofden van
grote manufacturen was en er nog geen geschikt daarop voorbereidend
onderwijs gegeven werd, zou het goed zijn, aldus Lipkens, aan de
universiteiten leerstoelen te verbinden voor het geven van industrieel
wetenschappelijk onderwijs. De jongeren uit de klassen, verheven boven die der arbeiders, namelijk uit de kringen der ambachtsmeesters en
bedrijfshoofden, misten eveneens de mogelijkheid tot het ontvangen
van voortgezet onderwijs, voorbereidend op beroepen als meester,
meesterknecht, baas, opzichter en bedrijfsleider. Voor dat toekomstige
middelbare en hogere kader in de nijverheid dacht hij het oprichten van
polytechnische scholen te moeten aanbevelen. Deze dienden door de
regering geregeld en gefinancierd te worden.
Zo'n polytechnische school dacht de memorieschrijver zich iets uitgebreider in dan de plannen van De Gelder en Van Ewijck bedoelden:
hij voegde nog de vakken handtekenen en architectuur toe. Hij wilde
twee uren per dag laten besteden aan het bezoeken van bedrijven om de
leerüngen op de hoogte te brengen van de arbeid en de arbeidsomstandigheden in de nijverheid. Aanvangsleeftijd der leerlingen: 12 tot
16 jaar. Basiskennis: kunnen lezen en schrijven in de franse of de
nederlandse taal, en bekendheid met de vier rekenkundige regels (optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen). De ouders moesten
schoolgeld betalen om een ál te grote toeloop van leerlingen te vermijden. Uitzonderlijk begaafde leerlingen konden het onderwijs gratis
ontvangen.
De voorstellen van Lipkens hebben hun doel niet gemist. De tekenscholen werden herzien en verbeterd in de door Lipkens aangewezen
richting in 1829, nadat de minister van Binnenlandse Zaken daarover
een uitvoerig rapport had uitgebracht (zie 2.10.). Het industrieel onderwijs ten behoeve van handwerkers was reeds in 1825 door de Rijksoverheid verplicht gesteld aan de zes universiteiten, waarbij tevens
gedacht werd aan de onderwijsbehoeften van toekomstige en reeds
praktiserende fabrikanten. Tijdens het schrijven van de memorie was
het nog geheel onzeker, of het experiment zou slagen; de voorlopige
ervaringen waren niet bepaald gunstig.51 Als de Belgische afscheidingsbeweging geen roet in het eten had gegooid zou te Brussel een
polytechnische school van het door Lipkens voorgestane type onder de
naam van „Koninklijke School voor Kunsten en Ambachten" tot stand
zijn gekomen.52 Lipkens, die reeds aangewezen was om directeur te
worden, vertrok naar Noord-Nederland dat, beroofd van het stimule43

rende, industriële Zuiden, na 1830 stond voor grote economische
moeilijkheden. Eerst in 1841 nam de regering de draad weer op, als
gevolg waarvan in 1842 een polytechnische school onder de naam van
Koninklijke Akademie opgericht werd, met Lipkens als directeur (zie
6.4.).
De memorie van Lipkens had de functie, een onderdeel van het
rapport Van Ewijck (II, 1828) uit te werken. Ook Lipkens ging uit van de
bestaande indeling in sociale klassen. Herziening en uitbreiding van het
middelbaar onderwijs was nodig, maar dan wel voor elke klasse apart:
de handwerkers hadden hun avondonderwijs, de klassen der burgers
hun dagonderwijs. Beide onderwijsmogelijkheden werden gewogen en
te licht bevonden. Opmerkelijk is, dat Lipkens in zijn oordeel over de
avondscholen niet de ongunstige tijd waarop werd onderwezen betrok.
Immers de werkende leerlingen ontvingen hun onderwijs gedurende de
korte tijd tussen werken en slapen. Geen ogenblik besteedden de tot nu
besproken rapporten aandacht aan de vraag naar het nuttig effect van
onderwijs, aangeboden aan vermoeide en slaperige leerlingen. Deze
stonden vroeg op om hun lange werkdagen te kunnen maken en zelfs
kwalitatief uitstekend onderwijs had de nadelige effecten van avondonderwijs niet kunnen elimineren. Typerend was ook de opvatting, dat
dagonderwijs bestemd was voor kinderen, waarvan de ouders schoolgeld konden betalen. Eén lichtpuntje is reeds vermeld, het was een
vroege voorbode van een denken over de onderwijskansen ook van
kinderen uit de lagere sociale klassen: uitzonderlijk begaafden konden
gratis onderwijs genieten. Dit was een lofwaardig idee. Uit andere
gegevens blijkt echter, dat het onderwijzers van lagere scholen kwalijk
werd genomen als zij hun leerlingen meer en hoger onderwijs gaven dan
paste bij de stand hunner ouders.53 Daardoor waren de kansen op
mobiliteit gering.
Aan de standsbevestigende uitgangspunten lagen verscheidene
motieven ten grondslag, waarop in 3.4. uitvoeriger wordt ingegaan. Hier zij van gezegd, dat de opgave, voor het economisch
zwakke deel der nijvere klasse (de arbeiders en de „kleine burgerij") doelmatig nijverheidsonderwijs te creëren, in wezen paradoxaal was. Enerzijds kwam men tot deze opgave uit economische
motieven: bekwame mensen waren nodig om de nieuwe technologie toe te kunnen passen en daardoor de nijverheid tot bloei te
brengen; anderzijds had men tal van motieven om een ¡e ontwikkelde arbeidersstand te vrezen. Dit dualistisch gegeven moet
verantwoordelijk worden geacht voor de oplossing die men in
onze periode en deels nog lang daarna bleef toepassen: de arbeider moest arbeidzaam, ijverig, oppassend en spaarzaam zijn; wat
hem aangereikt werd als voortgezet onderwijs kon slechts van
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marginale betekenis zijn door het geringe aantal lesuren en door
het tijdstip waarop deze gegeven werden. M.a.w.: men meende de
opgave te kunnen oplossen door de ongunstige arbeidsvoorwaarden onveranderd te laten en toch met gunstig gevolg beroepsgericht onderwijs te bieden.
2.8. Rapport commissie Roëll (1829)
Reeds vóór De Gelder zijn memorie indiende waren — zoals wij zagen —
bij de Koning vragen opgekomen naar de doelmatigheid van het Nederlandse onderwijsbestel. Dat moest ook wel, want Van Ewijck had in
zijn rapport (I, 1825) gewezen op het feit dat het bestaande onderwijs
zich eenzijdig richtte op de studie in de geleerde vakken en de schone
kunsten. Ook De Gelder had in gedrukte geschriften niet nagelaten er
op te wijzen, dat grote groepen der bevolking verstoken bleven van
geschikt voortgezet onderwijs.54 Hij wees er op, dat ook in het hoger
onderwijs aan de natuurwetenschappen zo goed als geen aandacht werd
geschonken, waardoor afgestudeerden in hun verworven betrekkingen
onverschillig stonden tegenover alles, wat naar nijverheid en nijverheidsonderwijs zweemde.
Dat hoger onderwijs werd in studie genomen door een staatscommissie, bij K.B. van 13 april 1828 benoemd.55 De commissie ging, onder
voorzitterschap van W. F. Roëll, met spoed aan het werk, maar stuitte
op de moeilijkheid, dat het hoger onderwijs niet los kon worden gezien
van het middelbaar onderwijs; dat laatste was echter nog nergens gedefinieerd of geregistreerd, laat staan geregeld of gecoördineerd. De
discussies over middelbaar onderwijs brachten grote meningsverschillen aan het licht, met name over de vraag, of dat onderwijs algemeen
moest zijn en daarna beroepsgericht, dan wel algemeen en beroepsgericht. Gelukkig bleef de mening van de minderheid der leden niet onder
de korenmaat verborgen; het rapport Roëll besteedde er uitvoerig
aandacht aan, zodat twee visies naar voren kwamen en twee onderwijsplannen.
De meerderheid der leden was voor „algemeen" hoger wetenschappelijk onderwijs en tegen „beroeps"gerichtheid daarvan. Industrieel
onderwijs, behorend tot het beroepsgerichte type en bij Besluit van 10
mei 1825 door de regering verplicht gesteld aan de universiteiten, vonden zij niet passen in het raam van wetenschappelijk onderwijs en dus
wezensvreemd aan een universiteit. Weliswaar ontvingen de aanstaande medici ook „praktisch", d.i. beroepsgericht onderwijs, maar, zo argumenteerde men, zonder die praktijk zou de theorie niet worden verstaan.
Met deze argumentatie tastte de commissie zelf de stelling aan,
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dat universitair onderwijs „algemeen" zou zijn. Reeds het bestaan
van onderscheidene faculteiten wees op beroepsgerichtheid. Niet
alleen de opleiding van toekomstige medici, maar ook die van
rechters, theologen en letterkundigen kende algemene én beroepsvoorbereidende vakken. Wat men wilde volhouden was de
exclusieve, van het „praktische leven" geïsoleerde positie van de
universiteit. Het was haar taak „de" wetenschap te bevorderen en
uit te breiden. Men vergat daarbij te definiëren wat wetenschap
eigenlijk was of moest zijn, en als het eens geprobeerd werd raakte
men verstrikt in een onduidelijke en tegenstrijdige argumentatie 56 . Wij zullen nog zien, dat de angstvallige koestering van het
„wetenschappelijk" karakter der universiteit in de commissie
Roëll zelf bestrijders vond, en ook, dat het technisch onderwijs
een lange weg had te gaan alvorens erkend werd, dat ook de
techniek en de technologie facetten zijn van wat onder „weten"
moet en mag worden verstaan.
Komend tot het middelbaar onderwijs, stelde de commissie twee onderwijsplannen op. Het door een meerderheid der leden aangehangen
plan (A) voorzag in de oprichting van scholen ter verkrijging van algemene en andere kundigheden, die de leerlingen zouden voorbereiden
op hun latere beroepsuitoefening. Elke school had tot doel, algemene
beschaving bij te brengen. Daarbij zou rekening moeten worden gehouden met de gewestelijke behoeften van de landbouw, de handel en
de nijverheid. Speciale scholen zoals polytechnische vonden de meeste
leden onnodig; desgewenst zou in de hogere klassen speciaal onderwijs
kunnen worden gegeven ter verkrijging van technische kundigheden,
van belang voor de nijvere standen. De volgende onderwijsvakken
dacht de commissie te moeten voorstellen: nederlandse taal, franse taal,
aardrijkskunde, geschiedenis, kennis der natuur, wiskunde (rekenen,
algebra, meetkunde, beschrijvende meetkunde, kansrekening), natuurkunde, sterrenkunde, engelse taal, duitse taal, scheikunde, toegepaste
werktuigkunde, zingen, handtekenen, lijntekenen, schoonschrijven,
gymnastiek, letterkundige geschiedenis en fabelkunde. Toegelaten
moesten worden leerlingen, die met vrucht het onderwijs der lagere
school — tenminste bestaande uit de vakken nederlandse taal, lezen,
schrijven, rekenen, en de kennis der munten, maten en gewichten —
hadden ontvangen.
Uit de opgesomde leervakken blijkt reeds, dat de latijnse scholen c.q.
gymnasia niet in dit plan waren opgenomen. Deze moesten volgens
deze leden bij het hoger onderwijs blijven behoren.
Een minderheid der leden voerde oppositie tegen de exclusiviteit van
de gymnasia en de universiteiten (zie noot 56). Hun voorkeur ging uit
naar één schooltype, dat ook de gymnasia zou bevatten (plan В.1.).
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Daarnaast wilden zij polytechnische scholen oprichten, om te voorzien in
de behoefte aan scholen voor kunsten en ambachten (B.2.)· Zij dachten
een deel van het universitair onderwijs over te brengen naar genoemde
polytechnische scholen, zodat twee van de zes universiteiten konden
worden gesloten. Op deze wijze zouden aanstaande fabrikanten, kooplieden, bouwkundigen en hoofden van werkplaatsen geschikt, op hun
beroepsuitoefening voorbereidend, onderwijs kunnen ontvangen, terwijl ook toekomstige doctoren in de wiskundige wetenschappen zich
met de beginselen van dat polytechnisch onderwijs vertrouwd konden
maken. Het programma moest theoretische en praktische vakken bevatten: wiskunde, natuurkunde, scheikunde, werktuigkunde, bouwkunde, tekenkunde, graveerkunde, steendrukkunde, schilderkunst en
waterbouwkunde; bijzondere lessen dienden te worden gegeven op het
gebied van de handel, de staatswetenschappen, de geschiedenis (voornamelijk de geschiedenis der kunsten) en de moderne talen. Werkplaatsen moesten worden ingericht om de leerlingen te leren hun handen te gebruiken, door onder leiding van bekwame docenten modellen
en werktuigen te maken, betrekking hebbend op de voornaamste ambachten. Op deze wijze zouden „scholen van toepassing" gevormd
worden die de bestaande leemten in het middelbaar onderwijs konden
opvullen.
Als motief voor hun plan B. 1.2. voerden de voorstanders ervan aan,
dat de universiteiten een te grote aantrekkingskracht uitoefenden, veroorzaakt door een „onmatige zucht om zich te verheffen" van vele
jongeren uit de hogere kringen. Deze gaven aan een doctoraal diploma
de voorkeur boven een nuttige functie in de nijverheid. Daardoor werd
een scheidsmuur tussen geleerden en niet-geleerden in stand gehouden.
Voorstanders van plan A betwijfelden de noodzaak van deze polytechnische scholen. Indien deze toch voor oprichting in aanmerking kwamen, zouden eerst „algemene" middelbare scholen moeten worden
opgericht om een basis te leggen voor het onderwijs der polytechnische
scholen (B.3.).
De beraadslagingen leverden nog meer ideeën op. Sommige leden
vonden een afzonderlijk functioneren van middelbare school en gymnasium wenselijk, maar tevens dachten zij aan een symbiose, waardoor
de leerlingen desgewenst bepaalde lessen van beide scholen zouden
kunnen bijwonen (C). Uit het rapport blijkt, dat de leden het rapport
Van Swinden goed hadden gelezen. Enkele leden opperden namelijk,
dat wellicht plan A van dat rapport gerealiseerd zou kunnen worden,
d.w.z. eerst voor iedereen geldende middelbare scholen („middenscholen") oprichten om de leerlingen voor te bereiden op het „praktische
leven" en desgewenst op het toelatingsexamen der op die scholen aansluitende gymnasia, i.e. voor voortgezette studies (D).
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Belangwekkend is hier dat onderwerpen besproken werden die thans
nog actueel zijn, namelijk
— de functie en de betekenis van het wetenschappelijk onderwijs;
— de plaats en de bestaansgrond van het gymnasium;
— de lyceum-gedachte;
— de vraag, in welke mate de middelbare school beroepsvoorbereidend
moet zijn;
— het idee van de keuze uit het totale aantal lessen der school of
scholen;
— de plaats en de betekenis van het technisch onderwijs en het kunstonderwijs in het onderwijsbestel;
— een pleidooi voor manueel-praktisch technisch onderwijs in de middelbare school;
— middenscholen voor iedereen, waarop beroepsuitoefening of voortgezette studie aansluit.
Het volgende schema biedt een overzicht van het veelkleurige patroon
der ideeën.
ι
Commissie Roéll Rapport over het hoger en het middelbaar onderwijs (1829)
meerderheid der leden
minderheden der leden
A 1

De universiteiten geven hoger wetenschappelijk onderwijs Dit moet
algemeen en mag niet beroepsgericht zijn (uit de argumentatie
blijkt, dat het gegeven onderwijs
reeds algemene én beroepsgerichte
vakken bevatte)
2 Opgericht moeten worden middelbare scholen Hun onderwijs zal algemeen en beroepsvoorbereidend
zijn Doel bijbrengen van algemene beschaving, voorbereiden op
beroepskundigheden in de landbouw, de handel en de nijverheid
3 Speciale polytechnische scholen
zyn met nodig, eventueel kunnen
de hoogste klassen der middelbare
scholen gelegenheid geven tol het
verwerven van technische kundigheden
4. Zijn polytechnische scholen toch
nodig dan moeten zij aansluiten op
de onder 2 genoemde scholen
5. Industrieel onderwijs hoort niet
thuis in universiteiten
6 Gymnasia behoren bij het universitair onderwijs te blijven ingedeeld.
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В 1

Oprichting van middelbare scholen,
die tevens de gymnasia omvatten
Doel voorbereiden voor beroeps
kundigheden en voor hogere stu
dies Eerste jaar gemeenschappelijk
onderwijs, daarna samenwerking
tussen de afdelingen.
2 Naast de onder BI genoemde scho
len oprichting van polytechnische
scholen, inplaats van twee op te
heffen universiteiten. Theoretisch
én praktisch onderwijs, incl kunstonderwijs.
3. Oprichting
van
polytechnische
scholen, die aansluiten op de onder
A2 genoemde scholen
С
Middelbare scholen volgens A2 en
gymnasia zijn afzonderlijke instel
lingen, die een symbiose aangaan;
leerlingen kiezen vakkenpakket.
D
Oprichting van middelbare scholen
volgens plan A van commissie Van
Swinden (soort van middenschool).
Doel het geven van algemeen en
beroepsvoorbereidend onderwijs,
alsmede voorbereiding voor hogere
studies (o a. voor op deze scholen
aansluitend gymnasiaal onderwijs).

Het rapport der commissie Roëll kwam op 30 mei 1829 gereed. Wat
werd ermee gedaan? Voorlopig niets. Het gebrek aan eenstemmigheid
onder de leden en de veelheid van suggesties waren niet bepaald bevorderlijk om de regering te helpen aan bruikbare adviezen voor een
herziening van het onderwijsbestel. Reeds tijdens de beraadslagingen
der commissie was het de regering duidelijk, dat een studie over het
hoger onderwijs niet los kon worden gezien van die over het middelbaar
onderwijs. Daarom benoemde zij een nieuwe staatscommissie met de
opdracht, voorstellen te doen tot regeling van het middelbaar onderwijs
(zie par. 2.9.). Eerst gedurende de parlementaire beraadslagingen over
Thorbeckes ontwerp tot wettelijke regeling van het middelbaar onderwijs kwam het rapport Roëll weer ter sprake. Thorbecke bleek het
meerderheidsplan in grote lijnen te onderschrijven. Hij citeerde enkele
passages 57 en nam in zijn ontwerp de scholen op, die in het schema
onder A.2.2. en A.4.4. zijn vermeld. Ook huldigde hij de opvatting over
de functie van de universiteiten (А.1.) en de positie van de gymnasia
(A.6.).
Het is merkwaardig dat de arbeid der commissie drieendertig
jaren later een betekenisvolle rol speelde in de totstandkoming
van Thorbeckes wetsontwerp. Had de minister vollediger infor
matie verschaft dan zou gebleken zijn, dat de toenmalige opposi
tie tegen het te theoretische karakter van een deel van het mid
delbaar onderwijs (de burgerscholen) overeenkwam met die van
een minderheid der commissie Roëll (schema, B.2.). Aan het licht
zou dan zijn gekomen, dat de ideeën over de waarde van manueel-technisch onderwijs evengoed steunden op het rapport van
1829 als het door Thorbecke ontworpen theoretische programma.
In 3.4. komen wij op dit aspect terug.
2.9. Rapport commissie d'Ursel (1829)
De commissie Roëll bracht niet alleen het hoger onderwijs kritisch ter
sprake, maar ook de latijnse scholen en de lagere scholen met vakken,
die thans tot het middelbaar onderwijs worden gerekend. Men wilde het
te creëren middelbaar onderwijs mede dienstbaar maken aan de beroepsuitoefening in de handel en de nijverheid. Dat laatste onderwerp
vond de regering van een zodanig belang, dat een afzonderlijke staatscommissie werd benoemd om een wet tot regeling van het middelbaar
onderwijs te ontwerpen. Deze commissie, ingesteld bij K.B. van 19
februari 1829, kreeg tot voorzitter C. J. Hertog d'Ursel. Haar rapport
kwam, evenals dat der commissie Roëll, op 30 mei 1829 gereed.58 In het
voetspoor van Van Swinden c.s., (1809, plan B) en Cuvier en Noël
(1811) en Roëll c.s. (1829, minderheidsplan, B.l.) dacht zij in termen
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van één middelbare school. Opmerkelijk is, dat de commissie haar
onderwerp beknopter behandelde dan de commissie Roëll, benoemd
ter bestudering van het hoger onderwijs. Duidelijk en eenstemmig was
zij overigens wel:
1. het middelbaar onderwijs omvat alle onderwijs, gegeven en te geven
in het gebied tussen het lager en het hoger onderwijs;
2. het middelbaar onderwijs heeft een drieledig doel:
a. voorbereiden voor universitaire studies;
b. gelegenheid geven tot het verwerven van algemene beschaving;
с gelegenheid geven tot het verwerven van nuttige kundigheden
aan allen, die zich willen voorbereiden op beroepsuitoefening in
de handel, de nijverheid en andere maatschappelijke taken.
Groot was het verschil met de opvattingen der heren Cuvier en Noël
betreffende de volgorde der onderwijsvakken: eerst na twee jaren onderwijs-voor-iedereen mochten, volgens de commissie d'Ursel, de oude
talen aan de orde komen. Eerst zou het onderwijs bestaan uit: nederlands, frans, geschiedenis, mythologie, aardrijkskunde, rekenen, algebra; in de volgende vier jaren uit: latijn en grieks, of, naar behoefte, uit:
tekenen, landbouwkunde, kennis der natuur, natuurkunde, scheikunde,
werktuigkunde, andere moderne talen, wiskunde, aardrijkskunde, geschiedenis en gymnastiek. De toelatingseisen waren: de leerling moest
tenminste tien jaar oud zijn en goed kunnen rekenen, schrijven en lezen.
Het gemeenschappelijk kenmerk der rapporten D'Ursel en Roëll is,
dat slechts gedacht werd aan de jongeren, die in staat zouden zijn
middelbaar dagonderwijs te genieten. Middelbaar onderwijs voor
overdag werkenden kwam niet in discussie. Wel werd nadrukkelijk
voorbereidend onderwijs op middelbaar niveau voor „allen" noodzakelijk geacht, maar de breedheid van visie, eigen aan het werk van De
Gelder en Van Ewijck, ontbrak. Het onderdeel, dat wij missen, vond
zijn uitwerking in een rapport van de minister van Binnenlandse Zaken
zelf, zoals wij in de volgende paragraaf zullen zien.
Wat kwam er terecht van de rapporten Roëll en d'Ursel? Niets, als wij
kijken naar het directe resultaat, Het lag in het voornemen van de
regering, het werk der commissies, alsook het advies van de Raad van
State over het reglement voor het lager onderwijs, in handen te geven
van een nieuwe commissie. Deze moest, als de „Ineenschakelingscommissie" van 1903, de gelanceerde ideeën en wat reeds in embryonale
vorm aan middelbaar onderwijs bestond, ordenen in een wetsontwerp.
Immers volgens het benoemingsbesluit van de commissie d'Ursel zou er
een staatscommissie komen voor het ontwerpen van „eene organieke
wet op het Openbaar Onderwijs, mitsgaders de hoofdbepalingen van de
reglementen tot uitvoering van die wet" (art. 4, K.B. van 19 februari
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1829, no. 4). Doch hier kwam niets van terecht. Het magere resultaat
van de toch omvangrijke arbeid der commissies Roëll en d'Ursel resulteerde slechts in een wetsontwerp van zestien artikelen dat op 26 november 1829 werd ingediend bij de Staten-Generaal en een halfjaar
later weer werd teruggenomen. De behandeling van het ontwerp in het
parlement werd beheerst door het probleem van de vrijheid om onderwijs te geven.59 De ordening of uitbouw van het middelbaar onderwijs
bleef rusten tot allerlei improvisaties reeds als vanzelf de richting aanwezen, die de wetgever had in te slaan (2.12., 7.1.).
2.10. Rapport Van Gobbelschroy (1829)
Het rapport Van Ewijck II werd, zoals wij zagen, geschreven in het
besef, dat voor het eerst in de onderwijsgeschiedenis het gehele Nederlandse onderwijsbestel bezien werd op zijn betekenis voor alle klassen
der bevolking. Het gaf ook voorstellen tot verbetering van het bestaande
onderwijs en tot oprichting van nieuwe middelbare scholen. Tevens
verwerkte de rapporteur de in het rapport Van Ewijck I neergelegde
ideeën omtrent de taak van de regering ten aanzien van industrieel
onderwijs. In dat verband noemde hij de lekenscholen. Deze hadden
naar zijn mening een verkeerde richting ingeslagen door over het hoofd
te zien dat ook en vooral het onderwijs in de nuttige kunsten, t.w. wis- en
natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde, diende te worden gegeven. Daarbij zag hij zelf over het hoofd, dat de regering deze richting
had aangewezen in het kader van een streven naar herleving van de
vroegere kunstzin der bevolking en naar beroepsbekwaamheid der
werkers in de bouwkunde: zowel het rapport Repelaer van Driel als het
K.B. van 13 april 1817 zwegen over de „nuttige" kunsten (zie 2.3.).
Over dat vraagstuk van de herziening der tekenschoolprogramma's
verscheen in 1829 een rapport, ondertekend door P. J. S. L. van Gobbelschroy, minister van Binnenlandse Zaken. 60 De minister was tot zijn
studie gekomen mede naar aanleiding van zijn pogingen om het onderwijs der lekenscholen kwalitatief te verbeteren en te injecteren met
nieuwe vakken; dit in verband met de beroepsuitoefening in de nuttige
kunsten. Veel succes had die arbeid niet, want onverwacht veel hindernissen hadden zich voorgedaan: men was sterk gehecht aan het oude, de
docenten bleken weinig pedagogische bekwaamheden te bezitten, de
schoolbesturen vertoonden gebrek aan volharding, en grote verschillen
traden aan het licht in de basiskennis der leerlingen.
Laatstgenoemd aspect kreeg in 's ministers rapport grote aandacht.
Hij onderscheidde vier categorieën van leerlingen:
a. Oudere werklieden, die hun beroepsbekwaamheid, voor zover aanwezig, in de praktijk van het bedrijfsleven hadden opgedaan. Zij
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hadden in hun jeugd weinig of geen lager onderwijs genoten. Gezien
hun geringe basiskennis (velen konden lezen noch schrijven) vond de
minister het creëren van nijverheidsonderwijs voor deze mensen
weinig zinvol. Mogelijk zouden enkele personen kunnen worden
aangetrokken om openbare lezingen te geven met het doel, belangstellenden bekend te maken met betere arbeidsmethoden, nieuwe
werktuigen en de wetenschappelijke basis van de arbeid in de nijverheid. De regering rekende dat echter niet tot haar taak.
b. De zoons van de onder a. genoemden kwamen volgens de rapporteur
wél in aanmerking voor geregeld nijverheidsonderwijs. Zij hadden
reeds meer en beter lager onderwijs ontvangen. De regering kon hier
niet achterblijven; het nemen van maatregelen was urgent.
с Toekomstige werkbazen, meesterknechts, opzichters in werkplaatsen
en fabrieken, fabrikanten, kortom, toekomstige leiders van en in de
nijverheid, zouden ook aan geschikt voortgezet onderwijs moeten
worden geholpen. Zij konden dan de verkregen theoretische en
praktische kennis van de nuttige wetenschappen verbreiden onder
alle werkers, zodat de nijverheid tot bloei en het land tot welvaart zou
komen. Ook voor deze categorie van personen moest de regering
regelend optreden.
d. Jongeren uit de meer gegoede klassen ontvingen reeds voortgezet
onderwijs. Zij konden daardoor, indien gewenst, bijdragen aan de
ontwikkeling, verbetering en uitbreiding van de nijverheid.
De rapporteur vond derhalve, dat de regering de taak had regelend op
te treden inzake industrieel onderwijs, te geven op twee niveaus. Zoals
wij zagen strookte dat geheel met de opvattingen van De Gelder, Van
Ewijck en Lipkens. De minister werkte alleen het centrale thema van
zijn betoog uit: hervorming van lekenscholen. Het plan daartoe hield in
het aan de cursus laten voorafgaan van een voorbereidend jaar, het
geven van gemeenschappelijke lessen ook in het tweede jaar en het
splitsen van het onderwijs in het derde jaar in twee afdelingen, die
betrekking hadden op de nuttige en op de schone kunsten, een en ander
weergegeven in schema 2 (p. 53).
Het verschil tussen dit tekenscholenplan en dat van Repelaer van Driel
(1817) is opmerkelijk. Vooreerst valt op, dat akademies niet meer af
zonderlijk genoemd werden: lekenscholen en akademies kregen een
zelfde onderwijsprogramma, terwijl de Koninklijke akademie van
beeldende kunsten te Amsterdam, opgericht in 1820 en in werking
getreden in 1822,61 buiten beschouwing bleef. De reden daarvan is
duidelijk: het ging nu niet meer alleen over „kunstenaars", beoefenend
de schilderkunde, de graveerkunde, de bouwkunde en de beeldhouwkunde, maar ook en vooral over de werkers in de nuttige kunsten.
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2
Onderwijsplan der lekenscholen volgens het rapport Van Gobbelschroy (1829).
A. Voorbereidend jaar voor alle leerlingen; onderwijs in lijntekenen (tekenen van eenvoudige en samengestelde lichamen); praktische en theoretische meetkunde; meetkundig
tekenen; perspectief, verbandhoudend met het toekomstig beroep der leerlingen.
B. Onderwijs aan alle leerlingen: theoretische meetkunde (voortzetting); bouwkunst;
bouwkunstig tekenen; handtekenen (menselijk lichaam naar voorbeelden).
CL
\
onderwijs in de nuttige kunsten: bouwkunde, bouwkundig tekenen of werktuigkundig tekenen; beschrijvende meetkunde
en de daarbij behorende tekeningen; constructieleer.

C2.
|
onderwijs in de schone kunsten: handtekenen (tekenen van het menselijk lichaam
naar voorbeelden en naar het leven; andere
lessen die met de aard van de school overeenkomen.

M.a.w.: een ruimer onderwijsdoel werd gesteld, namelijk kunstzinnige
vorming én technische vorming. Voorts zette de rapporteur een belangrijke stap vooruit ten opzichte van het Besluit van 1817: de handwerkers werden niet meer waargenomen als „de" handwerkers of als
een „massa van ingezetenen", maar als personen, die sterke individuele
verschillen vertoonden in basiskennis en daarom ook in geschiktheid tot
het ontvangen van het gedachte onderwijs. Een stap vooruit, doch meer
niet. Wat onbesproken en onaangevallen bleef waren de arbeidsvoorwaarden in de nijverheid; men kwam nog niet tot de vraag, in hoeverre
de van hogerhand gegeven voorschriften werkelijk effectief konden
zijn, als slechts onderwijs werd gegeven aan het eind van de lange
werkdag.
Een ander aspect is de nadruk, gelegd op de theoretische en praktische meetkunde. Dat hield in de kennis van de theorie en van de kunde,
deze theorie toe te passen op de beroepspraktijk. Het woord „meetkunst" werd in dat verband gebruikt, d.w.z. de kunst, nauwkeurig te
kunnen meten, waarmee een vaardigheid is aangeduid die verworven
moet worden door iedereen die wil bouwen of construeren.
Een derde aspect betreft de basis, die de minister dacht te moeten
leggen alvorens de leerlingen te splitsen in twee groepen. Deze basis was
minder breed dan het rapport aanbeval; immers alleen de meetkunde,
de perspectiefkunde, de bouwkunde en het handtekenen werden geacht
tot die basis te behoren, terwijl de vakken natuurkunde en scheikunde,
zo warm aanbevolen in de rapporten Van Ewijck I en II, ontbraken.
Ook de afdeling C l . , waarin onderwijs zou worden gegeven in de
nuttige kunsten, miste deze vakken. Mogelijk leefde de minister tijdens
het schrijven van zijn rapport in de verwachting, dat het in de rapporten
De Gelder, Van Ewijck I en Van Ewijck II bepleite industrieel onderwijs
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opgang zou maken in afzonderlijke industnescholen Wij zullen nog
aantonen, dat laatstgenoemde scholen inderdaad tot een zekere ontwikkeling zijn gekomen De lekenscholen bleven getypeerd door de
vakken handtekenen en bouwkunde, of gingen in een laat stadium in
onze periode vakken aan het programma toevoegen, die eigen waren
aan industnescholen, t w wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
werktuigkunde In dat geval veranderde men de naam der school in
teken- en industneschool (zie 5 5 2 , staat 15 en bijlage V)
Uit het op 10 oktober 1829 afgekondigde Koninklijk Besluit blijkt, dat
Koning Willem I de voorstellen van de minister aanvaardbaar achtte
het bij het rapport gevoegde onderwijsplan, waaraan het bovengegeven
schema ontleend is, werd aan het Besluit gehecht 62 De niet op het
onderwijs betrekking hebbende bepalingen van het Besluit van 1817
bleven van kracht, t w die omtrent de bevoegdheden der docenten, de
tot examineren der docenten bevoegde instanties, de verantwoordelijkheid der gemeentebesturen voor het wel en wee der lekenscholen, de
tentoonstellingen en de medailleverstrekking Ten aanzien van dat
laatste punt werd in 1829 toegezegd, dat ook de beste leerlingen uit de
afdeling van de nuttige kunsten voor Koninklijke medailles in aanmerking zouden komen
2.11. Rapport commissie Van Catz Smallenburg (1831)
Een der door De Gelder in zijn memorie gedane voorstellen hield in de
oprichting van een „Maatschappij" met een drieledig doel 1 bevordering van de industrie en de technologische kennis, 2 vorming van een
fonds om technisch onderwijs te financieren, 3 verspreiding van technische geschriften onder de werkende bevolking
Een nieuwe Maatschappij kwam met tot stand, maar de bestaande
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, 63 zich reeds bewegend in
de nchting van het eerstgenoemde doel, begon zich in 1829 te bezinnen
op genoemde taken In de algemene ledenvergadering van 9 juni 1829
kwamen voorstellen ter sprake a over de uitgave van een polytechnisch
tijdschrift en b over het onderhouden van scholen van voortgezet volksonderwijs ^
ad a Sommige leden vonden het hoog tijd, de alom waar te nemen
onkunde van de in de nijverheid werkende personen (werkgevers en
werknemers) betreffende nieuwe vindingen op het gebied van de industrie te bestrijden, door in een uit te geven tijdschrift regelmatig te
publiceren over wiskundige, natuurkundige, scheikundige en werktuigkundige onderwerpen, kortom over „de toepassing der natuur- en
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werktuigkundige wetenschappen". Door genoemde onkunde bleven de
kwaliteit en de kwantiteit der industriële produktie ver achter bij die in
het buitenland. De Maatschappij had een voorlichtende taak en diende
zelf te publiceren.
Het voorstel viel in goede aarde: een commissie werd benoemd ter
bestudering van het vraagstuk. Het resultaat was de uitgave van het
„Tijdschrift ter bevordering van nijverheid", samengesteld door
A. H. van der Boon Mesch, G. Wttewaal, F. van Catz Smallenburg en
G. J. Verdam. Het eerste nummer verscheen in 1833 en bevatte artikelen over perswerktuigen, eetwaren en dranken, de landbouw, verspreiding van kennis onder landlieden, fabricagemethoden van diverse producten, verleende octrooien en uitgekomen boekwerken.
ad b. Het tweede voorstel ging over onderwijs. Een der departementsbesturen wees op het hoofddoel der Maatschappij: „de bevordering van
Nationale Nijverheid", hetgeen z.i. inhield de „toepassing van de Natuurkundige Wetenschappen in het algemeen, en der Werktuigkunde
en Scheikunde in het bijzonder". Ter bereiking van dat doel stelde het
bestuur voor, in alle plaatsen, waar departementen der Maatschappij
bestonden of opgericht zouden worden, gelegenheid te scheppen tot het
geven van voortgezet volksonderwijs in wis- en natuurkundige wetenschappen, toegepast op de arbeid in de ambachten en de industrie. Daarbij
diende vooral gedacht te worden aan de werktuigkunde, en tevens aan
de natuurkunde, de scheikunde en de wiskunde. Het voorstel werd
gedaan op grond van de overweging, dat alle werkers, jeugdigen en
ouderen, met werktuigen te maken hadden, hetzij door deze te gebruiken, hetzij door deze te vervaardigen. Het onderwijs moest rekening
houden met het ontwikkelingspeil der leerlingen, en steeds gericht zijn
op de dagelijkse beroepspraktijk in de nijverheid. Ter plaatse zou men
de medewerking in kunnen roepen van de overheid, alsmede van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, die zoveel gedaan had en nog
deed tot bevordering van het volksonderwijs.
Na bespreking van het voorstel werd besloten, de departementen uit
te nodigen, vóór 1 december 1829 hun mening over het idee kenbaar te
maken aan het hoofdbestuur. In de vergadering van 8 juni 1830 besloot
men de ingekomen adviezen in handen te stellen van een commissie,
bestaande uit: F. van Catz Smallenburg (voorzitter), A. H. van der
Boon Mesch, J. C. Faber van Riemsdijk, W. H. van Voorst en
C. J. Glavimans. 65 De commissie bestudeerde de adviezen der departementen en bracht een uitvoerig verslag uit in de vergadering van 7 juni
1831,66 haar zienswijze formulerend aan de hand van vier vragen:
1. „Is het Volks-onderwijs nuttig en behoort hetzelve tot den werkkring
van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij?"
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2. „Waartoe zal het Volks-onderwijs zich bepalen?"
3. „Hoe en waar zal het Volks-onderwijs ingevoerd, en op welke wijze
zal het behooren gegeven te worden?"
4. „Wat behoort de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij te
doen, om dit onderwijs te bevorderen?"
ad 1. Het antwoord op de eerste vraag luidde bevestigend. Ambachtslieden en fabrieksarbeiders hadden dringend behoefte aan beroepsgericht voortgezet onderwijs. De nijverheid kon het niet stellen zonder
bekwame werknemers, maar deze waren, aldus de commissie, uiterst
schaars te vinden. Meestal moest men het werk zien klaar te krijgen met
onhandige lieden, die geen tekeningen konden lezen, geen verantwoordelijkheid konden dragen, niet in staat waren verstandig met
grondstoffen om te gaan en geen initiatief aan de dag legden. Het gevolg
van deze onkunde was, dat enigszins gecompliceerde werkzaamheden
traag verliepen, de samenwerking tussen betrokkenen ontbrak, geen
kwaliteitswerk kon worden afgeleverd en vernieuwing van bedrijfsmethoden werd geblokkeerd. Oorzaak van dat ongerief? Gebrek aan
scholing. Konden deze mensen geschikt, populair, op hun arbeid toegepast volksonderwijs ontvangen, dan zou de nationale industrie daarvan stellig de heilzame gevolgen ondervinden. De onderwezenen zelf
zouden op een hoger zedelijk peil komen, vakbekwaam worden en stijgen in maatschappelijk aanzien. Dergelijk onderwijs zou tevens werkbazen, meesterknechts, opzichters en bedrijfshoofden kunnen vormen,
zodat een werkman ook de kans had in het uitgeoefende beroep hogerop te komen. De vele vreemdelingen, in menig bedrijf werkzaam,
konden dan worden vervangen.
ad 2. Komend tot het onderwijs zelf stelde de commissie zich geheel
achter de voorstellers: het onderwijs moest beroepsgericht zijn, inspelen
op wat overdag in werkplaatsen en fabrieken plaats vond. Het moest
bestaan uit wiskunde, natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde.
Vooral het belang van de meetkunde, de beschrijvende meetkunde, de
hydrostatica en de hydrodynamica werd onderstreept. Dit onderricht
was bestemd voor drie categorieën van onderwijsvragenden: de aanstaande vaklieden, de vaklieden en de toekomstige meesterknechts,
werkbazen, opzichters en uitvoerders. De theorie diende zo gebracht te
worden, dat de leerlingen deze in verband konden zien met hun praktisch werk. De docenten moesten hun lessen afstemmen op het ontwikkelingspeil en de intelligentie der leerlingen. Het onderwijs moest echt
„volksonderwijs" zijn. Dat hield het volgende in: Ie was het onderwijs
vooral bestemd voor „het volk" (hier: jeugdige en oudere ambachtslieden en fabrieksarbeiders); 2e dienden de docenten de taal van „het
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volk" te verstaan en zich begrijpelijk uit te drukken; 3e moest de leerstof
duidelijk en populair zijn, alsmede uitnodigen tot zelfstudie. In zoverre
leerboeken ontbraken hadden de docenten en/of anderen de taak, deze
te schrijven.
ad 3. Als antwoord op de vraag hoe, waar en op welke wijze dit volksonderwijs ingevoerd diende te worden gaf de commissie te kennen dat
dit afhing van de plaatselijke behoeften en mogelijkheden. De regering
en het stadsbestuur moesten niet zelf het onderwijs gaan organiseren,
want dan bestond de kans, dat het onderwijs tezeer gericht zou worden
„naar den smaak der hoorderen". Medewerking van de zijde der overheid in de vorm van subsidie en/of beschikbaarstelling van een leslokaal zou echter welkom zijn. Een afzonderlijke Maatschappij stichten
ter behartiging van deze onderwijsbelangen raadde de commissie af.
Men achtte het beter samenwerking te zoeken met de departementen
van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
ad 4. Op de vraag, wat in dit geval tot de taak van de N.H.M, behoorde,
antwoordde de commissie dat de departementen schoolcommissies
dienden te vormen welke het bedoelde onderwijs zouden organiseren.
Het bestuur der Maatschappij zou in overleg met die commissies reglementen moeten ontwerpen om het onderwijs zoveel mogelijk op een
gelijkvormige wijze te geven. De kosten van het onderwijs konden
gedragen worden door de departementen en de N.H.M. Mogelijk waren
er docenten te vinden, die zich vrijwillig en kosteloos beschikbaar wilden stellen, zodat de uitgaven beperkt konden blijven. Als schoolgeld
diende ƒ 3,— à ƒ 4,— per jaar geheven te worden.
De vergadering besloot het eindrapport een jaar aan te houden om de
departementen gelegenheid te geven hun oordeel kenbaar te maken.
Een der departementen voelde niets voor het plan. Aangevoerde argumenten: 1. Het geven van theoretisch onderwijs strijdt met het doel der
N.H.M. 2. In Nederland bestaat nog geen behoefte aan het voorgestelde
onderwijs, omdat de fabrieksarbeiders in de beroepspraktijk genoeg
leren en geen behoefte voelen aan meer kennis, terwijl de werkbazen en
fabrikanten weinig klachten hebben over de onkunde hunner werklieden. 3. Geschikte en bekwame docenten zullen voor dit onderwijs niet
gevonden worden. 4. Vertaling van enige buitenlandse boeken zou
voldoende zijn; reeds kwamen 18 delen uit van de Dictionnaire des
Sciences Technologiques, geschikt om de kennis van werklieden te vergroten.67
De commissie weerlegde de bezwaren van de oppositie door enkele
delen van haar betoog nog eens te onderstrepen. De voorgestelde ver57

taling vond zij voor ons land weinig geschikt en niet aan te raden ter
bereiking van het gestelde doel. Zeven departementen aanvaardden, na
een uitvoerige discussie in de algemene vergadering van 5 juni 1832, de
voorstellen en uitgangspunten der commissie. Van toen af aan was de
weg, die overigens niet altijd gemakkelijk begaanbaar bleek te zijn, vrij
gemaakt voor het oprichten van scholen met theoretisch industrieel
onderwijs. De directeuren der N.H.M, werden gemachtigd om de departementen desgewenst voor het eerste jaar van een school een subsidie te verlenen van ƒ 1000,—.
Nog een enkele opmerking over dit rapport. Het bevatte vier kernpunten: 1. de stagnatie van de nationale nijverheid moet opgeheven worden; 2. een bekwame werknemersstand ontbreekt; 3. voortgezet onderwijs is nodig om de in de nijverheid werkenden bekwaam te maken
voor hun taak en de nijverheid tot bloei te brengen; 4. het werk moet
doorgaan.
Door deze constateringen en uitgangspunten stond centraal, dat het
voorgestelde onderwijs nuttig moest zijn. De kloof tussen algemeen
dagonderwijs en beroepsgericht avondonderwijs werd reeds gemarkeerd
door de tijd, waarop de lessen werden gegeven. In dit rapport bracht de
commissie diezelfde kloof scherp tot uitdrukking door vooral te denken
in termen van utiliteit. Aan deze koppeling van bedrijfsbelangen aan
industrieel onderwijs (reeds waarneembaar in de geschriften van Van
Ewijck, De Gelder en Van Gobbelschroy) lag een economisch motief
ten grondslag: onze commissie wilde met haar rapport ontwikkeling van
de werknemers zien in het licht van bedrijfseisen.
Het valt op, dat de fabrikanten niet geacht werden van het voorgestelde onderwijs gebruik te maken. Zij hadden, volgens de commissie,
gelegenheid het industrieel avondonderwijs te ontvangen, aan de universiteiten gegeven ofte geven krachtens het K.B. van 13 mei 1825. Wij
zullen nog zien, dat dit slechts gedeeltelijk het geval was. Voor het nu
voorgestelde onderwijs kwamen in aanmerking de werknemers en de
direct boven deze gestelden: bazen, meesterknechts en bedrijfshoofden.
Niet in bespreking kwam polytechnisch onderwijs, bepleit door De
Gelder, Van Ewijck (rapport II), Lipkens en een deel der commissie
Roëll. Men meende het onderwijs zo te kunnen opzetten, dat zowel
arbeiders als leidinggevenden daarvan de vruchten zouden plukken,
met als nevenvoordeel, dat mobiliteit binnen het kader van de nijverheid bevorderd zou worden.
Met nadruk bracht de commissie de noodzaak naar voren, toch
vooral de „vatbaarheid" van de leerlingen in het oog te houden. Dat was
geen wonder, want het commissielid Van der Boon Mesch had daarmee
uitgebreid te maken in zijn, samen met De Gelder, aan de Leidse
58

universiteit gegeven industrieel onderwijs. Gebleken was reeds, dat de
basiskennis der leerlingen in het algemeen zeer te wensen overliet en
onvoldoende was om het aanvankelijk voorgenomen onderwijsprogramma succesvol door te voeren. De commissie moet daarvan op de
hoogte zijn geweest, vandaar de afzwakking, vervat in de opmerking,
dat men beter weinig en goed, dan veel en onvruchtbaar onderwijs kon
geven.
Opmerkelijk is de wens, het onderwijs zelf in de hand te houden. Het
Rijk en het gemeentebestuur zouden wel uitgenodigd worden materieel
te steunen, maar mochten niet zelf tot organiseren overgaan. De commissie vreesde, dat dan wel eens algemene vorming zou kunnen prevaleren, terwijl het juist de bedoeling was, de belangen van de industrie te
behartigen. Derhalve kwam alleen beroepsgericht onderwijs in aanmerking. Niet de verlangens der leerlingen moesten centraal staan,
maar de produktie. Het behoeft geen lang betoog dat een dergelijk
uitgangspunt mondigheid en zelfbewustheid van de onderwijsvragenden belemmerde, althans niet aanmoedigde. Anderen lieten zich overigens ook horen. Zij pleitten voor een bredere ontwikkeling van de
arbeiders dan strikt nodig was voor hun arbeid en weigerden hen slechts
als producenten te beschouwen.68
Belangwekkend is, wat niet overwogen werd. Uit verscheidene geschriften blijkt, dat tijdgenoten het wegvallen van de gilde-opleidingen,
zonder dat daarvoor een ander onderwijsstelsel in de plaats kwam,
betreurden. De vraag, waarom de commissie met geen woord over een
mogelijke herleving van de leerlingstelsels der gilden repte, is niet met
zekerheid te beantwoorden. Het meest waarschijnlijk is, dat aanpassing
van die soort van opleidingen aan het gedifferentieerde bedrijfsleven te
moeilijk werd gevonden. Men zocht naar een onderwijstype dat iedere
handwerker na de dagtaak een algemene theoretisch-technische vorming kon bieden. Het werk kon dan doorgaan en iedere handwerker
werd de gelegenheid geboden zijn werk theoretisch-technisch te onderbouwen.
Het geloof der commissie in de macht van het voorgestelde onderwijs
moet groot zijn geweest. Als wij haar ambitieuze onderwijsprogramma
leggen naast de voorgestelde lestijden van enkele uren per week — later
bleek, dat alleen des winters werd les gegeven — wekt het verbazing, dat
men verhoging der vakbekwaamheid én zedelijke verheffing der arbeiders in het vooruitzicht stelde. Men verwachtte een beter en hoger
ontwikkelde werknemersstand, zonder ook maar een ogenblik de uitzonderlijk lange werktijden en ongunstige arbeidsvoorwaarden ter discussie te stellen. Daardoor was een dergelijke opgave een paradox, dus
onoplosbaar.
De keuze van de winteravonden voor het onderwijs hing samen met
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de werktijd. Over de arbeidsduur staan ons weinig nauwkeurige gege
vens ten dienste. De werktijd per dag varieerde van ongeveer 10 tot 16
uur, afhankelijk van de aard der bedrijven en de seizoenen. In de eerste
helft der 19e eeuw werd 's zomers meestal langer gewerkt dan in de
winter. Het gebrekkige kunstlicht liet veelal niet toe dat de arbeid tot na
zonsondergang werd voortgezet. Te Amsterdam werkten de ambachts
lieden in de zomer vaak \2 г, des winters 10 uren per dag.69 Volgens de
enquête van 1841 werd in de winter enkele uren korter gewerkt dan in
de zomer.70 Te Groningen hadden de werklieden ook 's winters geen
tijd om de industrieschool der universiteit — die te 7 uur aanving — te
bezoeken (zie 5.2.). In het algemeen werkte men zolang het dag was.
Zodra gasverlichting in gebruik kwam (omstreeks 1850) bestond er in de
werkplaatsen en de fabrieken geen reden meer om alleen bij daglicht te
werken. Uiteraard was de arbeidsduur in de waterbouw, de landbouw
en de bouwvakken mede afhankelijk van de weersgesteldheid.
2.12. Rapport van parlementswege (1848)
In het voorgaande zijn enkele studies aan de orde gekomen die in enkele
gevallen betrekking hadden op of resulteerden in bepaalde vormen van
middelbaar onderwijs. Gaan wij nu na wat de regering daarover rapporteerde in haar officiële Onderwijsverslagen dan blijkt, dat dit onderwijs weinig systematisch aan de orde kwam, en tevens zeer onvolledig. Aan de latijnse scholen of de gymnasia werd aandacht besteed in de
rubriek „Hooge scholen". De tekenscholen, geregeld bij de Besluiten
van 1817 en 1829, werden soms, en dan nog terloops, vermeld. Dat was
eveneens het geval met het bij K.B. van 1825 geregelde industrieel
onderwijs aan de universiteiten. Over de Koninklijke akademie van
beeldende kunsten te Amsterdam (1820, 1822) en de Koninklijke akademie te Delft (1842) bood de regering geen informatie. Industriescholen vielen geheel buiten haar competentie. Een wettelijke regeling voor
deze instellingen ontbrak, terwijl geen enkele officiële publicatie liet
zien, wat er zich eigenlijk aan middelbaar onderwijs afspeelde. Toch
schreef de Grondwet (1814, artikel 140, 1840, artikel 224) de regering
voor, elk jaar een uitvoerig verslag „van den staat der hooge, middelbare en lagere scholen" te geven aan de Staten-Generaal.
In 1848 ging de Tweede Kamer, ontevreden over het gebrek aan
officiële gegevens over o.a. middelbaar onderwijs, zich bemoeien met
de jaarlijkse verslaggeving der regering.71 Enkele leden wezen op de
verplichting tot volledige en uitvoerige rapportage over het gehele onderwijsbestel. Daarop kreeg een uit vijf Kamerleden bestaande commissie de opdracht, over de Onderwijsverslagen een kritisch rapport op
te stellen.
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Men mag zich afvragen waarom eerst in 1848 de Tweede Kamer
de regering kritiseerde om haar summiere en onvolledige jaarlijkse verslaggeving over het onderwijs. Om alleen het nijverheidsonderwijs te noemen: uit het voorgaande bleek, dat het
onderwijs in de beeldende kunsten en ook het industrieel onderwijs de aandacht der regering hadden gelrokken. Voorts bestond
in 1848 de Delftse akademie zes en de Amsterdamse „Inrigting
voor onderwijs en koophandel" twee jaar (6.4., 6.5.). Architect
Hana experimenteerde vier jaar met zijn ambachtsdagschool
(6.3.1.). Vanaf 1838 waren „tweede afdelingen" aan sommige
gymnasia verbonden, welke scholen als voorlopers van de latere
hogere burgerscholen zijn te beschouwen (zie staat 15, p. 184). Er
was derhalve genoeg aanleiding voor het parlement om zich reeds
eerder afte vragen, waar een overzicht van die ontwikkeling was
na te slaan. Waarom dat toch niet gebeurd was moet in verband
gezien worden met de nog weinig aangevochten beginselen, dat
de gemeentebesturen verantwoordelijk waren voor wat plaatselijk
aan voortgezet onderwijs nodig was, en dat met name beroepsonderwijs als een economisch probleem moest worden beschouwd.
Het rapport was spoedig gereed en werd uitgebracht in de zitting der
Tweede Kamer van 5 juli 1848; het behandelde de verslagen over 1845
en 1846.72 De commissie vond zowel het door de Staat als door anderen
onderhouden onderwijs „een der allerbelangrijkste onderwerpen", die
de vertegenwoordiging van een volk kon bezighouden, omdat daarmee
niet alleen zedelijke, maar ook stoffelijke belangen gemoeid waren.
Toch werd dit „volksbelang", aldus de commissie, zelden anders ter
sprake gebracht dan met betrekking tot de staatsuitgaven. Ten onrechte
evenwel. Vandaar dat zij de opdracht aangreep om tevens op- en aanmerkingen te maken betreffende het gehele onderwijsbestel.
Ons houdt hier alleen bezig wat gezegd werd over het middelbaar
onderwijs. De rapportage daarover achtte de commissie ver onder de
maat, als zij zag op de bedoeling van de grondwetgever; deze was
drieërlei: vereist werd een volledig verslag, een uitvoerig verslag en een
jaarlijks verslag.
Een volledig verslag. De Grondwet noemde openbaar onderwijs. Deze
benaming vond de commissie slaan op onderwijs, dat geheel of gedeeltelijk door de staat of door de gemeenten werd onderhouden, alsook op
alle onderwijs, dat volgens de bestaande „wettelijke" verordeningen
aan het staatstoezicht was onderworpen. Daarover was echter zo goed
als niets in de Onderwijsverslagen te lezen.
Een uitvoerig verslag. De commissie gaf aan die term een ruime
betekenis. Een onderwijsverslag moest niet zijn een samenvatting van
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wat anderen rapporteerden, maar getuigen van een eigen visie der
regering. De inhoud moest zich niet beperken tot de kenmerken der
onderwijsinrichtingen, maar ook een duidelijke mening geven over geconstateerde gebreken, verbeteringen, vooruitgang, achteruitgang of
belemmeringen. Alleen op deze wijze zou de Tweede Kamer inzicht
kunnen verkrijgen omtrent het onderwijs en zo nodig maatregelen
kunnen treffen ter herziening.
Een jaarlijks verslag. De bedoeling van de Grondwet moest, volgens
de commissie, worden begrepen: niet alleen het geven van een jaarlijks
verslag, maar ook van een tijdig verslag, dus korte tijd na afloop van een
jaar. De Staten-Generaal behoefden actuele gegevens, geen verouderde, om te kunnen beoordelen of met betrekking tot enig onderwijs
wetgeving nodig was.
De commissie had de Onderwijsverslagen getoetst aan bovengenoemde
eisen en bevonden, dat de verslagen daaraan niet voldeden. Tijdig
werden zij niet aangeboden, want eerst op 30 oktober 1847 werd het
verslag over 1845 verstrekt, op 27 april 1846 dat over 1844. De gegevens
gaven dus geen beeld van het onderwijs, zoals dat kortgeleden bestond;
dit kwam tot uitdrukking door het niet vermelden van gebeurtenissen,
die onlangs plaatsvonden. Volledig waren de verslagen ook niet. Dat
gold voor het lager en het hoger onderwijs, maar de middelbare scholen,
met inbegrip van de instellingen van nijverheidsonderwijs, bleven zelfs
onvermeld. De commissie wilde wel toegeven, dat, formeel gezien, alleen
lager en hoger onderwijs bestond. De Grondwet vorderde echter ook
een rapportage over middelbare scholen, die wel degelijk bestonden, al
droegen deze andere namen. De regering had derhalve de plicht tot
verslaggeving over alle scholen, waar de jeugd, zonder de bedoeling te
hebben tot de geleerde stand te behoren, tot „eenen hoogeren trap van
beschaving" gevormd kon worden dan op de lagere scholen mogelijk
was. Voor „de kern des volks, den gegoeden middenstand", waren deze
middelbare scholen „leerscholen voor het volgende leven", dat wil
zeggen: eindonderwijs. Door volledige verslaggeving over dat onderwijs
achterwege te laten werkte de regering in de hand, aldus de commissie,
dat deze inrichtingen „meer en meer wetteloos" zich een weg baanden.
Waar kwamen de verslagen op neer? Op vrijwel niets dan de vermelding van enige examens in vreemde talen en van de oprichting in
sommige steden en gemeenten van instituten voor „jonge juffrouwen en
Franse scholen voor meisjes of ook voor jongens". Zelfs over de in 1842
opgerichte Koninklijke Akademie te Delft, nog wel een „rijksinstelling"
en stellig behorend tot het middelbaar onderwijs, werd niet gerept.
Zodoende bleven de Staten-Generaal onwetend over deze en andere
nuttige instellingen. De commissie oordeelde tenslotte, dat van uitvoe62

righeid geen sprake was. Zij stelde vast, dat voortgezet onderwijs meer
en meer gemeengoed van alle klassen en standen diende te worden, en
dat veronachtzaming van dergelijk reeds bestaand onderwijs door de
Rijksoverheid tevens een verloochening van dat beginsel betekende.
De minister van Binnenlandse Zaken verdedigde zich door te wijzen
op de tegenstrijdigheid, dat de Grondwet verslaggeving over het middelbaar onderwijs eiste, doch dat in wettelijke zin dit onderwijs niet
bestond, noch ergens gedefinieerd was. Reeds spoedig, nadat de uitdrukking „middelbaar onderwijs" in de Grondwetten van 1814 en 1815
was gekomen, ondervond men de moeilijkheid te omschrijven wat dit
bevatte. In alle Onderwijsverslagen, sinds 1816 uitgebracht, kwam de
term dan ook slechts éénmaal voor. 73 Aan die onzekerheid zou echter
een eind komen als aan de plicht tot wettelijke regeling van het middelbaar onderwijs, neergelegd in de Grondwet van 1848, was voldaan.
In het Onderwijsverslag over 1847 had de regering — aldus de minister — reeds gepoogd aan de geuite wensen tegemoet te komen.
Laatstvermelde mededeling was juist. Het resultaat van de poging
was evenwel uitermate mager: van het middelbaar onderwijs
werden slechts twee inrichtingen genoemd, namelijk de Delftse
akademie en de „Inrigting van handelen nijverheid" te Amsterdam.
Van de rest van het nijverheidsonderwijs, om alleen daarop te
letten, ontbrak elk spoor. Het noemen van lekenscholen en industriescholen zou zeker in de lijn van de verlangens der commissie hebben gelegen. Waarom werd van de lekenscholen geen
overzicht gegeven, terwijl toch elk schoolbestuur via het gemeentebestuur, overeenkomstig de gegeven richtlijnen, een jaarlijks
verslag aan de minister zond? Naar het antwoord op deze vraag
kunnen wij slechts gissen. Mogelijk vond de bewindsman de beschikbare gegevens te summier. Het gemis aan inspecteurs voor
deze onderwijstak moet ernstig gevoeld zijn toen de Tweede Kamer zo sterk op informatie aandrong. Het meest waarschijnlijk
vinden wij echter, dat de regering geen waardering kon opbrengen voor wat aan avondonderwijs van dat type was en werd
gegeven. Voor dat vermoeden zijn drie aanwijzingen: 1. minister
Thorbecke liet zich over het bestaande onderwijs voor de ambachtsman erg laatdunkend uit in de Tweede Kamer; 2. het onderwijs der lekenscholen en der tekenakademies werd in zijn
wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs niet opgenomen; 3. uitlatingen in de Kamerdebatten wijzen erop, dat hij
gekant was tegen beroepsgerichtheid van door de overheid geregeld nijverheidsonderwijs onder het motto, dat elk voortgezet
onderwijs algemene beschaving tot hoofddoel moest hebben en
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alleen mocht voorbereiden voor wat na de school aan beroepen of
hogere studies wachtte (zie daarover meer in 3.4. en 7.1.).
Na het weer laat verschijnende verslag over 1847 kwam de commissie
opnieuw in actie. Zij herhaalde dat de regering geen eigen oordeel gaf,
maar slechts uittreksels van allerlei rapporten en opgaven van ambtenaren en particulieren verzamelde. 74 De regering verweerde zich met tal
van argumenten: de voor het geven van een verslag vereiste rapporten
kwamen erg traag binnen; in een jaar veranderde er niet veel in het
onderwijs; een eigen mening der regering over het onderwijsgebeuren
was niet mogelijk; de inspecteurs werden geacht deskundig te zijn; vele
onderwijsinstellingen vielen geheel buiten de verantwoordelijkheid der
regering, waren meer kostbaar dan nuttig en verschaften geen gegevens
om in het onderwijsverslag te verwerken.75
Het aandringen der commissie op een betere berichtgeving omtrent het
onderwijs had echter wel enig positief resultaat. In een nieuwe rubriek
„Scholen van bijzonderen aard en strekking" kregen na 1850 ook lekenscholen en industriescholen aandacht. Tevens gaf het departement
van Binnenlandse Zaken het Statistisch Jaarboekje (1851-1855) en het
Statistisch Jaarboek (zesde tot en met de vijftiende jaargang, 1857-1868)
uit, waarin informaties over die scholen werden verstrekt. De scholen,
waarmee de regering geen bemoeiing had, bleven evenwel het zwakke
punt in de berichtgeving vormen. Toen dan ook in 1862 die kwestie weer
aan de orde kwam tijdens de parlementaire behandeling van Thorbeckes ontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs, moest de minister verklaren, de door de Kamer gevraagde bescheiden over het
bestaande onderwijs van dat type niet te kunnen verschaffen.76 Zelfs
een ingewijde als D. J. Steyn Parve, inspecteur bij het middelbaar onderwijs, had in 1863 de grootste moeite, materiaal te verzamelen, dat
hem in staat stelde tot het samenstellen van een statistiek van het
middelbaar onderwijs.77
Enkele aspecten van het werk der Kamercommissie en de daarop volgende discussies met de minister van Binnenlandse Zaken mogen hier
niet onbesproken blijven. Het onbehagen der Kamer en der commissie
werd effectief gesmoord door 's ministers opmerking, dat geen middelbaar onderwijs wettelijk geregeld was en de Rijksoverheid dus in feite
niet kón beschikken over het gevraagde. Dat was ten dele juist, want tot
1848 was alles, wat de regering aan middelbaar onderwijs geregeld had,
bij Koninklijk Besluit gedaan. De opvatting der commissie, dat zij het
bij Besluiten bepaalde voor wettelijk geregeld hield, kon echter niets
veranderen aan het kenmerk van een K.B. Dat kenmerk was: het ontbreken van een wettelijke basis van de verantwoordelijkheid voor het
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onderwijs, inclusief het ontbreken van een financiële regeling. Aangetoond zal nog worden, dat die beide eigenaardigheden een verwerkelijking van de overigens goedbedoelde ideeën van de betrokken bewindslieden belemmerden. Wij gingen reeds in op de vraag, waarom de
minister geen informatie verschafte over de lekenscholen, want dat had
hij gekund aan de hand van de jaarverslagen der schoolbesturen, die
hem via de gemeentebesturen of de gouverneurs der provincie hadden
bereikt.78 Mogelijk was dat onderwijs hier niet in het geding. Een aanwijzing voor dit vermoeden biedt het deel van het betoog der Kamercommissie, waarin zij uitsprak, dat middelbaar onderwijs bestemd was
voor de belangrijke „kern des volks", t.w. de gegoede klasse. Arbeiderskinderen kwamen hier niet ter sprake; wij zien in 7.1., dat het
Thorbecke was, die voor deze kinderen opkwam. Hij wilde ook hun
middelbaar t/agonderwijs geven om een „algemene beschaving" te laten
verwerven als alle anderen.

2.13. Prijsvraag Maatschappij tot bevordering der bouwkunst (1857,
1858)
In het voorgaande bezagen wij enkele rapporten, die middelbaar theoretisch dagonderwijs en avondonderwijs tot onderwerp hadden. In één
rapport (der commissie Roëll, paragraaf 2.8.) sprak een minderheid der
leden zich uit voor het oprichten van middelbare scholen met theoretisch én praktisch onderwijs. Dit opdat de leerlingen gevormd zouden
kunnen worden door een deel der theorielessen toe te passen op werkstukken welke door de leerlingen in een werkplaats gemaakt konden
worden. In de rapporten over de lekenscholen en de industriescholen
was, zo zagen wij, eveneens sprake van „praktisch onderwijs"; men
bedoelde ermee theoretisch onderwijs dat verband hield met de dagelijkse beroepspraktijk. Dit werd zo gegeven dat de leerlingen het belang
van de theorie voor de praktijk zouden opmerken en de theorie hun
belangstelling zou opwekken. De gehanteerde definitie was: „praktisch " theoretisch onderwijs is onderwijs, dat toegepast is op de arbeid in
werkplaatsen en fabrieken.
Hier komen aan de orde drie rapporten, die de vrucht waren van een
prijsvraag welke eveneens een combinatie van theoretisch en praktisch
onderwijs tot thema had.79 Deze prijsvraag werd in 1857 uitgeschreven
door de in 1842 opgerichte Maatschappij tot bevordering der bouwkunst (M.b.k.). Aanleiding daartoe was een discussie der leden in de
vergadering van 9 juli 1857 over het ontbreken van scholen ten behoeve
van de arbeidende klasse, waardoor de ambachten en de industrie het
veelal moesten stellen zonder bekwame werklieden en leidinggevenden.
65

In die vergadering besloot men de volgende prijsvraag uit te schrijven:
Aan welke vereischten behoort eene AMBACHTSSCHOOL
te
voldoen, en hoedanig moet hare inrigting zijn met betrekking tot
theorie en praktijk?
In een toelichting op de vraagstelling werd de wens uitgesproken, dat de
inzenders in hun antwoord uitvoerig in zouden gaan op: le de inrichting
der school; 2e het leerplan voor de opleiding van aanstaande arbeiders
en de daaraan leidinggevenden in de nijverheid; 3e de taak van de
school met betrekking tot de oud-leerlingen en hun werkgevers; 4e de
wijze van beheer der school; en 5e de toelatingsvoorwaarden der leerlingen.
Op de prijsvraag kwamen drie antwoorden in. Geen daarvan werd
door de jury, bestaande uit de leden J. H. Leliman, J. F. Metselaar en
B. Looman, de uitgeloofde prijs van ƒ 250,— en een getuigschrift,
waardig gekeurd. Op voorstel van de jury kende het bestuur der Maatschappij aan de schrijver van no. 3, getekend met de spreuk The greatest
ofBritains sons are of the people, een premie toe van ƒ 150,—, en aan de
schrijver van no. 2, getekend met de spreuk Die timmert aan den wegh,
Leidaltijt veel gesegh, een van ƒ 100,—. Bij opening van de naambrieven
bleek, dat no. 3 ingezonden was door de architecten J. J. Vormer en
H. W. Veth te Schiedam en te Dordrecht, terwijl de schrijver van no. 2
zich later bekend maakte als architect J. van Maurik te Amsterdam. De
inzender van antwoord no. 1 onder het motto Aide-toi, le ciel t'aidera!
viel af, omdat hij niet op de gestelde vragen was ingegaan en slechts een
oppervlakkige beschrijving gaf van de te Parijs gevestigde Ecole (Conservatoire) Impérial des arts et métiers, bestemd tot opleiding van aanstaande militaire en burgerlijke ambtenaren. 80
De rapporten nos. 2 en 3 en het rapport der jury bespreken wij aan de
hand van de volgende onderwerpen: a. voorgeschiedenis van en aanleiding tot de prijsvraag; b. school, leerplan, leerlingen; с wijze van beheer,
personeel, financiering, toelatingseisen; d. nazorg; e. beoordeling en visie
der jury; f. de inzendingen en het juryrapport nader bezien
a. Voorgeschiedenis van en aanleiding tot de prijsvraag
In 1854 werd door E. H. Hartman en 27 andere Amsterdamse werkba
zen de „Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand"
(M.w.s.) opgericht met het doel, in en buiten de kring harer leden de
zedelijke, sociale en stoffelijke belangen van de in de nijverheid wer
kenden te behartigen. 81 Daartoe werden afdelingen gevormd voor so
ciale zorg, arbeidsbemiddeling, het houden van voordrachten, het or
ganiseren van een industrieschool, het geven van een cursus voor
kleermakers en naaisters en het vestigen van een coöperatieve crediet66

bank. Ook en vooral de opleiding van toekomstige ambachtslieden
hield haar bezig op grond van de overweging, dat de algemene en
beroepskundige ontwikkeling van de handwerkers zeer te wensen
overliet. In de vergaderingen van 29 september en 7 oktober 1854 bracht
voorzitter Hartman dat onderwerp ter sprake; hij bepleitte de oprichting van een ambachtsdagschool voor het geven van theoretisch en
praktisch onderwijs.82 Het theoretisch onderwijs dacht hij te laten geven
in het gebouw der Maatschappij, het praktisch onderwijs in enkele
werkplaatsen van ambachtsmeesters. In elke daarvoor in aanmerking
komende werkplaats zou dan een bekwame knecht aan een beperkt
aantal leerlingen praktijklessen geven. De praktijk zou bestaan uit het
maken van meubels, gereedschappen en andere nuttige voorwerpen.
Hij overwoog tevens, op goedkope grond arbeiderswoningen te laten
bouwen door leermeesters en leerlingen, te verhuren ofte verkopen aan
werknemers. Als leerlingen kwamen in aanmerking kinderen van
werknemers en werkgevers.
Hier zien wij een streven naar herleving van de leerlingstelsels (zie
1.1.). Maar sinds hun opheffing (1798-1818) was veel veranderd.
Vroeger werden de meesters zelf opgeleid en konden daardoor
/eermeesters zijn van aankomende ambachtslieden; nu klaagde
men niet alleen over de onbekwaamheid der werknemers, maar
ook over die der werkgevers.
Men werkte het plan uit. In 1857 werd in het reglement der Maatschappij van den werkenden stand opgenomen de bepaling, dat deze
instelling het praktisch onderwijs voor jongens uit de stand der handwerkers zoveel mogelijk zou trachten te bevorderen. 83 Hartman wist het
plan door te zetten en liet een theorielokaal in het gebouw der Maatschappij voor het voorgenomen theoretisch onderwijs inrichten. Toen
kwamen er echter moeilijkheden. Hij kwam in botsing met zijn vakbroeders omdat hij een werkliedenvereniging oprichtte, waarvan gevreesd werd, dat de leden (werknemers) te zelfstandig en te veeleisend
zouden worden. Hartman moest het veld ruimen, maar de rest van het
bestuur liet zijn idee niet varen. Het vroeg aan J. H. Leliman en J. Verhey, respectievelijk architect en directeur van publieke werken te Amsterdam, tevens bestuursleden van de Maatschappij tot bevordering der
bouwkunst (M.b.k.), advies omtrent een op te richten ambachtsschool.
Het advies werd in een bestuursvergadering der M.w.s. toegelicht door
Leliman. Dit contact lag geheel in de lijn van de samenwerking tussen
beide Maatschappijen, wier leden (werkgevers en architecten) regelmatig bijeen kwamen in de „zaal voor dagelijksch verkeer", ingericht in
het gebouw der Maatschappij van den werkenden stand, ter bespreking
van de gemeenschappelijke belangen op het gebied der bouwkunde. 84
Gezien dit overleg is het niet toevallig, dat nog in datzelfde jaar 1857
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een ledenvergadering van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst plaats vond, waarin het plan geboren werd tot uitschrijving van
een prijsvraag betrefTende een ontwerp voor een ambachtsschool. Leliman werd benoemd tot voorzitter der jury. 85 De leden vonden, dat er
wat gedaan moest worden aan een alom geconstateerd gebrek aan
vakmanschap van bazen en knechts, waardoor de nijverheid stagneerde. De oorzaak daarvan, zo redeneerde men, was niet ver te zoeken: aan
de opleiding van een leerjongen werd in werkplaats of fabriek geen
aandacht besteed. Dagscholen, die de opleidingsfunctie van de bedrijven konden overnemen, waren nodig. Maar hoe deze in te richten? Ook
theoretisch onderwijs, toegepast op de beroepspraktijk, kon men niet
missen. Hier en daar was reeds geëxperimenteerd met een combinatie
van praktisch en theoretisch onderwijs (zie 6.2., 6.3.1.), maar het bleek
moeilijk, geschikte werkstukken te bedenken. Mogelijk zou het uitschrijven van een prijsvraag de oplossing van het probleem naderbij
brengen.
b. School; leerplan; leerlingen.
Beide ontwerpen verschilden slechts op ondergeschikte punten. Gemeenschappelijk was het principe, theoretisch en praktisch onderwijs te
geven en op elkaar afte stemmen. Staat 3 (p. 69) biedt een samenvatting
van deze voorstellen.
In een toelichting op hun ontwerp wezen Vormer en Veth op de noodzaak, de jeugd meer te geven dan alleen een beroepsgerichte opleiding.
Het ging ook om persoonsvorming. Het ging erom de leerling te leren
denken, verantwoordelijkheid te leren dragen en zelfstandig te leren
zijn in leven en werken. Vorming tot goed ontwikkelde, vindingrijke en
kunstzinnige mensen moest voorop staan, ten bate van de onderwezene
zelf en van het aanzien van de nijvere klasse; ten bate ook van de bloei
der nijverheid en de welvaart des lands. Als didactisch beginsel bevalen
de heren aan, eerst de verschijnselen te laten zien door het nemen van
proeven, en dan de theorie daarop toe te passen. Het onderwijs in de
nederlandse taal en het schrijven kon het best gecombineerd worden
met het leren maken van bestekken, begrotingen en berekeningen,
terwijl daarbij tevens aan de orde zou kunnen komen het leren voeren
van een bedrijfsadministratie. De te maken werkstukken dienden in
voorafgaande lessen in tekening te worden gebracht en tot doel te
hebben de theorie toe te lichten en begrijpelijk te maken. De ontwerpers
meenden, dat daardoor de belangstelling voor het theoretisch onderwijs
en de lust tot vrijwillig onderzoek zouden toenemen. Mogelijk konden
de leerlingen der school werk(stukken) tegen een matige betaling maken voor werkbazen. Dit ten nutte van de school en ter beloning van de
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86
Prijsvraag der Maatschappij tot bevordering der bouwkunst, uitgeschreven in I857

antwoord van

onderwijsprogramma, cursusduur,
lestijden

Vormer en Veth
voortzetting en herhaling van lager onderwijs
nederlandse taal с а
handtekenen ca.
hjntekenen
bouwkunde, bouwkunst, bouwkundig lekenen
algebra
meetkunde
beschrijvende meetkunde
perspectief
natuurkunde
scheikunde
werktuigkunde
statica, dynamica
hydro-statica, hydro-dynamica
aero-statica, aero-dynamica
kennis van materialen
behandeling van gereedschappen
constructieleer
praktisch onderwijs in onderscheidene ambachten
godsdienslleer, zedeleer
bibliotheekgebruik
cursusduur
lestijden
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4 jaren
6-8,9-12,
13Й-16, 16^-20
8-12, 13Й-16
17-21 uur
11 tot 16 jaar
lager onderwijs

3 jaren
7Й-12, 14-20
9-12, 14-20 uur
11 jaar
lager onderwijs

vervaardigers. Ook zou het schoolbestuur met het gemeentebestuur een
overeenkomst kunnen sluiten tot uitvoering van enig werk. Het gehele
leerplan diende aangepast te worden aan de plaatselijke behoeften der
ambachten en der industrie, maar vorming van de leerling moest voor
opstaan. Daarbij waren de ontwikkeling van het schoonheidsgevoel en
het leren gebruiken van een bibliotheek inbegrepen.
Van Maurik hamerde op hetzelfde aambeeld. Drie dingen vond hij
nodig tot uitvoering van „belangrijke zaken in de maatschappij": een
gezond, helder denkend hoofd, werkzame handen, en geld. Ook al had de
patroon nog zoveel geld, als de „uitvoerders" van het werk niet met de
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nodige kennis van zaken waren toegerust, kon geen goed produkt tot
standkomen. Erger nog was een baas er aan toe, als hijzelf de be
kwaamheid miste om zijn zaak te leiden en goed werk te leveren.
Iedereen kon zomaar een bedrijf beginnen, waardoor goede bazen
werden benadeeld en vele arbeidsgeschillen schering en inslag waren.
In vier jaren tijds was het aantal werkgevers te Amsterdam aanmerkelijk
toegenomen, zoals de volgende staat aantoont.
4
Ambachtsbednjven te Amsterdam in 1853 en 1857e7
aantal ambachtsbazen in
beroepen

1853

1857

timmeren
smeden
steenhouwen
behangen
metselen
loodgieten
stucadoren
schilderen

215
138
35
98
57
55
18
128

322
134
36
96
96
49
26
129

totaal

744

888

De ongebreidelde groei van het aantal ondernemingen hield geen ge
lijke tred met het aantal onderwijsvoorzieningen ten behoeve van de
nijvere klasse. Ten onrechte evenwel, want een goede meester of baas
moest ook een bekwame werkman zijn, die jeugdige en oudere am
bachtslieden kon vormen. Van Maurik achtte daarom de oprichting van
scholen, die niet alleen aanstaande werknemers, maar ook aanstaande
werkgevers zouden kunnen voorbereiden op hun taak, dringend nood
zakelijk. Vestiging als meester moest niet mogelijk zijn dan na bewijzen
van bekwaamheid te hebben afgelegd. Ambachtsscholen dienden het
tekort aan voortgezet onderwijs voor de werkende klasse op te heffen.
Reeds eerder waren daartoe pogingen aangewend (zie 6.З.1.), maar niet
doeltreffend en onvoldoende ondersteund. Ook Van Maurik onder
schreef het didactisch beginsel, dat theorie en praktijk hand in hand
moesten gaan.
с Wijze van beheer; personeel; financiering; toelatingseisen
De te vestigen ambachtsscholen konden volgens de inzenders beheerd
worden door een bestuur, dat werd aangesteld door het Rijk, de pro
vinciale besturen en/of de gemeentebesturen. Vormer en Veth dachten
de financiering van hun scholen te kunnen verwachten van de ge-
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meentebesturen, aangevuld met bijdragen van de provincies. Van
Maurik voelde het meest voor onderhouding en beheer der scholen
door particulieren, maar sloot subsidiëring van Rijks- of gemeentewege
en beschikbaarstelling van een schoolgebouw niet uit. Bij de keuze der
docenten had men vooral te letten op goede manieren en „praktische"
bekwaamheid. De salariëring van het personeel was als volgt gedacht
(Prijsvraag 1858, p. 56):
Door architect J. van Maurik voorgestelde aanstelling en salariëring van personeel van
een te Amsterdam op te richten ambachtsschool
personeel
directeur
onderwijzer eerste klasse
onderwijzer tweede klasse
onderwijzer derde klasse
assistent bij onderwijzer le kl.
assistent bij onderwijzer 2e kl.
assistent bij onderwijzer 3e kl
concierge (in hel gebouw wonend)

salaris per jaar
in guldens
2500
1000
800
700
800
700
500
250

Voor eigen rekening zouden komen schoolkleding, gereedschap, tekenbord, tekengereedschap, papier en schrijfbehoeften. Lid van de
ambachtsschool kon men worden voor ƒ 15,— per jaar. Elk lid had het
recht één zoon naar de school te zenden. Bovendien moest elke leerling
ƒ 15,— per jaar bijdragen.
Toelatingseis was: het kunnen lezen, schrijven en rekenen. Beide
ontwerpers waren het er over eens, dat de leerstof der lagere school op
de ambachtsschool herhaald moest worden.
d. Nazorg
Het vaststellen van bepalingen om de verhouding van de werkman tot
de meester te regelen, vonden Vormer en Veth onraadzaam. Stellig
zouden goede werkgevers gezellen aannemen, die de ambachtsschool
met vrucht bezocht hadden, terwijl de oud-leerling in staat moest worden geacht zelfbewust de maatschappij in te treden, verstandig genoeg
om zelf zijn belangen te behartigen. Ook Van Maurik was tegen beperking van de vrijheid der bazen. Beide inzenders voelden voor het in
de Franse tijd ingevoerde, maar daarna in onbruik geraakte systeem
van de livretten (werkboekjes), waarin het behaalde getuigschrift, het
verrichte werk en andere gegevens konden worden aangetekend. Elke
meester was dan op de hoogte van de ervaringen en de kwaliteit der
oud-leerlingen.
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e. Beoordeling en visie der jury
De jury kon zich in grote lijnen met de voorstellen der inzenders verenigen. 88 Het materieel beheer der ambachtsscholen moest echter in
handen komen van de Staat, met behoud van het particulier initiatief.
De stichting en de financiering van dit onderwijs mochten niet worden
overgelaten aan de liefdadigheid of de welwillendheid van het publiek.
De Staat had — aldus de jury — in dit opzicht heel wat goed te maken,
want „gelijk regt voor allen" was nog een fictie. Waarom achtte de Staat
zich verplicht de rijken, door het oprichten van gymnasia en universiteiten, in de gelegenheid te stellen voortgezet en hoger onderwijs te
ontvangen, terwijl de armen, wat de zorg voor hun vorming betreft, bij
anderen achter werden gesteld?
Komend tot het ambachtsonderwijs zelf vond de jury, dat dit ingericht moest worden voor twee typen leerlingen: toekomstige werklieden
en toekomstige leidinggevenden. Een groot deel van de lessen zou gemeenschappelijk kunnen zijn. Een klein deel kon ingericht worden naar
de behoeften van aanstaande meesters (ontwerpen van plannen, het
opmaken van bestekken en begrotingen, het sluiten van overeenkomsten, het voeren van bedrijfsadministratie en een grotere kennis van
technisch-theoretische vakken). Nazorg achtte de jury niet nodig en
zelfs ongewenst. Kunstmatige beheersing der lonen van oud-leerlingen
was niet vol te houden. Het loon van de arbeid werd bepaald door de
vraag naar arbeid. Alles wat buiten die beginselen zou worden vastgesteld, verdween vanzelf. Betreffende het aantal der op te richten scholen
dacht de jury, dat elke gemeente van 5 à 6000 zielen een ambachtsschool
behoefde. Elke school behoorde van vier beginselen uit te gaan: 1. het
aanleren van praktische vaardigheden in ambacht en industrie; 2. de
verwerving van hogere kennis door bestudering en toepassing van de
technische wetenschappen; 3. het aankweken en ontwikkelen van
schoonheidszin, om het werk tot een harmonisch geheel samen te voegen; 4. opvoeding van de leerlingen tot bekwame, zelfstandige, arbeidzame mensen die de achting verdienden van hun omgeving.
Twee nevenproblemen hielden de jury eveneens bezig. Zij raakten het
hart van het bestudeerde onderwerp. Het eerste vraagstuk had betrekking op de twijfel, of de economische situatie der betrokken ouders wel
dagschoolbezoek zou gedogen. De jury nam kinderarbeid waar. En wie
met de verdiensten van de werkman bekend was, aldus de jury, wie de
ontberingen van die stand had gadegeslagen, kon minder hard de staf
breken over het door de ambachtslieden in de regel gevolgde exploitatiesysteem hunner kinderen. Alles was gericht op het lenigen van de
dagelijkse nood. Aan de toekomst der kinderen kon niet worden gedacht. Zou het de werkman mogelijk zijn van zijn gemiddeld loon ad
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zeven gulden per week zijn gezin te onderhouden en tevens zijn zoon of
zoons naar de ambachtsschool te sturen? Op grond van ervaring twijfelde de jury daaraan. Mogelijk zou de school door deze jongens een
gedeelte van de dag of van het jaar (in de winter bijvoorbeeld van 14 tot
22 uur) of ook wel des zondags, kunnen worden bezocht. De kinderen
uit de meergegoede kringen konden dan de gehele cursus volgen.
Het tweede probleem behelsde de ondervonden onderwaardering van
de nijvere klasse, van de technische studie en van de technische arbeid.
Zelden kwamen kinderen van rijke ouders in ambachtelijke of industriële beroepen terecht. Alleen de nijvere klasse bevolkte de nijverheid.
Hoewel deze best tot kwaliteitswerk in staat was gaven velen veelal toch
de voorkeur aan buitenlandse artikelen, ook als de binnenlandse even
goed of beter waren. Voor veel optimisme inzake de levensvatbaarheid
van ambachtsdagscholen vond de jury weinig grond, tenzij de sociale
positie der nijvere werkers drastisch verbeterd werd en de beter gesitueerden dit ambachtsonderwijs als volwaardig zouden gaan zien, zodat
er waardering voor de nijvere klasse en haar arbeid zou komen.

f. de inzendingen en het juryrapport nader bezien
De besproken rapporten zijn belangwekkend door hun poging, een
onderwijstype te ontwerpen dat speciaal bestemd was voor de werkende
klasse. De rapporteurs vonden het bestaande avondonderwijs der lekenscholen en industriescholen (2.3., 2.4., 2.6., 2.7., 2.10., 2.11.) ontoereikend om te voldoen aan de groeiende behoefte aan volwaardig dagonderwijs, dienstbaar aan de beroepsuitoefening in de technische vakken. Tevens kwam het vraagstuk van de sociale gerechtigheid naar
voren.
Voor het eerste komen wij hier een integrale beschouwing van ons
onderwerp tegen: 1. de onderwijsbehoefte van de nijvere jeugd; 2. de
ontoereikendheid van avondonderwijs; 3. de onderwaardering voor
handarbeid; 4. de kloof tussen armen en rijken (althans tussen armen en
„meergegoeden"); 5. de nood der arbeidersgezinnen; 6. de ongelijkheid
der onderwijskansen; 7. een pleidooi voor gelijkheid van kansen en de
plicht van de Staat te voorkomen, dat het voortgezet onderwijs alléén de
weigestelden ten voordele strekte; en 8. de wens, niet alleen te denken
aan beroepsvorming, maar ook aan persoonsvorming. Zeker, ook in
deze studies was een der motieven voor meer en beter voortgezet onderwijs het tot bloei brengen van de nijverheid. Maar de eenzijdige
accentuering daarvan was verdwenen. Het geloof in de almacht van
geschikt nijverheidsonderwijs werd aanmerkelijk getemperd door de
wetenschap, dat het scheppen van onderwijs nutteloos zou zijn als niet
tevens de voorwaarden werden geschapen voor het met vrucht ontvangen
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ervan en voor een onderwijsinhoud, die naast beroepsvorming ook
persoonsvorming tot doel had.
Het idee van het ontworpen onderwijs was niet nieuw. Reeds in 1825
verzocht het Gentse stadsbestuur de gouverneur der provincie toestemming tot en medewerking bij de oprichting van een school met
theoretisch en praktisch onderwijs (bijlage lila). Later ontving de regering o.a. van de kooplieden/fabrikanten Ch. J. van Bell en W. van
Houten te Rotterdam soortgelijke voorstellen (in 1827, zie de bijlagen
Hlb en IIIc en voorts noot 45). In 1829 pleitte een aantal leden van de
commissie Roëll voor oprichting van polytechnische scholen met gecombineerd theoretisch en manueel-technisch onderwijs, zoals wij zagen in 2.8. De jury had zelf kennisgemaakt met de lekenschool te
Deventer, die vanaf 1845 experimenteerde met geïntegreerde teken- en
manueel-praktische lessen (6.2.). Voorts kende Amsterdam van 1844 tot
ongeveer 1857 een ambachtsdagschool onder leiding van architect H.
Hana, die deze school voor eigen rekening dreef en uitvoerig had ervaren, hoe moeilijk het was in schoolverband zinvolle arbeid te laten
verrichten, die aan redelijke pedagogische eisen kon voldoen (6.3.1.).
Uit de besproken rapporten blijkt, dat men zich bewust was van de te
overwinnen moeilijkheden. Er rezen vragen, die niet konden worden
beantwoord zonder tot experimenteren over te gaan. Daarover meer in
6.3.2.
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3. Nijverheid en opleiding

3.1. Nijverheid en onderwijsbehoeften
Het verval van handel en nijverheid, alsmede de daarmee gepaard
gaande armoede van velen, een en ander reeds ingetreden in de tweede
helft van de 18e eeuw, verergerde in de Franse tijd. Een ontstellende
werkloosheid trad in.1 In alle steden vestigde men „armenfabrieken",
die meer een filantropische, dan een economische basis hadden.2 De
initiatiefnemers (armbesturen, diakonieën, gemeentebesturen) hoopten, dat door tewerkstelling der armen en bedeelden de bedelarij en de
„verwildering der zeden" konden worden tegengegaan. Geproduceerd
werden textielprodukten als kousen, flanel, hemden, lakens en vloerkleden, die zonder winst van de hand gingen ter uitdeling aan arme
stadgenoten. Niet alleen de laagste stand werd getroffen door de malaise; ook ambachtsbazen konden vaak moeilijk het hoofd boven water
houden.3
Steeds meer bergafwaarts ging het door de verbintenis met Frankrijk.
Nederland was niet meer dan een Franse provincie met een schijn van
zelfstandigheid, en zelfs deze verdween in 1810 door de inlijving van het
land bij het keizerrijk. De handel en de scheepvaart werden vrijwel
stilgelegd. Kooplieden gingen varen onder vreemde vlag. De uitvoer
van eigen artikelen overzee stagneerde en die van overland kon het
verloren gegane niet compenseren. Het leger trok grote aantallen jonge
en oudere mannen aan; over geheel Europa sneuvelde een deel van
hen.4
Het was geen wonder, dat het Nederlandse volk, eens in grote meerderheid vreugdevol dansend om de vrijheidsboom, ontgoocheld bij de
pakken neerzat toen in 1813 eindelijk het uur der „vrijheid" had geslagen. Bijna iedereen was moedeloos, zo schreven tijdgenoten, apathisch
en dus zonder energie om de nijverheid te heroriënteren en tot bloei te
brengen.5
Het land had, met zijn ruim twee miljoen inwoners, een overwegend
agrarisch-economische structuur, waarin de nijverheid hoofdzakelijk
ambachtelijk georiënteerd was, d.w.z. dat het kleinbedrijf (met minder
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dan tien arbeiders) overheerste.6 Midden- en grootbedrijven (resp. met
10-39 en 40 of meer arbeiders) waren zeldzaam. De „industriële revolutie", die de economische structuur van Engeland reeds tussen 1760 en
1830 volkomen wijzigde, tekende zich op het vasteland van Europa later
af: in België tussen 1800 en 1830, in Noord-Nederland eerst na 1850.
Dat wil echter niet zeggen, dat hier geen veranderingen plaatsvonden
op het nijverheidserf. Het vernuft en het initiatief van Steven Hoogendijk7 leidden reeds in 1776 tot het eerste gebruik van stoom op de
bemaling van polders8·9. De eerste stoommachines voor industriële
doeleinden werden omstreeks 1800 in gebruik genomen, namelijk te
Rotterdam in een mouterij en graanmolen, en te Den Briel in een
moutmolen. De eerste stoommachine in de textielnijverheid werd in
1818 te Leiden toegepast.10 Rotterdam kreeg in 1825 een machinefabriek, Amsterdam in 1827. De Rijksoverheid nam de eerste veiligheidsmaatregelen in 1824.11 In 1837 bedroeg het aantal in gebruik
zijnde stoommachines 72, in 1853 392.12 De industriële produktie begon
eerst betekenis te krijgen tegen 1860. Volgens een door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid opgestelde staat bedroeg het aantal fabriekjes en fabrieken met stoomkracht 984 in het jaar
1858 (Noord-Holland 296, Noord-Brabant 176, Zuid-Holland 153,
Groningen 81, Limburg 75, Friesland 69, Gelderland 52, Overijssel 45,
Zeeland 19, Utrecht 15, Drenthe 3). Daarin werkten 17.702 arbeiders.
Het aantal fabrieken zonder stoomtractie bedroeg toen 20.036. Deze
bedrijven hadden 79.208 arbeiders in dienst. Een en ander is vermeld in
de volgende staat.
6
Aantal arbeiders in fabrieken met en zonder stoomkracht in 185813
fabrieken zonder stoomkracht

fabneken met stoomkracht

aantal
bednjven

aantal
arbeiders

aantal
bednjven

aantal
arbeiders

1
20.036

2
79.208

3
984

4
17.702

Uit deze gegevens blijkt, dat tegen 1860 nog geen 5% van de fabrieken
gebruik maakte van de stoommachine, maar ook, dat reeds bijna 20%
van de arbeiders met de nieuwe aandrijfkracht in aanmerking kwam.
Zes fabrieken hadden toen 500 of meer arbeiders in dienst.
De betekenis van deze nieuwe technische mogelijkheid voor de nijverheid was niet gering. De oude aandrijfkracht (menselijke en dierlijke
kracht, windkracht en waterkracht) kon door toepassing van de stoom76

machine worden vervangen door „dode" energie, een mechanische
kracht die onafhankelijk was van 's mensen vermoeidheid, het klimaat,
de geografische situatie, de weersgesteldheid en de getijdenbeweging.
De stoommachine was in staat een of meer werktuigen aan te drijven,
waardoor het handwerk geheel of gedeeltelijk kon worden vervangen,
dan wel geholpen. „Mechanisatie" van de arbeid werd in principe
mogelijk.
Niet alle delen van de nijverheid werden tegelijkertijd en in dezelfde
mate door deze technische vinding beïnvloed. In onze periode bleef,
naast een langzaam toenemende industriële bedrijvigheid, de ambachtsmeester of de baas zijn winkel behouden, onaangeraakt nog door
machines of ingewikkelde werktuigen. De meester had een overzichtelijke, dienstverlenende taak, hopend, dat zijn zoon eens in de voetstappen van zijn vader zou treden om, evenals hijzelf, een geacht en gewaardeerd lid van zijn stand te worden. Het ambacht, dat zeer gedifferentieerd was en door G. van der Jagt in 1826 werd onderscheiden in
honderddertien soorten,14 had nog alle kenmerken van het kleinbedrijf,
dat werkte op bestelling of voor de lokale markt. De meester kende de
klant of de opdrachtgever. Hij kende ook zijn vakbroeders en werkte
met hen samen bij het maken van zijn wat meer omvangrijke Produkten, zoals een gebouw, een huis, een kerk, een schip, een werktuig, een
vervoermiddel of een orgel. Hij bracht zijn werk tot stand tezamen met
een leerling en een enkele gezel, met behulp van eenvoudige gereedschappen en werktuigen. Het eindresultaat was zichtbaar en ieders deel
daaraan bekend.
De industrie had een principieel andere aard. Volstrekt nieuwe
vraagstukken kwamen aan de orde in een mate, die afhing van het
produkt en de produktiemethode. Zij borgen een mengeling van economische, technische, financiële, commerciële, sociale en onderwijskundige moeilijkheden in zich.
Een van deze was de technische kennis en inventiviteit van althans
een deel van de betrokkenen, het deel namelijk, dat initiatieven had te
nemen en daaraan inhoud moest geven.
Vooreerst behoorden daartoe de werkgevers zelf: zij konden blijven
werken op de traditionele manier en met argwaan de nieuwe technieken
tegemoet treden; zij konden een meesterknecht in de arm nemen
(waarover aanstonds) en de zaken grotendeels aan hem overlaten; zij
konden ook het nieuwe met belangstelling begroeten en trachten, in
hun bedrijf tot toepassing daarvan over te gaan. Dan stuitten zij echter
op een groot aantal problemen. Ten eerste de technische: welk fabricageproces te kiezen? Welke waren er zoal? Hoe was dit het beste in te
voeren en door wie? Hoe het te betalen? Hoe de afzet te verzorgen?
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Ten tweede moesten ook de werknemers bekwaam zijn. Hoe en door
wie de nieuwe installaties te laten installeren, bedienen, onderhouden,
herstellen en vernieuwen? Hoe een hiërarchisch personeelsbestand op
te bouwen van leidinggevenden en uitvoerenden, van boekhoudkundigen en calculatoren?
Ten derde waren er ook ontwerpers nodig. Hoe en door wie gelijke
tred te laten houden met de al maar veranderende technische mogelijkheden? Hoe deze in te voegen in het bestaande? Wie was in staat dit
terrein te overzien en daarop te studeren, te tekenen, te berekenen en
leiding te geven?
Uit het bovenstaande blijkt, dat tussen de ambachtelijke en de industriële arbeid geen volstrekte scheiding bestond. In een fabriek met
machines bleven mensen nodig die ambachtelijk bekwaam waren tot
het maken van mallen en vormen voor onderdelen van machines en
installaties, alsook tot het maken van plaat- en bankwerk. De eerste
Nederlandse machinefabriek („Fabrijk ter vervaardiging en herstelling
van stoom- en andere ijzer- en koperwerktuigen"), opgericht te Amsterdam in 1827,15 kende typisch ambachtelijke afdelingen, t.w. een
ijzergieterij, een kopergieterij, een koperslagerij, een draaierij (metaal
en hout), een bankwerkerswinkel en een timmerwinkel. Ook de fabrieken van Petrus Regout te Maastricht hadden een ambachtelijke structuur: het personeel was in werkgroepen ingedeeld die elk een maîtreouvrier aan het hoofd hadden.16 In de textielnijverheid bleef naast
machinewerk ook handwerk bestaan. De schepen werden geleidelijk
van stoommachines voorzien. De scheepsbouw kon het niet stellen
zonder ambachtslieden. Aan hun vaardigheid in het be- en verwerken
van nieuwe materialen en bouwmethoden werden hogere en andersoortige eisen gesteld.
De technische evolutie omvatte overigens meer dan fabrieken en
trafieken. De nieuwe aandrijfkracht had ook een nieuwe transportwijze
tot gevolg, die inspeelde op de ontwikkeling in de nijverheid door deze
in staat te stellen sneller grondstofifen aan te voeren en goederen te
vervoeren naar locale en verre markten. Diligence en trekschuit waren
de middelen van vervoer, tot de stoommachine daarin verandering
bracht. Eerst kwam de tram in de mijndistricten, met houten rails, later
met rails van gietijzer op houten liggers; in 1826 werd de eerste spoorweg tussen Liverpool en Manchester door het Engelse Parlement
goedgekeurd (de snelheid van 30 km per uur werd veiligheidshalve
teruggebracht tot 15 km . . . ) . Nederland kreeg zijn eerste spoorlijn in
1839 tussen Amsterdam en Haarlem.17 In 1845 kon men reizen van
Amsterdam naar 's-Gravenhage en in 1847 over Delft de reis vervolgen
naar Rotterdam. Vijfjaar na de oprichting van de Delftse akademie
kreeg Delft dus een treinverbinding met VGravenhage en Rotterdam.
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In 1850 had Nederland nog geen andere spoorwegen dan AmsterdamHaarlem-Rotterdam en Amsterdam-Arnhem, terwijl Maastricht verbonden was met Aken Vergelijking met andere landen leert, dat ons
land niet bepaald voorop liep in dat opzicht.
7
Lengte der spoorwegen in meters per 10 000 inwoners, gereed in 1850-185118
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Ook aan bruggenbouw kwam men laat toe De eerste spoorwegbrug in
Nederland werd voltooid over de IJssel bij Westervoort in 1856. Deze
was, evenals de eerste spoorwegen, het werk van Engelse technici Een
Fransman ontwierp de brug over de IJssel bij Zwolle Later deed de
werking van het onderwijs der Koninklijke Akademie с q Polytechni
sche school te Delft zich gelden de bruggen over de IJssel bij Zutphen,
over de Maas bij Venlo, over de Lek bij Culemborg, over de Waal bij
Zaltbommel en over het Hollands Diep bij de Moerdijk werden door
Nederlandse ingenieurs ontworpen 1 9
De scheepvaart onderging ook een grondige herziening Eeuwenlang
was het pnncipe van de constructie der schepen en hun voortstuwing
door windkracht weinig veranderd In de 19e eeuw begon ijzer het hout
te vervangen en nam geleidelijk de stoomkracht in betekenis toe
Overal, waar de industriële revolutie intrad, nam de betekenis van de
nijverheid voor de volkshuishouding toe, terwijl die van de landbouw
afnam Staat 8 (p. 80) toont de beroepen naar enkele categoneén van
1849-1899.
De gevolgen van de machine als aandnjfkracht en als produktiekracht
bleven niet beperkt tot de wereld van de technische beroepen, maar
strekten zich uit tot de gehele beroepen- en functiestructuur van de
maatschappij. Immers, produceren ging niet alleen betekenen op een
andere wijze maken, maar het behelsde ook de organisatie van dat
maken Daartoe waren mensen nodig, al of niet getrokken uit het
traditionele beroepenpatroon Men kreeg behoefte aan mensen die
talloze bekende, maar ook nieuwe functies gingen vervullen
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Beroepen naar enkele categorieën 1849-189920
uitgeoefende beroepen in de

nijverheid
landbouw
economische diensten
met-ec d , w o huispers

1849

1859

1889

1899

ю

yb

тс

vb

23 8
442
116
20 4
100

29 0
32 9
160
22 1

25 9
37 4
12 7
24 0
100

100

30 3
30 8
14 1
24 8
100

Beschouwen wij wereldtentoonstellingen als een graadmeter van wat
een land op nijverheidsgebied kan voortbrengen, dan moet de kwaliteit
van het Nederlandse bedrijfsleven omstreeks het midden van de eeuw
laag worden aangeslagen In 1851 oogstte Nederland te Londen weinig
roem. Buitenlandse waarnemers schreven, dat de weinige Nederlandse
nijverheidsvoorwerpen van matige kwaliteit waren,21 en dat de Neder
landse nijverheid nog veel vorderingen had te maken 2 2 Het aantal
uitgereikte medailles en eervolle vermeldingen was in verhouding tot
het aantal inzendingen weliswaar vergelijkbaar met Engeland, de V S.
van Noord-Amenka, Oostenrijk en België, maar het aantal inzendingen
was gering, hetgeen het volgende staatje illustreert

Wereldtentoonstelling te Londen in 1851 Uitgereikte medailles en eervolle vermeldingen23
landen
Engeland с а
Frankrijk
Verenigde Staten van N -A
Oostenrijk
België
Nederland

aantal
inzenders

medailles

8496
1814
566
744
512
114

1323
682
105
101
99
17

eervolle
vermeldingen
716
372
40
92

-
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Belangwekkend in ons verband is de vraag, waarom in Nederland de
toepassing van de stoommachine zoveel later plaats vond dan in landen
als Engeland, België, Frankrijk en Duitsland I J. Brugmans noemt als
economische oorzaken het verlies van de stapelmarkt, de gebrekkige
transportmiddelen en de noodzaak, de nodige brandstof van elders aan
te voeren. Voorts maakte de brandstofaccijns het stookmatenaal nog
duurder Ook de Nederlandse handelspolitiek werkte tegen door de
invoer van stoommachines te belasten, terwijl aanvankelijk de uitvoer
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daarvan uit Engeland verboden was. Door een en ander werd de mechanisering van de Nederlandse nijverheid ernstig vertraagd.24
Als dieper liggende oorzaken van de trage ontwikkeling van de industriële nijverheid zijn wel genoemd: een algemene apathie der toenmalige Nederlanders, een gebrek aan ondernemingszin, een afkeer van
technische nieuwigheden en een voorkeur voor „geleerde" studies en
beroepen (letterkunde, rechtswetenschappen, oudheidkunde).25 Men
kan deze opvattingen in hun waarde laten en tevens vaststellen, dat voor
die houding ook oorzaken waren. Wij zijn geneigd op dit punt de
gedachtengang van J. de Gelder,26 A. J. Houck,27 P. O. C. Vorsselman
de Heer28 e.a.29 te volgen. Zij weten Nederlands achterstand op technisch gebied vooral aan het ontbreken van doelmatig onderwijs voor
allen, die te maken hadden, of zouden krijgen, met de boven geschetste
technische omwenteling. Meer dan ooit was effectief voortgezet onderwijs nodig geweest, niet alleen gegeven op de winteravonden, maar
vooral overdag. Er was sprake van een wisselwerking tussen een tekort
aan technisch onderwijs en de neiging die bij velen bestond om alles bij
het oude te laten. Dat laatste werd wel gemotiveerd met het uitspreken
van de verwachting, dat de reeds bestaande werkloosheid zou toenemen
door invoering van mechanische kracht en handarbeid besparende
werktuigen. Men ging de technische nieuwigheden te lijf als een middeleeuwer de natuurverschijnselen. De kortzichtigheid van de redenering schuilt erin dat men alleen dacht aan een mogelijk verlies van
werkgelegenheid en niet aan mogelijke arbeidswmji. Thorbecke wees er
reeds in 1830 op dat door de opkomst van de stoomkracht als aandrijfkracht weliswaar veel traditionele arbeidskracht overbodig zou worden,
maar dat tevens veel nieuwe, hogere eisen zouden worden gesteld aan
de technici en veel ongezond, onaangenaam werk niet meer door mensenhand behoefde te worden verricht.30 Evenmin als de hedendaagse
chip-gestuurde machine was de stoommachine een zelfstandige robot,
of een onaantastbaar natuurgebeuren, maar een nieuw technisch produkt dat een nieuwe soort van werkers in de nijverheid opriep en een
hefboom zou worden die op den duur opleiding en vorming van brede
lagen van de bevolking forceerde. Men wees treinen af door te waarschuwen tegen werkloosheid onder koetsiers. Men keek met bijziende
ogen naar wat aan arbeid weg zou vallen, niet met vooruitziende blik
naar wat aan nieuw werk op onderscheidene niveaus zich aan zou
dienen. Mede daardoor kwam bestudering van dit onderwerp laat op
gang. Lang heeft men over het hoofd gezien, dat de traditionele opleidingsmogelijkheden niet meer in overeenstemming waren met de behoefte aan i/agonderwijs voor de gehele jeugd.
Overigens zijn er meer oorzaken, die Nederland traag en met moeite
de drempel naar het industriële tijdperk deden overschrijden. Daarover
in 3.2. en 3.3.
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3.2. Onderwijsvragenden
3.2.1. Het lagere kader
Welke arbeiders waren beschikbaar voor de nieuwe taken, die verband
hielden met de toepassing van nieuwe technieken en installaties als
boven geschetst? Daarover licht I. J. Brugmans ons in.31
De arbeiders behoorden in die tijd tot een nog ongeorganiseerde,
heterogene groep mensen en hadden het gemeenschappelijke kenmerk,
dat zij bezitloos, weinig in tel, onmondig en afhankelijk van anderen
waren. Waar zij in discussie kwamen gebruikte men benamingen als
„massa van inwoners", „armste klassen", „laagste klasse(n)" en „het
volk".
Tot deze groep behoorden allereerst degenen, die afstamden van de
vroegere loonarbeiders der 18e eeuwse manufacturen. Verder waren er
de vroegere ambachtsmeesters, die in de tijd van de revolutie hun
bedrijf hadden moeten opgeven, en gezellen, die bij gebrek aan arbeid
werkloos waren geworden. Sommigen waren huisindustriëlen, werkend
voor ondernemers, of boeren, die als bijverdienste, naast hun landarbeid, een of ander ambacht uitoefenden.
Voorts waren er de armlastige en/of bedeelde arbeiders, werkend in
filantropisch-commerciële, uit de armenkas gesubsidieerde instellingen,
die geleid werden door particulieren en hoofdzakelijk ingericht waren
voor textielarbeid.
Als derde categorie noemen wij de vreemdelingen. Zij waren nodig
om het tekort aan bekwame werklieden op te heffen, vooral waar
nieuwe industrieën zich vestigden, of nieuwe technische vindingen
werden toegepast. Zo begon de Amsterdamse „Fabrijk van stoom- en
andere werktuigen" in 1827 te werken met in hoofdzaak Engelse werklieden. Ook Petrus Regout te Maastricht kon het bij de oprichting van
zijn fabrieken (1826, 1834, 1842, 1848, 1852) niet stellen zonder buitenlands leidinggevend en uitvoerend personeel, en werden de eerste
spoorwegen en waterleidingen door Engelse technici aangelegd.32 Daar
waar geen krachtige arbeiders voorhanden waren en seizoenarbeid te
verrichten viel werkten buitenlanders.33
Hoeveel inwoners tot die arbeidersgroepen behoorden is niet nauwkeurig te zeggen. Men schatte deze op ruim 83% van de bevolking,
boeren en landarbeiders inbegrepen.34 Zij waren bezitloze Proletariers,
voor hun levensonderhoud aangewezen op handarbeid.
Deze mensen leefden in een ongunstig economisch klimaat.35 Een der
kenmerken daarvan was een gebrek aan evenwicht tussen de vraag naar
en het aanbod van arbeid. Omstreeks 1850 was waarschijnlijk 10% van
de mannen tussen 23 en 65 jaar langdurig werkloos.36 In dat jaar, toen
het land drie miljoen inwoners telde, was zeker 50% van de handarbei82

ders ten prooi aan een volstrekte armoede.37 Eerst tegen 1860 begon de
structurele werkloosheid enigszins afte nemen door meer welvaart in de
landbouw en enige opleving in de nijverheid. Als gevolg daarvan en
door het afschaffen van de accijns, werd een toename van het voedselgebruik mogelijk.
Het bestaan der arbeiders was derhalve uiterst moeilijk. Ook de
ambachtslieden, die het meest verdienden, konden niet of moeilijk van
hun loon rondkomen.38 Kon een vrouw meeverdienen — wat echter
door zwakte, ziekte of een groot gezin lang niet altijd mogelijk was —
dan bracht dat enige verlichting.39 Zelfs de „kleine burgerman" uit de
nijvere klasse werd wel tot de armen of de minvermogenden gerekend.40
Hij zag zelden vlees op tafel, at des middags niets dan aardappelen en
spaarde een overschot van de middagtafel om tot avondmaal en tot
ontbijt voor de volgende dag te dienen. Velen waren zich van hun
toestand nauwelijks bewust en zozeer afgestompt, dat zij zelfs onderwijs
voor hun kinderen negeerden.41 Kwam er tijdelijk een verhoging van
loon, dan werd dit veeleer verbrast en verdronken dan aan beter voedsel
of betere kleding besteed. Maar zo'n verhoging was uitzondering. Regel
waren lage tot zeer lage lonen, ontoereikend voor een behoorlijk levensonderhoud.
Een belangrijke oorzaak van de ellendige levensomstandigheden der
arbeiders en de stagnerende nijverheid schreef men wel toe aan deze
mensen zelf. Zij werden waargenomen als lui, krachteloos, onwillig en
onbekwaam tot vakkundige arbeid.42 Vooral daar waar het aankwam
op deskundige materiaalverwerking en toepassing van nieuwe technieken schoot de werkman tekort, waardoor modernisering van de bedrijven niet op gang kwam, of vertraagd werd. Of genoemde eigenschappen
aan de arbeiders te wijten waren, moet sterk worden betwijfeld. Wij
zagen reeds, dat een deel van hen weinig of geen lager onderwijs had
genoten, wij kunnen wel zeggen, had kunnen genieten.43 Het hele leven
was gericht op puur lijfsbehoud. Wat er was aan voortgezet onderwijs in
lekenscholen en andere onderwijsinrichtingen, werd gegeven aan het
eind van de dag, zodat alleen de sterksten daarvan enkele uren per week
konden profiteren. Vele ouders hielden hun kinderen van school thuis
om te helpen of lieten hen langs de straat slenteren. Anderen stuurden
hen naar de fabriek of de werkplaats om mee de kost te laten verdienen.
Hier en daar bestond de mogelijkheid, loonarbeid verrichtende kinderen een avondschool te laten bezoeken, maar daarvan werd, blijkens
enquêtes uit 1841,44 I86045 en 186946 weinig gebruik gemaakt; bovendien had het godsdienstonderwijs dan nog voorrang, en moet aangenomen worden, dat het nuttig effect van onderwijs op kinderen, die
twaalf tot zestien uren in een fabriek doorbrachten, gering was. Verschillende fabrikanten stelden werkende kinderen wel in de gelegenheid
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in werktijd een school te bezoeken, maar meestal werd het loon dan niet
doorbetaald,47 en loonderving konden vele gezinnen niet lijden.
Een gelukkige omstandigheid was, dat men de laagste, in armoede
levende klassen niet kon missen bij de pogingen om de stagnatie in de
nijverheid op te heffen.48 Zolang men streefde naar bestrijding van
werkloosheid, armoede, bedelarij, zedeloosheid en lamlendigheid door
middel van werkverschaffing bij droogleggingen, het aanleggen van
wegen en het graven van kanalen, deed men uitsluitend een beroep op
de lichaamskracht, voor zover aanwezig, van de massa der arbeiders.
Maar zodra technische kennis en vaardigheden nodig waren voor het
verkrijgen van kwaliteitsprodukten en het toepassen van mechanischtechnische en chemisch-technische nieuwigheden, moest men een bekwame middenstand en bekwame arbeiders zien te krijgen.
Doch hoe daartoe te komen? Het ging niet om het leren van een vak
naar vaste regels, als in het gildewezen, maar om het leren van kundigheden in een zich ontwikkelende, technische wereld. De nieuwe technologie was revolutionair, maar de vraagstukken, waarmee de daarbij
betrokken mensen te maken kregen, waren dat ook. Van welke aard
moest het onderwijs zijn? Algemeen vormend, en zo ja, wat hield dat in?
Of òeroepjvoorbereidend? Beroepsgm'eA/? Voorbereidend voor, of gericht op welke taken precies? Voorts rees de vraag: wanneer dat onderwijs te geven? Overdag? Des avonds? Welke consequenties had dat voor
de economie, voor de sociale positie der mensen, voor hun gedrag?
Over het antwoord op deze vragen is men het niet eens kunnen
worden. Intussen moest er wel iets gebeuren in de bedrijven, die gemoderniseerd, uitgebreid of opgericht werden. Aanvankelijk was men voor
het vernieuwingsproces aangewezen op voornamelijk ongeschoolde
mensen, die bovendien nog weinig lager onderwijs hadden ontvangen,
slecht gevoed waren en in ongezonde, bekrompen huizen woonden.
Men zette hen in fabrieken die, gemeten naar huidige maatstaven,
tekort schoten in hygiënisch opzicht en geen bescherming boden tegen
gevaarlijke beroepsziekten. Vergeleken echter met de huisindustrie, die
door volwassenen en kinderen werd bedreven in muffe kelders of op
stoffige, slecht geventileerde en vaak onverwarmde zolders, was voor
velen de fabriek een relatieve vooruitgang in werkklimaat. Naarmate
hogere eisen gesteld werden aan de technische inrichting en de fabricageprocessen moest althans een deel der arbeiders een hogere scholingsgraad bezitten. Dit hield niet alleen opklimmingskansen in en
werkte dus stimulerend op allen, die hogerop wilden komen, maar ook
de inrichting der fabrieken en der woningen kreeg grotere aandacht.
Niet uit menslievende overwegingen, maar onder de druk van de
noodzaak tot modernisering van de nijverheid begon men na te denken
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over de meest wenselijke richtingen der onderwijswegen. Vijf van die
wegen tekenden zich af: 1. werken overdag en ontvangen van onderwijs
op avondtekenscholen (2.3., 2.10.); 2. werken overdag en ontvangen van
onderwijs op avondindustriescholen (2.4., 2.11.); 3. werken overdag en
op deze wijze al doende een vak leren, zonder gebruik te maken van
avondonderwijs; 4. als 3 en gebruikmaken van bedrijfsscholing, die hier
en daar werd gegeven (6.1.); 5. laat in de periode kwam te Amsterdam
de mogelijkheid, beroepsgericht dagonderwijs te genieten (2.13., 6.3.).
Dat kon uiteraard alleen, als de ouders zich een dergelijke dagschool
voor hun kinderen konden veroorloven of wanneer instellingen financiële hulp verleenden.
In 3.4. gaan wij in op de motieven, die aan het zich ontwikkelend
nijverheidsonderwijs ten grondslag lagen. Deze werkten voor de arbeiders op den duur als een tweede „aandrijßcracht", die zich naast de
stoomkracht aandiende en koel-berekenend van aard was. Verheffing,
opvoeding, medelijden, welgevoeglijkheid, zij verbleekten bij deze
nieuwe impuls. Het kunstzinnig en het weldoend aspect traden terug om
plaats te maken voor een nieuwe doelstelling: het toepasbaar maken van
de nieuwe technologie. Het principe van minister Gogel, dat in het
bedrijfsleven als vanzelf, dus volgens de methode van de natuurlijke
selectie, de bekwame mensen zouden opkomen (1.2.). moest wel verlaten worden.
Deze benadering opende perspectieven voor de laagste sociale klassen. Hersens werden gevraagd, niet alleen spierkracht. Lang zou het
proces nog duren dat de arbeidende mens een volwaardige plaats in de
samenleving toekende. Veel leed moest nog geleden worden, maar
langzaam en zeker werd onderwijs een breekijzer in de hechte sociale
standsindelingen. De techniek en de technicus kwamen in het zoeklicht
te liggen van hen, die zich ernstig bekommerden om de kwijnende
economie. Zij schoven de schone kunsten en de geleerde wetenschappen enigszins terzijde. De technische wetenschappen waren aan de
beurt, dus ook de mensen, die deze hadden te beoefenen.
3.2.2. Het midden-en hogere kader
De in het voorgaande geschetste toenemende vergroting, modernisering
en technisering van een deel van het bedrijfsleven, alsmede de toepassing van technische voorzieningen van openbaar nut, gevoegd bij het
streven, niet achter te blijven bij het buitenland in dat opzicht, leverde
een vraag op naar bekwame mensen op onderscheidene niveaus.
Kwantitatieve gegevens daarover zijn niet uit de bronnen afte leiden.
Er zijn aanwijzingen, dat er een teveel was aan academici en een tekort
aan leidinggevend kader in de nijverheid.49 Ontwikkelde tijdgenoten
klaagden over gebrek aan bekwame „nijvere" mensen, waardoor de
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nijverheid stagneerde en buitenlanders allerlei technisch werk kwamen
verrichten, terwijl vele Nederlanders werkloos waren.50 Vorsselman de
Heer, hoogleraar te Deventer, tekende in 1841 de situatie ongeveer als
volgt: „Wat is hier, zo vraag ik met schaamte, tot bevordering van de
nijverheid en van hen, die daarin werken, verricht? Zoek de man, die u
de toepassing van de wis-, natuur-, schei- en werktuigkunde op de
nijverheid kan verklaren! Het zal u gemakkelijker vallen uit de Wivenbelter in Twente een kabinet van oudheden op te graven dan een
industriële opleiding te vinden, die overeenkomt met de eisen en de
behoeften van de tijd".51 Dat werd gezegd toen zich reeds een aantal
avondscholen voor overdag werkenden had ontwikkeld, en aan de
vooravond van de oprichting der Delftse akademie voor aanstaande
ingenieurs. Schoolopziener Bierens de Haan zei het, na het technisch
onderwijs in binnen- en buitenland bestudeerd te hebben, in 1861 zo:
„Polytechnisch onderwijs van enige betekenis is er niet in Nederland.
Wij blijven in dat opzicht ver achter bij het buitenland. Dringend is
nodig oprichting van middelbare scholen voor het geven van algemeen
onderwijs, alsmede van lagere en hogere polytechnische scholen en van
vakscholen, een en ander tot voorbereiding van mensen, die ná de
school algemene, dan wel typisch technische of leidinggevende taken op
bekwame wijze te vervullen krijgen. Ik denk hierbij aan administrateurs, arbeiders, meesterknechts, opzichters, bazen, fabrikanten en ingenieurs. Het thans nog bijna ontbreken van dat onderwijs moet als een
zeer ernstig gemis worden beschouwd".52 Andere tijdgenoten lieten zich
in gelijke zin uit.53
Gaan wij, vooruitlopend op de hoofdstukken 4, 5 en 6, na, welke
onderwijsmogelijkheden beschikbaar waren of kwamen voor leidinggevende, ontwerpende, of werkvoorbereidende personen, dan onderscheiden wij acht opleidingstypen:
1. overdag in de praktijk werken, waarna een avondschool kon worden
bezocht (2.3., 2.4., 2.10., 2.11., 2.13.);
2. overdag een kostschool, franse school, latijnse school of een gymnasium c.q. atheneum bezoeken, waarna avondonderwijs in aanmerkingkwam;
3. studeren voor architect aan de Amsterdamse akademie van beeldende kunsten (2.3., 4.2., 4.4., vanaf 1822);
4. studeren voor architect of ingenieur aan de Delftse akademie (2.5.,
2.7., 6.4., vanaf 1842);
5. werken in een bedrijf en daar een bedrijfsopleiding ontvangen (6.1.,
vanaf 1832 hier en daar georganiseerd);
6. dagonderwijs ontvangen op een „tweede afdeling", vanaf 1838 hier
en daar aan een gymnasium of atheneum verbonden, om daarna
opgeleid te worden als onder 3, 4 of 5 is aangegeven;
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7. een „middelbare" technische school bezoeken als te Amsterdam
vanaf 1846 (6.5.) en te Utrecht vanaf 1850 (6.6.) bestond;
8. privaatlessen nemen van een plaatselijke deskundige, en al dan niet
overdag werken.
De onder 1, 5 en 8 genoemde mogelijkheden zullen zijn benut door de
minder draagkrachtigen. De andere scholing was alleen weggelegd voor
allen, wier ouders zich dagonderwijs voor hun kinderen konden veroorloven.
De perspectieven, die zich ook voor de arbeiders geleidelijk openden,
bleven uiteraard ook niet uit voor hogere technici. Beide categorieën
hadden met elkaar te maken en vooral waar systematische scholing
ontbrak, of niet in aanmerking kon komen, zal menigmaal de praktisch
geschoolde technicus het juist boven hem gelegen niveau bereikt hebben en terechtgekomen zijn in het middenkader. Zo'n kans op promotie
was groter naarmate kleinbedrijven zich uitbreidden, of nieuwe bedrijven zich ontwikkelden tot midden- of grootbedrijven. Een hiërarchische
opbouw werd dan nodig, geheel afwijkend van die van het kleinbedrijf,
waarin de baas, meester of patroon zelf meewerkte aan het produkt,
tezamen met een enkele knecht en leerling. Daar waar ondernemers of
fabrieksdirecteuren in hun bedrijven een meer organisatorisch-commerciële taak gingen vervullen, groeiden andere verhoudingen tussen
de categorieën werkers. Een schakel werd ingebouwd tussen arbeider en
ondernemer: de meesterknecht.
In de eerste helft van de eeuw lieten de leiders van de industriële
bedrijven de zaken veelszins aan de meesterknecht over, d.w.z. de aankoop van materialen, de zorg voor het magazijn, het leiden van het
produktieproces, de vaststelling van de prijzen, de verbetering van de
arbeidsmethoden, de fabrieksinrichting, de opleiding en de zorg voor
het personeel.54 De fabrikant werd beschreven als iemand, die zo nu en
dan zijn bedrijf bezocht en in zijn vele vrije tijd zich wijdde aan het
bestuur van stad of gewest, het verenigingsleven of... de dichtkunst. In
deze „vroegkapitalistische" periode (in Nederland tot omstreeks 1870)
waarin de ondernemer zich nog tevredenstelde met een bescheiden
winst,55 werd veelal nog niet gedacht aan reizen naar het buitenland ter
bestudering van nieuwe technieken, produktiemethoden of afzetgebieden. En de fabrikanten, die zelf wel actief waren, bemerkten dat geschikt personeel in eigen land uiterst schaars was. Zij waren, althans
aanvankelijk, aangewezen op buitenlandse vaklieden.
Een belangwekkende factor in dit verband was, dat een arbeider kans
had op te klimmen tot meesterknecht. De „gelernte Arbeiter" noemt
Sombart deze functionaris. Deze auteur meent zelfs, dat men de bedrijfsorganisatie van de vroegkapitalistische periode met „Werkmeis87

tersystem" mag betitelen, daarmee aanduidend, hoezeer de opkomende
industriële bedrijven steunden op de kennis en de kunde van meesterknechts.56
Waar kon deze organisator én technicus zijn bekwaamheid opdoen?
Niet op technische dagscholen, want die waren er vóór 1842 nog niet.
De meesterproeven kwamen in de periode 1798-1818 te vervallen (zie
1.2.). Over bleef de mogelijkheid, praktische kennis te verwerven in de
praktijk van het bedrijfsleven, en deze aan te vullen met lessen van een
avondschool.
Voorts kwam er behoefte aan bekwame ingenieurs en andere technici, die de buitenlanders moesten vervangen voor het plaatsen van uit het
buitenland komende machines en werktuigen, het bouwen van gasfabrieken (1826) en watertorens (1853), alsmede het aanleggen van de
leidingnetten daarvoor, en van spoorwegen (1838). In Nederland gingen bedrijven zich op dat technisch gebied specialiseren. Dat bracht
mogelijkheden met zich mee voor mensen, die dergelijk werk bekwaam
konden voorbereiden (tekenaars, ontwerpers, calculateurs) en uitvoeren
(gespecialiseerde vaklieden, opzichters, uitvoerders).
Tenslotte kwamen voor voortgezet onderwijs eveneens in aanmerking de fabrikanten of ondernemers die, bij inschakeling van bekwaam
personeel op diverse niveaus, wellicht zelf niet zo handvaardig en technisch ontwikkeld hoefden te zijn, maar wel voor hun leidinggevende
commercieel-technische taak dienden te worden opgeleid.
Voor het bovenbeschreven lagere en hogere kader in de nijverheid
geldt, dat zij door tijdgenoten beschreven werden als apathisch, zonder
ondernemingszin en weinig in staat tot inventief werk op technisch
gebied.57 Wij tonen nog aan, dat zij uit het bronnenmateriaal niet als
zodanig naar voren komen: daar waar onderwijs werd gecreëerd voor
arbeiders, meesterknechts, architecten, ingenieurs en fabrikanten,
kwam daarvoor ook belangstelling. Er moet dan ook een sterk verband
worden gelegd tussen de waargenomen negatieve houding van de werkers op het nijverheidserf enerzijds en het ontbreken van geschikt
voortgezet onderwijs en van gunstige bestaansvoorwaarden om daarvan
te kunnen profiteren anderzijds.
3.3. Initiatieven
3.3.1. Regeringsinitiatieven
Het regeringsbeleid was er tussen 1798 en 1818 op gericht de gilden en
hun leerlingstelsels op te heffen (1.2.). Dat zou geen bezwaar zijn geweest als ander en liefst beter nijverheidsonderwijs de plaats van het
oude had ingenomen. De Rijksoverheid zette echter vrijwel geen stap88

pen in die richting. Integendeel. De geest van het toenmalige liberalisme, zo duidelijk venvoord door minister Gogel, hield in, dat op het
economisch erf bedrij fs- én opleidingsvrijheid moest heersen. Examens
vond hij niet nodig; de bekwamen zouden vanzelf wel naar voren
treden, de anderen een lagere rang verdienen. Kwaliteitsproduktie was
niet eens zo nodig als gelet werd op de groeiende behoefte aan goedkope
artikelen.
Deze doctrine was verbazingwekkend van eenvoud en naïviteit door
gebrek aan werkelijkheidszin, zoals wij hierboven reeds zagen. Toch liet
de regering niet alles op zijn beloop. Zij nam maatregelen die in vijf
categorieën zijn te onderscheiden: 1. aanmoediging van het onderwijs
der avondtekenscholen en der avondakademies (2.3., 2.10.); 2. verplichtstelling der universiteiten tot het geven van industrieel avondonderwijs (2.4., 2.6.); 3. oprichting van de Koninklijke akademie van
beeldende kunsten te Amsterdam (dag- en avondonderwijs, 2.3.); 4.
oprichting van de Koninklijke akademie voor opleiding van aanstaande
ingenieurs en architecten te Delft (dagonderwijs, 2.7.); 5. wettelijke
regeling van middelbaar onderwijs, w.o. nijverheidsonderwijs (dag- en
avondonderwijs (7.1.). Dit beleid ontwikkelde zich als volgt.
De eerste rapporten, in opdracht van de regering gemaakt door
staatscommissies, bevatten geen nijverheidsonderwijs. Men dacht er
toen nog niet aan, dit te geven in de vorm van dagonderwijs (2.1., 2.2.).
Handwerkers, technici, ambachtslieden en fabrieksarbeiders hadden
overdag te werken. Voortgezet onderwijs voor hen kwam eerst zeer
geleidelijk ter sprake, en dan nog hoofdzakelijk in termen van avondonderwijs.
Een eerste regeling van Rijkswege inzake nijverheidsonderwijs werd
getroffen in 1817 (2.3.) Zij behelsde een noodzakelijkheidsverklaring en
aanmoediging van avondonderwijs, gegeven en te geven in lekenscholen
en tekenakademies. Een origineel initiatief was het K.B. eigenlijk niet.
Het bouwde voort op particuliere initiatieven (waarover aanstonds) en
had alleen een stimulerende bedoeling. Dat lag overigens geheel in de
lijn van het door de Rijksoverheid gehuldigde beginsel, richtingaangevend te willen zijn en het initiatief zoveel mogelijk te laten aan de
plaatselijke overheid en ingezetenen. Alleen de Amsterdamse akademie
werd van landelijk belang geacht en kreeg dan ook enige Rijkssteun
(1822, 2.3., 4.2., 4.4.). Deze school ging dag- en avondonderwijs geven
aan kunstenaars (w.o. architecten) en anderen.
Een correctie op genoemd K.B. volgde in 1829. Spoedig na 1817 zag
de regering de eenzijdigheid van de bestuursmaatregel in, poogde bij te
sturen en kwam tenslotte met een nieuw Besluit, dat het belang onderstreepte van meer industrieel gericht, i.e. „nuttig" onderwijs in de lekenscholen. (2.10.). Van de organisatorische koers werd niet afgeweken:
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van een wet was geen sprake, van een financiële regeling evenmin;
gemeentebesturen en particulieren bleven de aangewezen initiatiefnemers en onderhouders van deze inrichtingen.
Een werkelijk initiatief nam de regering in 1825 (2.4., 5.1., 5.2., 5.3.).
De universiteiten, onderhouden door het Rijk, kregen toen de verplichting opgelegd beroepsgericht avondonderwijs te geven aan leerjongens,
werklieden, meesterknechts, hogere technici en werkgevers. Het experiment was slechts een kort leven beschoren. Uitzondering daarop
maakte een eenmaal per week aan de Leidse universiteiten gegeven
avondcollege aan fabrikanten en anderen (5.1.).
Een volgende belangrijke gebeurtenis vond plaats in 1842. Na een
lange tijd van voorbereiding (2.7.) kreeg Delft een „Koninklijke akadiemie ter opleiding van burgerlijke ingenieurs en van kweekelingen
voor den handel". De school gaf o.a. polytechnisch dagonderwijs, had
een onduidelijke status en moest zich voornamelijk zelf bedruipen
(6.4.).
In 1863 tenslotte werd een wet tot regeling van het middelbaar onderwijs door het parlement aangenomen (hoofdstuk 7). Deze voorzag in de
oprichting van 33 gemeentelijke burgerscholen met algemeen theoretisch dag- en avondonderwijs voor toekomstige werklieden, 15 Rijks
hogere burgerscholen met algemeen theoretisch dagonderwijs voor allen, die wensten opgeleid te worden voor maatschappelijke taken en
voor hogere studies, en één polytechnische dagschool voor aanstaande
ingenieurs, voortzettend en uitbreidend wat vanaf 1842 te Delft ontwikkeld was.
Maken wij nu de balans op der regeringsinitiatieven inzake nijverheidsonderwijs dan blijkt, dat deze in uiterst geringe mate inspeelden op
de in 3.1. en 3.2. geschetste veranderingen in het bedrijfsleven en op de
onderwijsbehoeften van de daarin en daarvoor werkenden. In de
hoofdstukken 4, 5, 6 en 7 komen wij daarop terug.
3.3.2. Particuliere initiatieven
In 2.3. en de vorige paragraaf zagen wij, dat het eerste overheidsinitiatief inzake nijverheidsonderwijs resulteerde in de afkondiging van een
Koninklijk Besluit, dat een regeling inhield van het onderwijs in de
beeldende kunsten (1817). Reeds eerder bogen zich particuliere personen over het vraagstuk van het voortgezet onderwijs voor allen, die in de
nijverheid werkten. Aanvankelijk had men slechts vage ideeën over de
weg die moest worden ingeslagen. Een aantal verstrengelde problemen
deed zich voor:
a. werkloosheid bracht velen tot armoede en vertwijfeling (З.1., З.2.1.);
b. begeleidend verschijnsel van het onder a genoemde was, dat de
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werkman veelszins werd waargenomen als krachteloos, lui, onwillig
en zedeloos, en dat de kinderen uit de laagste klasse „verwilder
den"; 5 8
с veel kinderen bleken het op de lagere school geleerde spoedig te
vergeten, tot schade van hun verdere ontwikkeling;59
d. kinderen uit de werkende klasse kregen minder dan voorheen een
kans om te worden opgeleid in een der ambachten; men had de
neiging hen in pakhuizen en winkels en andere plaatsen te laten
werken zonder aan hun toekomst te denken; groter geworden kon
den zij geen middel van bestaan vinden;60
e. scholen voor de werkende jeugd ontbraken;
f. in de meeste werkplaatsen en fabrieken werkten onkundige mees
ters, bazen en knechts, omdat zij voor hun arbeid niet opgeleid
waren; datzelfde gold voor zeevarenden;61
g. de smaak voor de tekenkunst was vervallen; de zin voor het schone,
nuttig en nodig bij veler beroepsuitoefening, ontbrak.62
Deze constateringen en overwegingen hadden tot resultaat dat avond
scholen werden opgericht, die trachtten in te spelen op de behoefte aan
vorming van hen, die overdag werkten. In 1797 namen zes burgers der
stad Groningen het initiatief voor de oprichting van een „Akademie van
Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde en andere daarop betrekking heb
bende Wetenschappen".63 Zij vroegen steun van donateurs en slaagden
erin, een jaar later met het onderwijs te beginnen. Arme leerlingen
betaalden geen, anderen een matig schoolgeld. Het onderwijs bestond
uit handtekenen, bouwkunstig tekenen (geënt op de klassieke bouwkunst), bouwkundig tekenen (betrekking hebbend op praktische
bouwkunde), scheepsbouwkunde en zeevaartkunde.64 Het Nutsbestuur
te Deventer had in 1800 soortgelijke voornemens.65 Het benoemde een
„schoolcommissie", die er na bestudering van de mogelijkheden en
moeilijkheden nog in datzelfde jaar in slaagde, een lekenschool op te
richten, voor het geven van handtekenen en bouwkundig tekenen aan
handwerkslieden op de leeftijd van tien jaar en ouder. De lessen werden
gegeven gedurende de maanden oktober t/m maart op twee of drie
avonden per week. Een voorbeeld van gemeentelijk initiatief bood
's-Hertogenbosch in 1812.66 Daar deed de burgemeester het voorstel
aan de raad, een stadsakademie op te richten voor het geven van gratis
avondonderwijs aan de jeugd.67 Centraal stond in zijn motivering, dat
de algemene kunstzin der ingezetenen met sprongen was gedaald. Hij
vond, dat de stad een opleiding in de beeldende kunsten niet kon
ontberen.68 De raad werkte mee, een schoolcommissie ging aan het
werk en de keizerlijke goedkeuring tot oprichting van de „Académie
Impériale de Peinture, Sculpture et Architecture" werd verkregen. Het
onderwijsprogramma bestond uit de vakken handtekenen, boetseren,
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bouwkundig tekenen, perspectief en „praktische" meetkunde, toegepast op de door de leerlingen uitgeoefende beroepen.69 Andere avondtekenscholen werden geopend te Arnhem (1801)70, Schiedam (1806),71
Haarlem (1810),72 Zutphen (1810)73 Bergen op Zoom (1812),74 Vianen
(1812)75 en Amsterdam (1816).76
In hoofdstuk 4 zullen wij zien, dat initiatieven van particulieren en
gemeenten inzake onderhouding van lekenscholen voortbestonden.
Andere avondcursussen bleven niet achterwege. Het doel was het geven
van herhalingsonderwijs, aansluitend op de lagere scholen, dan wel
lessen in aardrijkskunde, wiskunde en/of natuurkunde.77 Deze vormen
van onderricht zijn, met het tekenonderwijs, te beschouwen als middelbaar of voortgezet onderwijs, die naast de dagscholen (lagere scholen
met enig voortgezet onderwijs, Franse scholen, kostscholen en latijnse
scholen) ontstonden uit de behoefte aan opleiding van hen die overdag
in de nijverheid en andere sectoren van het arbeidsleven werkten.
Een andere lijn, eveneens betrekking hebbend op voortgezet onderwijs voor de genoemde categorieën van personen kreeg, zoals wij zagen,
in 1825 haar aanzet: het industrieel onderwijs kondigde zich aan. Daaronder werd verstaan avondonderwijs in enkele vakken, die in verband
gebracht werden met de opkomende industriële bedrijvigheid en veranderingen in mechanisch-technisch en chemisch-technisch opzicht. De
voorgeschiedenis daarvan dient hier te worden geschetst.
Aanvankelijk had men slechts vage ideeën over opleidingen, die in
verband stonden met het gewone werk van alle dag in manufacturen,
fabrieken, trafieken en werkplaatsen, w.o. de huizen van de thuiswerkers (huisindustrie). De Schoolwet van 1806 bezigde de term „industriescholen".78 Daaronder verstond men scholen, welke aan de lagere
konden worden toegevoegd om kinderen van de straat te houden en
deze, tegen uitbetaling van enig loon, textielarbeid te laten verrichten.
De Maatschappij tot Nut van 't Algemeen (M.N.A.) haakte in 1807 op
dat idee in en schreef een prijsvraag uit om mensen uit te nodigen te
omschrijven, hoe industriescholen er eigenlijk uit zouden moeten
zien.79 De vraagstelling toonde de richting, waarin de gedachten zich
bewogen:
a. wat zijn industriescholen?
b. waar moeten deze scholen worden opgericht in verband met plaatselijke mogelijkheden en onderwijsbehoeften?
с op welke wijze kunnen dergelijke scholen worden onderhouden?
d. welk onderwijs dient te worden gegeven?
e. wat moet er met het gemaakte werk gebeuren?
f. welk werk kan tweeërlei doelen dienen: financiering van de inrichting en uitbetaling van loon aan de leerlingen?
Blijkbaar zocht men de oplossing van de gecompliceerde opleidings92

problematiek in een combinatie van leren, werken en geld verdienen,
bestemd voor de kinderen der armen. Eén antwoord kwam binnen, dat
van schoolopziener J. H. Floh. 80 Ontevreden met de uitwerking van het
vraagstuk schreef het Nutsbestuur de prijsvraag in 1810 opnieuw uit. 81
Weer was één antwoord het resultaat, afkomstig van dezelfde persoon.82
Het werkstuk kon weer niet de goedkeuring van het bestuur verwerven.
In 1817 besloot men de poging op te geven om te komen tot een ontwerp
van een industrieschool, die aan de gestelde eisen kon voldoen. Daaruit
kan worden afgeleid, dat men eigenlijk zocht in een andere richting dan
de vraagstelling suggereerde. Want Flohs antwoorden gingen nauwgezet op de vragen in. Hij wees op de vele gebreken van zijn tijd: armoede,
werkloosheid, bedelarij, luiheid der werklieden, zedeloosheid en verwildering der jeugd. Als oorzaak daarvan wees hij aan „gebrek aan
opleiding tot industrie", d.i. tot arbeid. Hij wilde de wil en het vermogen
tot „arbeidzaamheid" al vroeg bevorderen, en dacht daartoe, geheel in
de lijn van de Schoolwet van 1806, aan kinderen van zes tot twaalf jaar.
Deze moesten leren werken op de lagere school, waartoe arbeidstraining
aan het programma moest worden toegevoegd. Als arbeid vond hij
nuttig en dienstbaar aan het doel: breien, stoppen, spinnen, weven,
borstelmaken, steenslijpen, glasslijpen en tuinonderhoud. Door verkoop van de gemaakte produkten diende de school zichzelf te bedruipen en tevens enig loon uit te betalen. Oudere kinderen kon men
opleiden om later als onderwijzer van dergelijke instellingen op te
treden. 83
Het is bekend, dat Floh, ondanks het uitblijven van enige erkenning
van de zijde van het Nutsbestuur, school maakte. Zijn ideeën werden
verwerkelijkt in verscheidene gemeenten.84 Vooral Zwolle onderhield
een „beroemde" industrieschool van Flohs type, een school die in het
kader der gemeentelijke armenzorg jongens en meisjes van twee tot
twaalf jaar opving met het doel: „vorming van de jeugd door afwisseling
van werk en onderwijs tot nijvere en nuttige leden van de maatschappij". 85 Allengs verdween de benaming „industrieschool" en kwam
„werkschool" ervoor in de plaats. 86
Het zoeken naar een juiste definiëring en opzet van industriescholen,
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen in 1817 gestaakt, kreeg
een nieuwe impuls door de afkondiging van het K.B. in 1825, waarin het
geven van industrieel onderwijs door de universiteiten verplicht werd
gesteld. Het Nutsbestuur voelde er veel voor in die richting zelf ook iets
te gaan doen. 87 Een briefwisseling met administrateur D. J. van Ewijck
leverde een adhesiebetuiging met de plannen op, waarna in Amsterdam
Nederlands eerste industrieschool werd opgericht. Deze gaf beroepsgericht voortgezet onderwijs in de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde, geheel in de lijn van Van Ewijcks rapport (I,
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1825).88 Het experiment slaagde ten volle, maar door externe moeilijk
heden staakte men het onderwijs in 1830 (zie 5.4.). Acht jaar later nam
men de gevallen draad weer op, 8 9 maar de Maatschappij tot Nut van 't
Algemeen speelde toen inzake het industrieel onderwijs geen domine
rende rol meer. Dat was wel het geval met de Nederlandsche Huishou
delijke Maatschappij (N.H.M.), die wij eerder tegenkwamen als Oeconomische Tak (zie p. 17).
De N.H.M, nam in 1829 het onderwerp over industrieel onderwijs in
studie (2.11.). Het resultaat was, dat verscheidene departementen dezer
Maatschappij ter plaatse industriescholen oprichtten naar het Amster
damse voorbeeld (5.5.1.). Ook anderen ondernamen dergelijke pogin
gen (5.5.2.). Deze bedoelden een antwoord te geven op de vraag naar
bekwame technici op verschillend niveau, ontstaan door een revolutio
naire wijziging in het beroepenpatroon (З.1., 3.2.).
Voorts zijn in de periode 1825-1829 bij de regering vele plannen
ingediend, die oprichting en/of onderhouding van industriescholen ten
doel hadden. 9 0 De meeste van deze plannen waren afkomstig van Bel
gen, aan aanwijzing, dat de Belgische industrialisatie eerder intrad dan
in Noord-Nederland. Deze initiatieven werden niet overgenomen door
de regering. Slechts een enkeling slaagde er in enige subsidie voor zijn
ontwerp te ontvangen. 9 1
Het nog weinig op industriële voortbrenging van goederen en Produkten ingestelde Noord-Nederland had na de Belgische kwestie92 geruime tijd nodig om de economische klap van het verlies van het industriële Zuiden te verwerken. In 1832 kwam de eerste bedrijfsscholing,
na de definitieve opheffing der gilden in 1818, tot stand. De in 1827
opgerichte fabriek voor stoom- en andere werktuigen te Amsterdam
(het latere Werkspoor) begon daarmee om te voorzien in de behoefte
aan geschoold personeel. Later begonnen ook sommige andere bedrijven met een soort van leerlingstelsel (6.1.).
Twee jaar na de stichting van Nederlands eerste polytechnische dagschool met theoretisch onderwijs (1842, de Delftse akademie voor aanstaande ingenieurs en architecten) kwam de Amsterdamse architect
H. Hana met een andere primeur op een lager niveau: hij richtte een
polytechnische dagschool op met een programma van geïntegreerd
theoretisch-technisch en manueel-praktisch onderwijs (1844, 6.3.1.),
bestemd voor aanstaande ambachtslieden en middelbare technici. Een
jaar later begon het Nutsdepartement te Deventer met soortgelijk onderwijs, in combinatie met de avondtekenschool (1845). Zutphen en
Zwolle volgden later dit voorbeeld (6.2.). In 1861 nam de „Maatschappij
van den werkenden stand" (M.w.s., 2.13.) een initiatief, dat van historische betekenis zou blijken te zijn: in het voetspoor van Hana's school
en op basis van een studie van de Maatschappij ter bevordering van
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bouwkunst (2.13.), richtte zij een polytechnische dagschool op, die de
reeds bekende naam van ambachtsschool kreeg (6.3.2.). Deze was bestemd voor de jeugd, die later met de handen de kost wilde verdienen in
de nijverheid.
Het is opmerkelijk, dat beide ,jonge" organisaties de initiatieven
der „oude" (de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen en de
Maatschappij ter bevordering van Nijverheid) overnamen. Deze
lijn werd voortgezet: de na 1861 opgerichte ambachtsdagscholen
waren vooral het werk van patroons-, fabrikanten- en werkliedenorganisaties, niet gevormd door de gezeten burgerij, maar
door mensen die sterk verbonden waren met de nijverheidsproduktie of behoorden tot de ontwakende werkende klasse zelf.
Daarnaast gingen later ook de genoemde oude organisaties dit
onderwijs steunen. 93
Twee andere intiatieven hadden betrekking op een vlak, dat gelegen
was tussen dat van de Delftse akademie en genoemde ambachtsschool:
1. in 1846 vestigden particulieren te Amsterdam de „Inrigting voor het
onderwijs in koophandel en nijverheid", bedoeld voor allen, die wensten voorbereid te worden voor taken in de handel en de nijverheid; 2.
in 1850 werd de „Technische School" te Utrecht opgericht met het doel,
leerlingen een technische vorming te geven en voor te bereiden voor het
toelatingsexamen der Delftse akademie (6.5., 6.6.).
Deze initiatieven hadden als gemeenschappelijke kenmerken, dat het
improvisaties waren, welke zich instelden op de plaatselijke onderwijsbehoeften en met grote materiële zorgen te maken kregen. Een en ander
was weinig bevorderlijk voor het bereiken van de gestelde doelen.
Voorts vallen op de verschillen in geaardheid van de aangewezen of
gekozen onderwijswegen. Deze beide aspecten hadden te maken met de
motieven, die aan dit werk ten grondslag lagen. Daarop richten wij thans
onze aandacht.
3.4. Motieven
Bezien wij nu de initiatieven van de overheid en anderen op de motieven, die daaraan ten grondslag lagen, dan blijken deze van drieërlei aard
te zijn.
a. Het ideële motief
Het Verlichtingsideaal begon door te werken (1.4.). Burgers, die het
voorrecht hadden boven het in ellende verkerende volk te leven, gingen
het als hun taak zien de strijd aan te binden tegen werkloosheid, verpaupering, bedelarij, straatschenderij, zedeloosheid en „verwildering"
der jeugd. Men werd weldadig uit welgevoeglijkheid, zoals De Bosch
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Kemper het in 1851 kernachtig uitdrukte. 94 Men wilde beschaving
verbreiden uit zucht tot weldoen. Een reeds vóór, maar vooral na 1800
ingezet beschavingsoffensief op de laagste sociale klasse openbaarde
zich in armenzorg (verzachting van de ellende), 95 verhandelingen over
het armenprobleem (bestudering van de ellende) 96 en zorg voor onderwijs (streven naar ophefTing van de mensen). 97 Steeds duidelijker klonk
in geschriften en daden door de behoefte, niet alleen de nood te lenigen
maar persoonlijk wat te doen aan de geweldige kloof tussen het kleine,
beschaafde, aanzienlijke deel der burgerij en de anderen. Zo kreeg het
beschavingsstreven een sterk sociaal accent. Woorden als opvoeding,
verheffing en beschaving, alsmede intellectuele, morele en industriële
ontwikkeling, gebruikte men om aan te duiden, hoe die kloof overbrugd, althans vernauwd moest worden om tot een voor iedereen menselijke en dus leefbare samenleving te komen. 98
Het woord „beschaving" kreeg daarbij reeds in 1825 een nieuwe
lading, zoals wij zagen in 2.6. Alleen als „praktische" en „algemene"
beschaving hand in hand gingen kon ware beschaving groeien, leidend
tot samenwerking tussen „geleerden" en „niet-geleerden", tussen
„theoretici" en „praktici". Alleen dan zou er begrip en waardering
komen voor elkanders verschillende bekwaamheden. Alleen dan zou
aan het technisch onderwijs de betekenis worden toegekend die het
verdiende.
Later ondersteunden anderen deze visie.99 Toch werkte deze niet
door in Thorbeckes wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs, inclusief het nijverheidsonderwijs, terwijl dit toch bedoeld was
als een apotheose na de tot 1862 gedane inspanningen op het gehele
gebied van het voortgezet onderwijs.
Dat had een oorzaak. Technisch onderwijs zag men als beroepsgericht onderwijs, en dat paste niet in het straatje van sommige Verlichtingsidealisten. Deze gaven aan „algemene" vorming voorrang. W. von
Humboldt (1767-1835) sprak in dit verband van „Algemeine Bildung".
De beroepsvorming mocht eerst beginnen als „alle Kräfte" gewekt
waren; geestelijke krachten die de menselijke vermogens tot ontwikkeling moesten brengen. Als dat gebeurd was volgde de rest, w.o. het
bekwaam kunnen werken met hoofd en/of handen, vanzelf. Zonder
„Bildung" kon de mens niet tot een volwaardig, „harmonisch" wezen
uitgroeien. In die gedachtengang ging het niet primair om nuttige vorming, maar om de mensvorming zelf. Geen beroepsgeschiktheid was het
eerste doel, maar een harmonisch samengaan van hoofd, gevoelens en
zintuigen.100
Deze redenering bracht Thorbecke er toe, uit zijn ontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs oefening van de handen te weren
(7.1.). De burgerscholen moesten „algemeen", niet „materieel" vor96

mend zijn. Vandaar dat de minister het leren werken met de handen, i.e.
het verwerven van manuele vaardigheid, in schoolverband, aanbevolen
door een oppositie in het parlement, van de hand wees; vandaar ook dat
hij een wettelijke regeling der lekenscholen afwees, want zij gaven
materiële, d.i. beroepsgerichte vorming. In hoofdstuk 7.4.3. en 7.5. zullen wij zien, dat Thorbeckes interpretatie van „Bildung", van „algemene beschaving", een belangrijk deel van zijn wet krachteloos maakte.
b. Het economische motief
Zij die de industrie en de daarin plaatsvindende veranderingen volgden
hadden een economisch motief voor het onderhouden van nijverheidsonderwijs. Het hield in, dat in en voor de nijverheid werkenden door
onderwijs beroepsbekwaam dienden te worden gemaakt om het land tot
welvaart en de nijverheid tot bloei te brengen. Dit motief, vermengd
met sociale overwegingen, bracht de wetgever van 1806 er toe aan lagere
scholen industriescholen te verbinden om kinderen te wennen aan arbeidzaamheid. In 1825 wilde de regering een wisselwerking tot stand
brengen tussen de universiteiten en de industrie met het doel, centra te
vormen van industrieel onderwijs, geheel in de lijn van de economische
stimuleringspolitiek van Willem I (2.4.). Eenjaar later richtten de beide
Nutsdepartementen te Amsterdam een industrieschool op met hetzelfde oogmerk (5.4.). De studie van de N.H.M., voltooid in 1831, gaf blijk
van eenzelfde streven (2.11.). Ook de reorganisatie van de lekenscholen,
door minister Van Gobbelschroy aan de Koning voorgesteld, ging uit
van de gedachte de industrie te helpen aan bekwame handwerkers
(2.10.).
Tot een intergratie van het ideële motief, dat aan de wens tot „Bildung"
van bredere lagen van de bevolking ten grondslag lag, en het economische motief, dat zich richtte op „praktische" of beroepsvorming, is het
niet gekomen. Daarvoor zijn drie redenen aan te wijzen.
Ten eerste werd algemeen de gedachte aangehangen, dat het werk
moest doorgaan; derhalve moest het onderwijs voor de nijvere klasse
aan het eind van de werktijd worden gegeven, dan wel op zondagmorgen. Er bleef te weinig tijd over om ook algemeen onderwijs te geven.
Ten tweede ging het bij hen, die nijverheidsonderwijs bevorderden,
niet in de eerste plaats om de mensen maar om de zaken. Voortgezet
onderwijs aan handwerkers werd gezien als een essentiële toevoeging
aan de reeds ontvangen vorming, in zoverre de roem des lands op
kunstgebied (2.3.) of de economie (2.4., 2.10., 2.11.) ermee gebaat was.
Ten derde dacht men in een zwart-wit schema: algemeen onderwijs
was mensvormend, technisch onderwijs beroepsvormend. De zienswijze, dat ontwikkeling van handvaardigheid deel uitmaakt van de ont97

wikkeling van het motorisch gedrag en van het intellectueel functioneren van de jeugdige, lag nog ver in het verschiet.101 Daardoor werd aan
het algemeen onderwijs een waardevol element onthouden, namelijk het
leren werken met de handen en het leren omgaan met de stoffelijke wereld,
gezien in pedagogisch perspectief.
De abrupte scheiding van algemeen en beroepsonderwijs weerspiegelde zich in het programma der lekenscholen en industriescholen: het
bevatte geen vakken die een bredere ontwikkeling beoogden dan strikt
nodig was om technische taken in het bedrijfsleven te kunnen vervullen.
Om algemeen vormend onderwijs na te streven hadden anderen dan de
door zakelijke motieven geleide initiatiefnemers op moeten treden.
Maar wie hadden dat moeten zijn? Instellingen van algemeen nut, of
van liefdadigheid, konden moeilijk anders doen dan de maatschappelijke structuur handhaven, aangezien zij niet beschikten over enige
regelende bevoegdheid, zoals eertijds de gilden. En de regering? Deze
was de enige instantie die tot een integratie van het ideële en het
economische motief had kunnen komen. De tijd daartoe was meer dan
rijp in 1862, toen Thorbecke zijn wetsontwerp indiende tot regeling van
het middelbaar onderwijs. Maar beroepsgericht onderwijs zag hij alleen
liggen in het verlengde van zakelijke belangen. Mensvorming, gesneden
naar eigen snit en inhoudelijk bepaald door de wens, in economische en
sociale aangelegenheden zo weinig mogelijk in te grijpen, was zijn doel.
Daarbij zag hij over het hoofd, dat beroepsvormend onderwijs niet
altijd een africhting op bedrijfsbelangen hoeft te betekenen, maar een
eigen, persoonsvormende waarde kan hebben.
Door deze mistasting gingen in 1863 twee onderwijswegen, die samengevoegd hadden moeten worden, uiteen: de weg der „algemene"
vorming van de burgerscholen en die der beroepsvorming van de ambachtsscholen. Zij gingen zo radicaal uiteen dat het huidige onderwijsbestel daarvan nog duidelijk de sporen draagt.
Immers in de W.V.O. van 1968 wordt algemeen vormend tegenover beroepsvormend onderwijs gesteld (art. 13, 14). Hoewel één
wet beide onderwijstypen regelt, is lager beroepsonderwijs grondig gescheiden gehouden van het algemeen vormend onderwijs.
Doorstroming van de ene onderwijstak naar de andere is alleen
mogelijk van de laatste naar de eerste, en niet omgekeerd. 102
Echter . . . de wetgever sprak in 1973 een taal die daarmee in
lijnrechte tegenspraak is. 103 Dat geschiedde bij de introductie in
het voortgezet onderwijs van een „nieuw" vak, genaamd „algemene technieken". Dit vak moet de leerlingen mogelijkheden
geven hun motorische vaardigheden te oefenen en hun denkvermogen (het onderkennen, analyseren en oplossen van problemen
in het algemeen) te ontwikkelen. Daarbij dienen, uitgaande van
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een praktische situatie, algemene technische verschijnselen gebruikt te worden om het bestaan van — met name natuurwetenschappelijke en mathematische — wetmatigheden te illustreren en
de aanwending daarvan in nieuwe probleemsituaties te bevorderen. (Het vak) algemene technieken moet de wisselwerking tussen
vaardigheden en abstracte kennis verduidelijken en begrip bijbrengen voor het bijeenhoren van manuele en intellectuele functies. Dit vak moet tot de algemene vakken worden gerekend (..'.)
en is geschikt om te dienen als interessecentrum voor vele leerlingen in het voortgezet onderwijs (.. .)". 104
Het komt ons voor dat hier de juiste toon getroffen is. De
wetgever laat hier zelfs ruimte voor de opvatting, dat het voortgezet onderwijs oriëntatie op een latere beroepsuitoefening niet
bij voorbaat uit mag sluiten. Het is nu duidelijk, dat onze definitie
van „algemeen onderwijs" bijstelling behoeft. Ten eerste dienen
onder „alle begaafdheden" ook begrepen te zijn die, welke betrekking hebben op het in schoolverband leren werken met de
handen, het leren omgaan met gereedschappen en werktuigen en
het leren kennen van grondstoffen en materialen. Ten tweede is
het nodig aan dit manueel-technisch onderwijs gelijke waarde toe
te kennen als aan intellectualistisch onderwijs. In dit licht moet
algemeen onderwijs als volgt gezien worden:
algemeen onderwijs is onderwijs, dat gericht is op een algehele
vorming, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante cognitieve en motorische — inclusief manueel-technische — potenties en
begaafdheden van de leerlingen, en die bovendien beroepsoriëntatie
mogelijk maakt.
Helaas mist bovengenoemd pleidooi voor manueel-technisch onderwijs steun op uitvoerig onderzoek. Waarschijnlijk hebben wij
hier te maken met ontwikkelingspsychologische voordelen van
manueel onderwijs, die onderwijshervormers als J. Locke
(1632-1704), A. H. Francke (1663-1727) en J.J.Rousseau
(1712-1778) reeds intuïtief aanvoelden. 105 Voordelen in die zin,
dat dit praktisch onderwijs de ontwikkeling van cognitieve vaardigheden bevordert.106
Na het voorgaande kan worden gezegd, dat aan het algemeen onderwijs, geregeld in de wet van 1863, een te enge betekenis werd toegekend.
In werkelijkheid introduceerde de wetgever slechts intellectualistisch
onderwijs. Daardoor bleef het verstoken van manueel-technisch onderwijs, dat eveneens tot het algemeen onderwijs dient te worden gerekend.
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с. Negatief gerichte krachten
Bovengenoemde motieven hadden als gemeenschappelijk kenmerk, dat
zij een zekere ontwikkeling van althans een deel der nijvere klasse tot
gevolg hadden. Daarbij voegden zich krachten, die tot op zekere hoogte
negatief gericht waren en hierdoor mede én de aard én het nuttig effect
der resultante nadelig beïnvloedden.
Als eerste kracht noemen wij de vrees, dat sociale en onderwijskundige
zorg tot een gevaarlijke zorgeloosheid en arbeidsschuwheid der arbeiders
zou kunnen leiden.1"7 De creatie van „industriescholen", volgens de wet
van 1806, moet in dit licht worden gezien: de kinderen hadden al vroeg
te leren wat werken was.
Een andere kracht was de angst, dat beter gevoede en hoger ontwikkelde arbeiders de bij hun stand passende onderdanigheid zouden afleren
en in opstand zouden komen tegen het wettig gezag, d.w.z. tegen allen,
die „nu eenmaal" boven hen gesteld waren. 108 De samenleving moest in
principe rustig blijven zoals deze scheen te zijn, met dien verstande, dat
iedereen redelijk gevoed, onderwezen en beloond moest worden, in
overeenstemming met zijn stand. Kortom: wat er gebeurde aan sociale
of onderwijskundige zorg diende standsbevestigend te zijn.
In dat licht kunnen wij de mening van sommige Kamerleden zien,
geuit toen Thorbecke in zijn wetsontwerp voor arbeiderskinderen
¿»Mrgerscholen opnam. Het idee, dat arbeiders ook burgers waren,
was revolutionair en paste maar moeilijk in het denken van die
tijd (7.1.). Eenzelfde lot onderging de term „beschaving". Wij
tonen nog aan, dat Thorbeckes interpretatie daarvan niet ten
goede kwam aan hen, die zozeer voorwerp waren en waren geweest van sociale zorg en opvoeding. Maar goed bedoeld en
moedig was zijn wetsontwerp wel. Wanneer hij beter de motieven
van anderen had bestudeerd en dichter bij het gewone volk had
gestaan zou toen zeker de juiste weg zijn ingeslagen (daarover
meer in 7.5.).
Een rel in de door ambachtsmeester (werkbaas) E. H. Hartman
in 1854 in Amsterdam opgerichte „Maatschappij tot verbetering
van den werkenden stand" wijst op beduchtheid voor ontwikkelde arbeiders. Hij stelde in 1855 in de kring van zijn vakbroeders
voor, een knechtsvereniging op te richten met het doel, de knechts
zelfstandig over hun lotsverbetering te laten vergaderen. Maar
Hartmans collega's waren daar fel op tegen. Hun motieven belichten een der oorzaken van de trage opkomst der vakbeweging:
zij vreesden dat verenigingen van arbeiders de maatschappij
zouden verstoren, hogere lonen zouden worden afgedwongen en
oproer te verwachten was. Hartman moest als voorzitter aftreden.
Hij gaf zijn voornemen echter niet op en stichtte Amsterdams
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eerste vakvereniging op 13 mei 1862 onder de naam van „Maatschappij tot Nut van den arbeidenden stand". 109
Op ergernis over het dwangbuis, waarin de arbeidersstand werd
gehouden en op durf wijst een „Open brief' van de werkman
K. Ris te Amsterdam, voor eigen rekening gepubliceerd onder de
titel „Is Neêrlands moed jenevermoed? dan Vivat de jenever"! 110
(1864). Hij schreef een „geestrijk" stuk, ter lezing aanbevolen
door Multatuli. 111 Ris bestreed, gedachtig het oude spreekwoord
„wie trappen schuren wil, moet met de bovenste trede beginnen",
de exclusieve voorrechten der rijken en hun streven naar kleinhouding van het volk, „Neêrlands dapperen".
Een derde kracht was de doctrine, dat de standen en hun rangorde een
ordening Gods waren, of een natuurwet, en dat daarom de arme zich had
te schikken in zijn lot.11* Het behoeft geen betoog dat deze theorie een
hindernis is geweest voor vele onmondigen om de moed te hebben zelfs
maar te denken aan lotsverbetering of maatschappelijke stijging. In de
literatuur ontbraken stemmen die tegen deze visie ingingen niet, 113
maar zij waren zeldzaam en hadden weinig invloed. Zelfs het lager
onderwijs moest rekening houden met de stand der ouders in die zin,
dat een kind alleen onderwijs mocht ontvangen dat paste bij het beroep
der ouders. Het kreeg bijvoorbeeld geen wiskundelessen als het beroep
van zijn vader toevallig bakker was. 114
Een vierde negatief werkende kracht was de economische stagnatie en
het daarmee verbandhoudende uitblijven van welvaart voor iedereen.
Velen genoten onderstand, de binnensteden verpauperden en de kosten
van het levensonderhoud stegen voortdurend. De arbeid van de werkman was ongewis. Door een en ander verkeerden vele arbeidersgezinnen in een economische noodsituatie. Ook een deel van de derde stand,
de „kleine burgerij", leed ernstig door de malaise. De werking van die
nood was tweezijdig: vooreerst kwamen ouders er noodgedwongen toe
hun kinderen vroeg van school te halen om hen mee te laten verdienen;
ten tweede gebruikten werkgevers die nood door dergelijke kinderen,
voor zover deze niet in de huisindustrie werkten, langdurig goedkope
arbeid te laten verrichten. Dooreen en ander kwam niet alleen het leren
van velen op de lagere school in het gedrang, maar ook ondervond al het
op die scholen volgend voortgezet onderwijs tot diep in de negentiende
eeuw ernstig nadeel door een te geringe basiskennis van vele kinderen.
Als vijfde kracht moet de houding van de Rijksoverheid genoemd
worden. Hoewel zij het nijverheidsonderwijs niet geheel zonder regeling
liet, zoals wij in 2.3., 2.4., 2.7., 2.10. en 3.3.1. zagen, was er van een
werkelijke, risicodragende ondersteuning geen sprake. Daaraan lag het
onthoudingsprincipe ten grondslag, verwoord door minister Gogel en
nog lang daarna volgehouden: de staat moet zich zoveel mogelijk van
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inmenging onthouden en ruimte geven aan het gemeentelijk en particulier initiatief. Dat lijkt een neutrale positiebepaling te zijn die iedereen de vrijheid gaf zich te ontplooien in het geloof, dat op den duur het
goede, ook op het gebied van de beroepsbekwaamheid, vanzelf wel zou
bovendrijven. Maar wie bekend is met de wetten van de mechanica
weet, dat het ontbreken of weglaten van een kracht in een krachtenveld
desastreuze gevolgen kan hebben. Dat geldt ook in sociaal en economisch opzicht. In werkelijkheid was niet-inmenging van de Staat een
begunstiging van krachten, die ten bate van gevestigde belangen optraden. 115 In werkelijkheid werden de rijken steeds rijker en de armen
nog armer dan zij al waren, zoals Thorbecke in 1844 schamper opmerkte. 116 In werkelijkheid richtte men een barrière op voor de arbeiders, die hun ontwikkeling blokkeerde. Vandaar dat niet-interventie
van de Staat in het sociale en het economische leven naar de theorie van
de liberale school hier als een negatief werkende kracht moet worden
aangemerkt.
De zesde negatief werkende kracht was de grondhouding tegenover
voortgezet onderwijs. Deze hield in, dat studie voor de niet-geleerde
beroepen niet, of in geringe mate, nodig was. 117 Deze houding hield een
ander verschijnsel in stand: er was geen ontwikkelde, invloedrijke
middenstand van enige omvang. 118 De latijnse school of het gymnasium, de toegangspoort tot de universiteit, werd door kinderen uit de
gegoede kringen bezocht. De lagere school was er voor de rest, voor
zover deze daarvan gebruik kon of wenste te maken. Aanvulling daarvan kon in toenemende mate plaatsvinden op avondscholen, maar deze
hadden slechts betekenis voor hen, die sterk genoeg en in de gelegenheid waren, ervan gebruik te maken. Leerplicht ontbrak, zodat iedereen
zijn kinderen thuis kon houden, of aan het werk kon zetten. 119 Door hun
betere en vanzelfsprekende vorming behielden de „betere" standen de
leiding in alle situaties, waarin het aankwam op bestuursmaatregelen en
intellectuele arbeid, of wat daaronder verstaan werd, d.w.z. ook in die
waarin het aankwam op een grondige, onpartijdige studie over de onderhavige opleidingsproblemen. 120
Nog in 1850 bezat een zeer kleine groep der bevolking een onderwijsmonopolie. Toen volgden namelijk naar schatting per
1000 jongens van 12 t/m 17 jaar maar 95 (nog geen 10%) een
school van voortgezet onderwijs. In 1930 was dat cijfer verdubbeld en in 1961 bijna verzevenvoudigd.121
Dat betekent in de eerste plaats dat het traditionele patroon
aanvankelijk bleef zoals het was: algemeen en daarop aansluitend
beroepsonderwijs voor zeer weinigen, en specifieke scholing op de
arbeidsplaats zelf, aangevuld met marginaal onderwijs in de
avonduren voor de anderen, voor zover deze dicht genoeg bij de
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school woonden en fysiek in staat waren om het te genieten.
In de tweede plaats bleef een opwaartse sociale stijging beheerst, i.e. zeer beperkt, t.w. binnen de maatschappelijke laag
waarin men zich bevond. Daardoor bestond er nauwelijks gevaar
dat het aanbod van hoger gekwalificeerden op de arbeidsmarkt de
vraag zou overtreffen, terwijl de bestaande verdeling van macht
en invloed niet kon worden aangetast door via het onderwijs
hogerop gekomen burgers.
In de derde plaats bleef de bestaande categorale indeling in
enerzijds „theoretici" en anderzijds „praktici" zo goed als gehandhaafd, zodat er een soort gebiedsafbakening plaatsvond. Elk
gebied had zijn eigen beschermers en grensbewakers. Het zicht op
en de studie van het gebied der technische evolutie, met inbegrip
van daarop betrekking hebbend onderwijs, werden daardoor
ernstig belemmerd.
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4. Tekenscholen en tekenakademies

4.1. Het Koninklijk Besluit van 1817 in werking; tekenscholen en
tekenakademies
In 1818 werd, zoals wij zagen in 1.2., het gildewezen definitief opgeheven verklaard. Daarmee verviel ook wat er nog over was aan leerlingstelsels. Inmiddels had de Comissaris-Generaal voor het onderwijs de
Koning een rapport aangeboden, waarin hij voorstelde het onderwijs in
de beeldende kunsten voor jeugdige en volwassen handwerkers aan te
moedigen (2.3.). De commissaris kon tevreden zijn: zijn plan werd
vervat in een Rijksregeling voor tekenscholen en tekenakademies, in
werking tredend op 13 april 1817. Zij is te beschouwen als de eerste, van
regeringszijde gedane poging om enig voortgezet of middelbaar onderwijs te bevorderen voor hen die overdag in de nijverheid werkten.
De regeling hield in, dat in elke stad van enige omvang tekenscholen
gevestigd en onderhouden moesten worden die onderwijs gaven in
handtekenen en bouwkunde (scholen der eerste klasse). Grote steden
dienden tekenakademies te bezitten, die uitgebreider onderwijs gaven in
die vakken en bovendien in het tekenen naar levend model en naar in
pleister gegoten antieke beelden, in meetkunde en in perspectiefkunde
(scholen der tweede klasse). Amsterdam en Antwerpen zouden elk een
Koninklijke akademie krijgen om onderwijs te geven in schilderkunst,
beeldhouwkunde, bouwkunde en graveerkunde, kortom in de kunstambachten (scholen der derde klasse).
Het gehele Besluit droeg de sporen van het gehuldigde principe, dat
men ter plaatse wel uit zou zoeken of en in welke mate het aanbevolen
onderricht kon worden gerealiseerd. Een financiële regeling trof de
regering niet, daar hadden de steden voor te zorgen. Ook kwam de
vraag niet op, of de aard van de onderwijsvoorschriften stoelden op de
wérkelijke behoeften aan scholing. Evenmin kwam het woord avondonderwijs in de bepalingen voor — hoewel zij toch duidelijk daarop
betrekking hadden — en werd het effect van dat onderwijs niet afgewogen tegen de lange werkdagen, die de onderwijsvragenden maakten.
De te overwinnen moeilijkheden waren niet gering. De onderwijsge104

gadigden werkten overdag in de nijverheid. Een nieuw vraagstuk deed
zich daarbij voor. De g/Wdeerling kreeg zijn theoretisch onderwijs in
relatie tot zijn beroepspraktijk in een werkplaats, in een fabriek of op
een bouwplaats. De leermeester was „nabij"; hij werkte zelf mee, kende
het vak, onderwees aan de hand van door het gilde opgestelde regels,
stond onder toezicht van met de opleiding op de hoogte zijnde overheden. Hij had zelf het vak op overeenkomstige wijze geleerd en examen
afgelegd aan het eind van zijn ondenvijsweg. Maar het geven van
theoretisch onderwijs in een afzonderlijke leersituatie, het leslokaal, in
relatie tot een aantal ambachtelijke en/of industriële beroepen, bracht
de moeilijkheid met zich mee, dat de leermeester van de praktijklessen
niet of vaak niet dezelfde was als de leermeester van de theorielessen.
Gezien vanuit het leslokaal was de werkplaats een „veraf gelegen oord,
dat niet, of niet altijd, goed door de docent gekend werd. Gezien vanuit
de werkplaats was het onderwijs een „veraf plaatsvindend gebeuren.
Het vraagstuk luidde derhalve: hoe het theoretisch onderwijs zo te geven,
dat het verband tussen theorie en praktijk niet verloren gaat en voor de
leerling duidelijk is. In vele geschriften over het nijverheidsonderwijs
nam men dan ook de eis op, dat het theoretisch onderwijs „toegepast"
moest worden op de beroepspraktijk van de leerlingen. Later zien wij,
dat men in het theorielokaal „modellen" ging gebruiken om daarmee de
theorie te verduidelijken en „toe te passen". Het waren gereedschappen,
instrumenten, werktuigen en constructies, hetzij op ware grootte, hetzij
op schaal gemaakt.
Aan het tekenen hechtte men grote waarde. De Maatschappij tot Nut
van 't Algemeen vond de beoefening der tekenkunde een der noodzakelijke voorwaarden van 's mensen bestaan, even belangrijk als lezen,
schrijven en rekenen. 1 Eenzelfde mening had de commissie Van Swinden, die het vak in het program der ontworpen middelbare school
opnam (zie 2.1.). Ook de Commissaris voor het Onderwijs, de Kunsten
en de Wetenschappen stond bevordering van „de gronden der tekenkunst" voor. Het tekenen had iets gemeenschappelijks voor de uitoefening van de vele beroepen in de nijverheid. De leerlingen der tekenscholen waren kunstenaars of werden geacht dat te zijn in de ruime zin
des woords. Onder hen waren niet alleen kunstschilders, etsers, graveerders, beeldsnijders, schrijnwerkers en architecten — al of niet in spe
—, maar ook timmerlieden, metselaars, steenhouwers, wagenmakers,
werktuigmakers, gereedschapmakers, smeden, tinnegieters e.a. De tekenkunst was voor hen een onmisbaar middel tot beroepsuitoefening,
hetzij als doel op zich zelf (de tekening, de ets, het schilderij, het beeld,
het reliëf in hout of in steen), hetzij als een methode tot visualisering van
een toekomstig werkstuk, zodat het met anderen besproken of bekritiseerd kon worden alvorens tot uitvoering van het ontwerp over te gaan.
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Het vak meetkunde had een gelijksoortig doel: het geven van onderwijs in de kunst van het meten, welke kunst vooral in de technische
beroepen niemand kon ontberen. 2 Goed kunnen meten, niet alleen in
het platte vlak, maar ook in de ruimte, was een vaardigheid, die in de
werkplaats van de ambachtsmeester al doende werd geleerd. In het
afzonderlijke theorielokaal stond men voor de opgave het vak zo te
brengen, dat het essentiële ervan „toepasbaar" was op de beroepspraktijk. Om te voorkomen, dat deze theorie te abstract werd liet men het
meten „praktisch" oefenen aan de hand van bovengenoemde modellen,
m.a.w., men lichtte de theorie toe met een stukje praktijk. Het vak
meetkunde werd wel aangeduid met namen als praktische meetkunde,
volksmeetkunde en bouwmeetkunde. Opmerkelijk is overigens, dat
Repelaer van Driel in zijn ontwerp voor de tekenscholenregeling wel
meetkunde opnam, maar alleen geldend voor de tekenakademies der
grotere steden. Er zijn echter aanwijzingen, dat de meetkunde ook
beoefend werd in de „gewone" lekenscholen van vóór 1817.3
Het vak bouwkunde kreeg eveneens een centrale plaats in de programma's der lekenscholen. De „Instructie" voor de Agent van nationale opvoeding (1798) legde verband tussen dat vak en de gezondheidszorg, terwijl Repelaer van Driel, ziende op de „verachtering" in de
bouwkunde, onderwijs daarin zeer nadrukkelijk aan de orde stelde.
Verscheidene scholen, opgericht omstreeks en na 1800, stelden naast het
vak handtekenen ook de bouwkunde centraal in het onderwijs.
Nagestreefd werd voorts het leren opmerken en tot uitdrukking
brengen van de kunstzinnige zijde van ieders beroep. In geen lekenschool
ontbrak het vak handtekenen. De leerlingen tekenden naar voorbeelden
in de vorm van tekeningen, afgietsels van antieke beelden en reliëfs, en
naar levend model. Naast het bouwkundig tekenen kreeg ook de studie
van de oude bouwkunst aandacht. Reeds vóór Repelaer van Driel de
Koning voorstelde het vak perspectiefkunde („doorzigtkunde") in de
regeling op te nemen, gaven sommige scholen dat vak.4
In hoeverre het geloof in de wil, de bekwaamheid en de gezindheid
van de plaatselijke instanties gerechtvaardigd was leert het Onderwijsverslag over 1824. Daaruit blijkt, dat de stadsbesturen weinig bereid
waren, zich werkelijk in te zetten voor „het algemeen belang" der
ingezetenen, die behoorden tot de handwerkende klassen, t.w. de
„massa van inwoners". Het dagonderwijs voor de kinderen van de
„meer vermogende ingezetenen" werd wel bevorderd, maar aan onderwijs voor alle anderen besteedde men geen ofte weinig aandacht. 5
Dat het aanbevolen onderwijs toch aansloeg was voornamelijk te
danken aan particulieren, waaronder de Nutsdepartementen met ere
genoemd moeten worden. Na kennisname van het Besluit hebben de
besturen van reeds bestaande lekenscholen en akademies — voor zover
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nodig — getracht, het programma in overeenstemming te brengen met
de voorschriften. De gouverneurs der provincies traden daarbij sturend
en stimulerend op. Zij onderstreepten het belang van het nakomen der
bepalingen, gaven een nadere toelichting daarop en stelden nadrukkelijk, dat alleen leerlingen van bevoegde docenten voor toekenning van
medailles in aanmerking kwamen.6 Als prijzen golden:
a. de zilveren medaille voor het tekenen naar afgietsels van antieken;
b. de grote zilveren medaille voor het tekenen naar levend model,
bouwkundige tekeningen, ontwerpen van gebouwen en boetseerwerk.
Ongetwijfeld had de medailleverstrekking een stimulerende werking op
het bestuur en de leerlingen. Enerzijds werden de besturen der scholen
aangespoord te voldoen aan het Besluit van 1817, anderzijds was dit een
pressiemiddel tot het realiseren van het voorgeschreven onderwijsprogramma, alsook tot het aanstellen van docenten, die gediplomeerd
waren overeenkomstig de bepalingen van artikel 3. Uit verscheidene
gegevens blijkt, dat het al of niet kunnen bekronen van het werk der
leerlingen een zwaar accent kreeg vóór en tijdens de jaarlijkse prijsuitreiking en de daarmee verbonden tentoonstelling der gemaakte werkstukken.7 Viel een docent uit, dan was niet altijd een gediplomeerde en
tevens pedagogisch bekwame vervanger voorhanden. Stelde men echter
een onbevoegde aan, dan kon niet aan de gestelde voorwaarden worden
voldaan en geen medaille uitgereikt worden, ook als het werk van een
leerling bekroning verdiende.8 Nog zal worden aangetoond, dat tot het
eind van onze periode de lekenscholen met deze moeilijkheid bleven
kampen (zie 4.3., 4.4.).
Een ander probleem was atfinanciering.Volgens het Besluit hadden
de gemeentebesturen de zorg voor de lekenscholen op zich te nemen. In
de praktijk verkregen de schoolbesturen bij of spoedig na de oprichting
van een school enige medewerking van het stadsbestuur in de vorm van
beschikbaarstelling van schoolruimte en/of subsidie, maar de rest van
de nodige middelen moest komen van begunstigers en uit schenkingen,
hetzij in geld of in natura. Het is daarom begrijpelijk, dat sommige
besturen, die door de Rijksregeling van 1817 op hogere kosten kwamen,
de regering vroegen hun werk te subsidiëren.9 De akademies te
's-Hertogenbosch en Groningen kregen nog een bedrag uitbetaald
(resp. ƒ 1000,— en ƒ 890,—),10 maar spoedig besliste de minister voor het
publiek onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën, dat alle
aanvragen om subsidie in verband met de ongunstige toestand van de
Rijksfinanciën van de hand gewezen moesten worden.11 De minister
wees op de bepalingen van het Besluit, dat de plaatselijke overheid de
zorg voor en het toezicht op de tekenscholen had, hetgeen hij geheel
terecht vond, daar het bestaan en de bloei van dat onderwijs ter plaatse
nuttig was te achten.
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Dat principe huldigde de regering in geheel onze periode: gemeentebesturen en/of particulieren hadden te zorgen voor het nijverheidsonderwijs; de Staat moedigde aan en stuurde bij. Hoe namen betrokkenen
deze taaktoewijzing op? Positief. Uit niets is gebleken, dat men een
volstrekt andere benadering van dit onderwerp voorstond. Weliswaar
werd gepoogd de Rijksoverheid te bewegen tot materiële ondersteuning
van het werk, maar tot protesten kwam het niet. Eerst na 1840 gingen
stemmen op die de Staat verantwoordelijk stelden voor dit deel van het
voortgezet onderwijs, nadat gebleken was dat de gevolgde weg niet tot
de verhoopte resultaten had geleid.12
Aanvankelijk aanvaardde men niet alleen de beperkte rol van de
regering, het Besluit van 1817 had ook relatief positieve resultaten,
vooral in die zin, dat de plaatselijk ondernomen arbeid nu van Rijksoverheidswege werd gesanctioneerd, terwijl duidelijk de gemeentebesturen werden aangewezen als de voor het wel en wee der tekenscholen
verantwoordelijke instanties. De relatief positieve werking van het Besluit van 1817 uitte zich als volgt:
1. Verscheidene schoolbesturen ontleenden aan de Rijksregeling
moed tot het voortgaan op de ingeslagen weg, vergeleken hun onderwijsprogramma met de voorschriften en trachtten aan de nieuwe eisen
te voldoen. 13
2. Waar nodig werd het gemeentebestuur gevraagd bij te dragen tot
het onderhouden der school, of de gemeentelijke bijdrage te verhogen,
dan wel een lokaal beschikbaar te stellen.
3. Van Rijkswege was nu bepaald dat de gemeente zich het lot van dit
onderwijs had aan te trekken, hetgeen in sommige gevallen tot gevolg
had, dat de Raad een commissie benoemde met de opdracht, zich met
de schoolcommissie te verstaan over de onderwijskundige en materiële
aspecten der school (programma, financiering, aanstelling van leraren,
huisvesting).
4. De burgermeester was aanwezig, of liet zich vertegenwoordigen bij
de jaarlijkse uitreiking van getuigschriften en Rijksmedailles, alsmede
bij de daaraan verbonden tentoonstelling van het gemaakte werk.
Uit het bovenstaande blijkt, dat het Besluit van 1817 als een catalisator heeft gewerkt op de activiteit van schoolbesturen en dat de tirade
van het niet-ondertekend Onderwijsverslag over 182414 in de richting
van de stadsbesturen niet in alle gevallen verdiend was. De ongewoon
geprikkelde toon van dat verslag kwam wellicht voort uit ergernis over
eigen falen. Want de Rijksoverheid was zelf in gebreke gebleven nieuwe
richtlijnen te geven toen haar bleek, dat de in 1817 ingeslagen weg niet
de juiste was (2.5., 2.6., 2.10.). Zij stuurde immers eerst de kant op van de
beeldende kunsten, om spoedig daarna tot de ontdekking te komen, dat
de tekenscholen overwegend lessen dienden te geven welke betrekking
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hadden op de zich reeds duidelijk aftekenende industriële en technische
evolutie (З.1.).
Zelf zat de regering niet stil toen men tot dat inzicht was gekomen. Zij
drong er bij de schoolbesturen op aan, de gegeven voorschriften (van
1817) niet als het laatste woord te beschouwen en vooral aandacht te
schenken aan onderwijs, dat betrekking had op de technische aspecten
van de ambachtelijke en industriële beroepen. Aangedrongen werd op
uitbreiding van het onderwijsprogramma met de vakken wiskunde en
lijntekenen, te geven in een voorbereidend jaar. Deze koerswending en
uitbreiding waren volgens de regering nodig om ambachtslieden een
meer wetenschappelijke vorming te geven dan de richtlijnen van 1817
bedoelden. 15
Deze bijsturing van het werk der lekenscholen ging gepaard met een
zekere controle op de kwaliteit van het onderwijs, bij welke bemoeiing
de gouverneurs der provincies betrokken werden. De didactische en
pedagogische aanpak liet volgens de minister te wensen over. Hij constateerde bij veel van deze inrichtingen een ontstellend gebrek aan
inzicht omtrent de wijze, waarop de nodige kennis op een eenvoudige
manier kon worden bijgebracht. Tevens miste hij geschikte leermiddelen, vereist om de grondbeginselen der theorie aanschouwelijk en begrijpelijk te maken. Hij achtte werktuigen en/of modellen daarvan,
evenals op een zekere schaal gemaakte constructies en verbindingen,
noodzakelijk. In 1828 nam hij zelf het initiatief om te voorzien in deze
behoefte en vond hij een instrumentmaker bereid en in staat om diverse
leermiddelen van hout te maken. Er was echter veel meer vereist om het
onderwijs op het gewenste peil te brengen. Ook de Koning was in dat
opzicht actief geweest. Hij had bij de Franse regering laten informeren
naar de aard en de leermethoden van het Franse industrieel onderwijs.
Als gevolg daarvan kreeg de minister van Buitenlandse Zaken voor de
Nederlandse lekenscholen een aantal modellen ten geschenke, betrekking hebbend op het onderwijs in de meetkunde en de werktuigkunde. 16
Samenvattend kan over deze twaalfjarige periode worden gezegd, dat
Ie. het Besluit van 1817 een sturende en activerende werking had op
onderhouders van lekenscholen; 2e. de eenzijdigheid van dit Besluit
door de regering spoedig werd ingezien en meer het onderwijs in de
nuttige kunsten centraal kwam te staan; 3e. de regering poogde de
kwaliteit van het onderwijs gunstig te beïnvloeden en met het oog
daarop hier en daar leermiddelen naar Frans model verschafte; 4e. niet
in discussie kwam, in hoeverre dit avondonderwijs, gezien het beperkte
aantal lestijden en het marginale tijdstip ervan, effectief kon voorzien in
de opleidingsbehoeften.
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4.2. Het Koninklijk Besluit van 1817 in werking; de Koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam
Naast onderhouding van scholen der eerste en tweede klasse bepaalde
het K.B. van 1817 ook, dat Amsterdam en Antwerpen elk een akademie
zouden krijgen van de derde, d.i. de hoogste klasse. In termen van latere
indelingen kunnen wij hier spreken van hoger onderwijs in de beel
dende kunsten. Zij kregen tot taak de schilder-, beeldhouw-, bouw- en
graveerkunst te onderwijzen. Het ontwerp van het onderwijsprogram
ma en de reglementen werd toevertrouwd aan het Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en Schone kunsten
(K.N.I.), dat in 1808 opgericht was en in 1816 bevestigd en uitgebreid. 17
De nieuwe akademie kwam nu voor twee hoge opdrachten te staan:
kunstonderwijs in te richten, waarvan het niveau zich boven de scholen
der eerste en tweede klasse verhief; examens afte nemen voor de functie
van tekenmeester van die scholen.
De reglementen voor de Antwerpse akademie waren reeds op 23
september 1817 gereed, omdat het programma der bestaande instelling
grotendeels overeenkwam met de plannen der regering. 18 Het ontwerp
voor de Amsterdamse akademie was blijkbaar een grote opgave, want
het K.N.I. deed er vijfjaar over. Dat de moeilijkheden niet gering waren
is begrijpelijk, daar voor het eerst sprake was van dagonderwijs in de
beeldende kunsten. De taak werd nog verzwaard doordat zij ook de
oude akademie, waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1653 (zie 1.З.), in
zich opnam. Deze bleef — als afzonderlijke afdeling — avondonderwijs
geven in handtekenen, bouwkunde en enkele andere vakken, verband
houdend met de praktijk in de nuttige kunsten. Voor de nieuwe aka
demie moesten dan ook geheel nieuwe programma's, reglementen en
instructies worden ontworpen. Tevens had men docenten te benoemen,
die overdag lesgaven en de relatie tussen dag- en avondonderwijs re
gelden. Met een en ander ging nogal wat tijd heen. Er was aanvankelijk
geen geschikt schoolgebouw ie vinden. Toen men er een vond was er
geen geld om dat in te richten. Men verschilde voorts van mening over
enkele punten van de door het Koninklijk Instituut ontworpen regelin
gen en had lang werk met het aantrekken van goede leraren. 1 9 Op 4
januari 1820 werd het ontwerp van de akademie-nieuwe stijl bij Ko
ninklijk Besluit goedgekeurd, 20 waarna de school twee jaren later in
gebruik kon worden genomen.
De oude akademie ging deel uitmaken van de nieuwe en werd daar
toe „zachtelijk ontbonden om botsingen tusschen twee gelijksoortige
instellingen te voorkomen". Waaróm men botsingen vreesde is niet uit
het materiaal op te maken. Tactisch was het wel om de in functie zijnde
docenten aan de nieuwe school te verbinden.
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Het lag geheel in de lijn van het K.B. van 1817 om het fcuní/ondenvijs
te laten domineren, hetgeen tot uitdrukking kwam in de gekozen opzet:
Aoo/i/afdeling werd de akademie van beeldende kunsten (A), onderafdeling de lekenschool (B):21
A. De akademie kreeg als leden „kunstenaars" en „aanmoedigers der
schoone kunsten"; iedereen die het openbaar onderwijs der school
wenste te ontvangen kon lid worden, mits de nader te noemen
„directeuren" de gegadigde voor het ontvangen van het onderwijs
geschikt hadden verklaard en hij zich bereid verklaarde, zich te
onderwerpen aan de wetten en verordeningen der akademie, mits
ook jaarlijks een contributie werd betaald.
B. „Toegevoegd" aan „het hoogere onderwijs in alle vakken der
beeldende kunsten" werd „het eerste onderwijs in de teeken- en
bouwkunde", ingericht voor „handwerkslieden van allerlei aard,
ten einde hen tot eene betere kennis van hun werk op te leiden, en
den goeden smaak daarbij te bevorderen"; deze handwerkslieden
ontvingen het onderwijs gratis in afzonderlijke lokalen, en waren
geen leden van de akademie.
Beschermheer werd de Koning. Het bestuur van de akademie bestond
uit zeventien personen. Hoofdbestuurder en voorzitter was de burgemeester van de stad; de andere bestuursleden waren zes directeuren22,23
en tien andere leden der akademie. De directeuren hadden een adviserende stem. Het bestuur vergaderde op gezette tijden, beoordeelde de
werkstukken der aspirant-leden en kende jaarlijks prijzen toe aan de
meestverdienstelijke leden en leerlingen.
De onkosten werden bestreden uit de bijdragen der leden en uit
schenkingen. Het Rijk stelde een staatstoelage in van ƒ 1200,—, die aan
een der prijswinnaars in wedstrijden voor de verschillende kunsten
jaarlijks en om de beurt zou worden toegekend. Uit het budget van het
bestuur werden ook betaald de wedden van de directeuren of „onderwijzers", aangesteld bij K.B. op voordracht van het bestuur. Deze directeuren kregen een functie, die op een „Rijksbetrekking" lijkt, maar
hun salaris kon alleen worden uitgekeerd als er genoeg geld in kas was.
Van een Rijksschool was in werkelijkheid geen sprake. Het was wat wij
thans zouden noemen een „vrije" kunstuniversiteit, in materiële zin
steunend op bijdragen van particulieren, de gemeente Amsterdam en
het Rijk.
De officiële opening der nieuwe akademie vond plaats op 8 januari
1820.24 Daarna werd het „Locaal boven de Groóte Beurs" in gereedheid
gebracht, dankzij bijdragen van het Rijk en het stadsbestuur. De inwijding der school geschiedde op 11 januari 1822, in tegenwoordigheid van
de Raad van Bestuur, het stadsbestuur, vertegenwoordigers van allerlei
instanties, o.a. de Kamer van Koophandel, de Maatschappij tot Nut van
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't Algemeen, de directeuren, veertig leerlingen en vele anderen. 25
De belangstelling voor het onderwijs was groot: 1140 gegadigden
meldden zich, waarvan slechts 350 konden worden aangenomen. De
anderen kwamen op een „candidatenlijst".
Het onderwijs werd gegeven in de twee hoofdafdelingen onder leiding van de genoemde zes directeuren. De akademie (A) telde zes
onderafdelingen. Onderwijsvakken waren in afd. 1: oude geschiedenis;
in afd. 2: oude en nieuwe geschiedenis; in afd. 3: tekenen en schilderen
van landschappen en andere onderwerpen; in afd. 4: beeldhouwkunde,
tekenen, boetseren naar het antiek en het levend model, ontleedkunde;
in afd. 5: graveren; in afd. 6: bouwkunst en perspectief.
De avondlessen in de lekenschool (B) werden gegeven onder leiding
van de directeuren der afdelingen 2 en 6. De school telde drie klassen. In
klas 1 werden de vakken meetkunde, tekenen naar voorbeelden en
getekende akademiebeeiden, en perspectief gegeven; in klas 2: tekenen
naar pleister, perspectief; in klas 3: toepassing van de meetkunde op de
oude bouwkunst en van de bouwkunst op de moderne burgerlijke
bouwkunde, perspectief, het tekenen van kozijnen, deuren, trappen,
gevels, kappen, plattegronden en andere voorwerpen en constructies,
betrekking hebbend op gebouwen. Bovendien was aan deze afdeling
verbonden een cursus voor oudere handwerkslieden; de onderwijsvakken daarvan hielden verband met de beroepspraktijk der cursisten.
De akademie ging derhalve onderwijs geven op alle in het Besluit
genoemde niveaus. Onderwijsvragenden waren zich vormende kunstenaars (dagonderwijs) en overdag werkende handwerkers (avondonderwijs). De bekwaamste leerlingen der lekenschool konden na afloop van
de driejarige cursus de lessen der dagschool bijwonen 26 als zij dat
wensten en voldoende middelen hadden.
4.3. Het Koninklijk Besluit van 1829 in werking; lekenscholen en
tekenakademies
De bemoeiing van de regering met de lekenscholen en de tekenakademies, geschetst in 4.1., liep uit op een rapport van de minister van
Binnenlandse Zaken (2.10.). Daarin stelde hij de Koning voor deze
scholen meer te richten op het onderwijs in de nuttige kunsten voor hen,
die werkten in de ambachtsbedrijven en in de industrie. Dit streven lag
geheel in het verlengde van de wensen, vervat in de rapporten van Van
Ewijck (1825, 2.4., 1828, 2.6.), De Gelder (1828, 2.5.) en Lipkens (1828,
2.7.). Het was ook in overeenstemming met de inzichten van een minderheid der leden van de commissie Roëll (1829, 2.8.). De Koning, die
reeds vanaf 1820 een actieve economische politiek voerde, zich keerde
tegen gehechtheid aan oude gewoonten en toepassing van nieuwe
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technieken in de industrie toejuichte,27 aanvaardde 's ministers voorstellen. Een K.B. werd afgekondigd met als doel een herziening van het
programma der bestaande scholen in tweeërlei zin: 1. naast het onderwijs in de beeldende kunsten moest dat in de nuttige kunsten een
volwaardige en zelfs dominerende plaats worden toegekend; 2. het
onderwijs diende niet alleen gericht te zijn op een technische vorming
van werklieden, maar ook op die van het midden- en hogere kader in de
nijverheid (werkbazen, meesterknechts, opzichters en fabrikanten).28
De nieuwe richtlijnen hielden in dat aan de cursus een voorbereidend
jaar voor het geven van lessen in wiskunde, lijntekenen en perspectief
vooraf moest gaan. In het tweedejaar kwamen aan de orde meetkunde,
bouwkunst en handtekenen. Het derdejaar kende twee afdelingen: een
voor het onderwijs in de nuttige, de andere voor dat in de beeldende
kunsten. Opmerkelijk is hier, dat het werktuigkundig tekenen gekoppeld werd aan het bouwkundevak. De vakken mechanica (sterkteleer,
mechanische technologie), natuurkunde en scheikunde, eigen aan „industrieel" onderwijs en door de regering zelf aan de stadsregeringen
aanbevolen,29 kwamen niet in het K.B. voor. Van een duidelijke omzwaai in de richting van industrieel onderwijs kan dan ook niet worden
gesproken en de geschiedenis van deze scholen leert, dat de regering na
1829 geen pogingen heeft gedaan het beleid in deze richting te wijzigen.
Ter vergelijking diene de volgende staat, welke de in 1817 en 1829
voorgeschreven leervakken vermeldt en tevens de veranderingen laat
zien, die door de regering in de tussenliggende jaren zijn aanbevolen.
10
Onderwijsprogramma der lekenscholen na de Kon inkhjke Besluiten van 13 april 1817, no.
22 en 10 oktober 1829, no. 82
1817

leervakken
handtekenen ca.
bouwkunde с a
bouwkundig lekenen
1
bouwkunst
1
bouwkunstig tekenen
perspectief
lijntekenen
praktische meetkunde
theoretische meetkunde
rekenen, algebra
meetkundig tekenen
beschrijvende meetkunde
projectieleer
werktuigkundig tekenen
constructieleer
1
2

+
+
+
+
+
+
+
+
+

1829
+
+
+
+
+
+
2
+
2
+
+2
+2
+2
+
+
+
+

betrekking hebbend op de bouwkunstgeschiedenis
Ie geven in hel voorbereidend jaar.
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Uit latere gegevens blijkt, dat men de bevoegdhedenregeling van het
Besluit van 1817 (art. 2) aan bleef houden. Ook dit is een aanwijzing, dat
de tekenkunde centraal bleef staan.
De doelstelling werd volgens het Besluit van 1829 en het daaraan
voorafgaand rapport van de minister, drieërlei: 1. correctie van het
Besluit van 1817 in die zin, dat de lekenscholen voornamelijk moesten
gaan dienen voor het onderwijs in de nuttige kunsten; 2. het onderwijs
moest dienstbaar zijn aan de werkman ter verkrijging van de eenvoudigste en noodzakelijkste kundigheden, onmisbaar in alle takken van
nijverheid; 3. het onderwijs diende een goede basis te leggen voor op de
school volgende hogere studies, ten bate van toekomstige leidinggevenden in de nijverheid.
Waar of wanneer deze hogere studies konden plaatsvinden werd niet
aangegeven. Wij herinneren hier aan het rapport van minister Van
Gobbelschroy (zie 2.10.), waarin hij de Koning voorstelde voor toekomstige leidinggevenden in de nijverheid geschikt onderwijs te regelen. De Gelder kwam met het idee, te Luik en te Leiden een „Normale",
of hogere industrieschool op te richten (1828, zie 2.5.). Plannen vooreen
dergelijke school te Brussel waren in een vergevorderd stadium, 30 toen
de Belgische kwestie alle aandacht opeiste en deze school vooralsnog
niet gevestigd werd. In Noord-Nederland bood de Amsterdamse akademie van beeldende kunsten (zie 4.2., 4.4.) de mogelijkheid tot het
ontvangen van een bouwkundige opleiding, terwijl de Militaire akademie en de Marinewerfte Medemblik hoger technisch onderwijs gaven,
ook aan niet-militairen.31 Een polytechnische school als De Gelder
bedoelde en ook in het rapport Roëll (zie 2.8.) ter sprake kwam, werd
eerst in 1842 gerealiseerd, en wel niet te Leiden, maar te Delft (2.7., 6.4.).
De tekenscholenregeling hield derhalve in, dat aanstaande hogere
technici, die geen gebruik konden of wensten te maken van genoemde
opleidingen te Breda, Medemblik en Amsterdam, aangewezen waren
op de volgende combinaties: 1. dagschool voor „middelbaar" onderwijs
en avondtekenschool of avondindustrieschool (zie hoofdstuk 5) voor de
weinigen, die zich studeren zonder werken konden veroorloven; 2.
werken overdag in het bedrijfsleven en avondscholen als bovengenoemd, voor hen, die verdiensten niet konden missen of om principiële
redenen deze onderwijsweg kozen.
Na de afkondiging van het Besluit van 1829 verstrekte de regering
nadere richtlijnen,32 die bedoelden eenheid te brengen in de rapportage
van de schoolbesturen aan de gemeentebesturen. De jaarverslagen
werden doorgezonden naar de gouverneurs der provincies en kwamen
via deze terecht bij de minister van Binnenlandse Zaken. De gouverneur
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der provincie speelde een bemiddelende rol en was ook adviseur der
regering inzake de medailletoekenning en bij gerezen moeilijkheden.
De gebruikte staten bevatten gegevens over:
— de namen der leraren en hun diploma's;
— de vakken waarin zij onderwijs gaven;
— een opgave in hoeverre het plan, gevoegd bij het K.B. van 10
oktober 1829, no. 82, was gevolgd met betrekking tot
A. voorbereidend onderwijs voor eerstbeginnende leerlingen,
B. verenigd onderwijs voor alle leerlingen,
С bijzonder onderwijs 1. voor de nuttige kunsten, 2. voor de
schone kunsten;
— het aantal leerlingen in elk hoofdvak;
— aanvragen van medailles voor het volgend jaar.
Onder het hoofd „Aanmerkingen" placht het gemeentebestuur een
beschouwing te geven over de al dan niet gevraagde schoolgelden, de
bevoegdheden der docenten, de huisvesting, eventuele samenwerking
met andere instanties of onderwijsinrichtingen, de uitgereikte medailles
en het gegeven onderwijs.
Correspondentie vond plaats over allerlei onderwerpen, waarbij be
trokken waren het schoolbestuur, het gemeentebestuur, de gouverneur
der provincie en de minister. Ook bijzonder netelige kwesties werden
schriftelijk afgedaan. Nogal eens „ter discussie" stonden de reeds aan
gestelde „onderwijzers", die niet in het bezit waren van een akte van
bekwaamheid; in dat geval werd wel een limiet gesteld, waarbinnen het
diploma moest zijn verkregen. Zond een bestuur het jaarverslag niet
tijdig in (vaak waren er dan grote moeilijkheden bij de instandhouding
der school) dan volgde spoedig een rappel, gezonden door de minister
of de gouverneur der provincie.
Grote scholen, zoals die te Breda, Arnhem, Leeuwarden, Maastricht,
Bergen op Zoom, 's-Hertogenbosch, Zutphen, Deventer, 'sGravenhage, Rotterdam, Leiden, Schiedam en Utrecht, zonden de ge
gevens in volgens de voorschriften, kleinere gaven alleen een korte
beschrijving van de stand van zaken. Sommige scholen konden bij
gebrek aan leerlingen of docenten niet in alle vakken lesgeven en leden
voortdurend, of bij tijd en wijle, een kwijnend bestaan, andere ontwik
kelden zich na de oprichting in stijgende lijn.
De meeste scholen gaven beroepsgerichte vorming op het gebied van
de beeldende kunsten in de ruime betekenis van het woord, d.w.z. dat
ook de zijdelings bij de bouwkunst en de bouwkunde betrokken aan
staande en volwassen ambachtslieden voor hen nuttig onderwijs kon
den ontvangen. Uit de verslaggeving blijkt, dat de leerlingen niet alle
onderwijsvakken, aan een school gegeven, wensten of behoefden te
leren, zelfs niet in het „voorbereidend onderwijs voor eerstbeginnende
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leerlingen". De verslagen gaven wel de aantallen leerlingen aan, maar
niet de wijze waarop per leerling de keuze van hei vakkenpakket tot
stand kwam. Wilde een schoolbestuur echter in aanmerking komen
voor toezending van de Rijksmedailles, dan moesten alle onderdelen
van het betreffende vak behandeld zijn en de voor bekroning in aanmerking komende leerlingen moesten de vereiste proeven van bekwaamheid hebben afgelegd.
Opmerkelijk is, dat naast de ontwikkeling in de richting van de
bouwkunde en de industrie, de oorspronkelijke kern der 18e eeuwse
akademies zich als een afdeling voor vrije kunstvorming (handtekenen
ca.) heeft kunnen handhaven. Deze kunstbeoefening in schoolverband
had haar eigen klassieke methode en artistieke inslag. Dat moet ook in
de bedoeling van de „wet"gever van 1829 hebben gelegen. De afdeling
der nuttige kunsten werd meer gericht op de technische aspecten der
beeldende kunsten, dan op de industriële beroepen van het bedrijfsleven. Specifiek industrieel onderwijs werd, zoals wij in hoofdstuk 5
zullen zien, eveneens door de Rijksoverheid geregeld.
De jaarlijks via de gouverneur aan de regering verstrekte staat van
gegevens betreffende een lekenschool bedoelde een beeld te geven van
het schoolgebeuren. Voorbeeld van zo'n informatie is de „Staat der
Teekenschool van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Deventer
op ultimo December 1844",33 afgedrukt op p. 117.
Uit de verslaggeving der besturen en de op de scholen betrekking
hebbende correspondentie van de regering en de lagere overheden
(gemeentebesturen en gouverneurs der provincies) komt een regeringsbeleid naar voren, dat langs schriftelijke weg gericht was op controle
van de voorschriften, maar weinig vat had op de werkelijke gang van
zaken en niet de bakens verzette bij veranderend getij. Naast de voorwaardelijke medailleverstrekking stond de regering eigenlijk maar één
middel ter beschikking: „overreding". Trof de minister in de verslagen
gegevens aan, die niet strookten met zijn inzichten of met de voorschriften van 1817 en 1829, dan volgde briefwisseling met de gouverneur der provincie en het gemeentebestuur, tot een oplossing was bereikt.
Ter illustratie diene het volgende.34 In 1845 kende het bestuur der
Deventer lekenschool één leerling twee medailles toe, t.w. voor
zijn tekenwerk naar levend model en voor het tekenen naar
pleister. Dat was onjuist, vond de minister. Hij informeerde bij het
gemeentebestuur of men zich willicht vergist had. Neen, antwoordde het schoolbestuur desgevraagd aan B. en W., het te
beoordelen werk is anoniem; als een leerling twee medailles ver116

π
Staal, in gebruik bij de tekenschoolbesturen voor de jaarlijkse verslaggeving aan de rege
ring en voor de aanvragen van medailles; verslag betreffende de lekenschool te Deventer
over het jaar 1844 (samenvatting).
Onderwijzers en vakken waarin zij onderwijs geven.
Looman Bernardus
in de bouwkunde
Vredcnburg
in het handtekenen
„Opgave in hoeverre hei plan, gevoegd bij hel Komnkijk Besluit van 10 Octob. 1829, No 82,
kan gerekend worden bij de inrtgting te worden gevolgd. Zoo veel mogelijk afzonderlijk in te
vullen (Zie het gemeld plan)".
aantal leerlingen
A.
Voorbereidend onderwijs voor eerstbeginnende leerlingen:
a. lijntekenen; vergelijking van grootheden; het trekken van lijnen
en figuren.
31
b. gebruik van passer, maatstok, lineaal en trekpen; volgens de
beginselen der praktische meetkunde trekken van loodrechte,
evenwijdige en raakhjnen; vergroten en verkleinen van figuren.
16
с toepassing van meetkunstige beginselen; het tekenen van plat
tegronden en opstanden van samengestelde lichamen op ver
schillende schalen.
23
d. perspectief, toegepast op lijnen en meetkundige figuren; gebruik
van de trekpen
11
B.
Verenigd onderwijs voor alle leerlingen:
1. theoretische meetkunde.
17
2. bouwkundige orden: sieraden; tekenen van schaduwen; het
wassen van tekeningen.
35
3. tekenen van gedeelten van het menselijk lichaam naar voor
beelden.
46
C. 1. Bijzonder onderwijs voor de nuttige kunsten'
a. tekenen van voorwerpen, behorend tot de bouwkunde of van
samengestelde werktuigen.
18
b. beschrijvende meetkunde en de samenstelling der daartoe be
horende tekeningen.
10
C. 2. Bijzonder onderwijs voor de schone kunsten:
tekenen van hel menselijk lichaam, naar beelden, naar afgietsels
in pleister van antieken, en naar levend model
34
Aanvragen van medailles voor het jaar 1845.
aantal
soort
vakken van onderwijs
drie
gewone medailles, eerste prijs.
A.
tekenen naar afgietsels in pleis
ter van antieken; bouwkundig
tekenen
naar voorbeelden;
boetseren.
twee
grote medailles, eerste prijs
B.
tekenen naar levend model; te
kenen van eigen ontwerpen van
regelmatige gebouwen.

dient — hetgeen zelden gebeurt — dan moet hem die eer te beurt
vallen. B. en W., eerst toen deze gebeurtenis beoordelend, waren
het echter met die zienswijze oneens, omdat naar hun mening
beide prestaties in het verlengde van elkaar lagen. Het schoolbe117

stuur vergaderde enkele keren over deze netelige kwestie. Het
handhaafde het eens ingenomen standpunt, doch beloofde in het
vervolg aan een bekroonde leerling niet meer dan één Rijksmedaille uit te reiken; een eventueel toe te kennen tweede medaille
zou dan uit eigen middelen bekostigd worden.
Een andere wrijving tussen een uitvoerende en de controlerende instantie deed zich voor te Kampen, waar de minvermogende
en de meergegoede leerlingen gescheiden les kregen. Dat was op
zich zelf reeds laakbaar, vond de minister, maar het toekennen
van de verstrekte Koninklijke medailles uitsluitend aan twee der
laatstgenoemden, achtte hij ontoelaatbaar. Na gevoerd overleg
met het schoolbestuur besloten B. en W. de scheiding der klassen,
„gezien de gunstige resultaten", te handhaven en in het vervolg de
regeringsmedailles te reserveren voor minvermogende leerlingen.
Prijzen voor de andere groep zouden door het gemeentebestuur
beschikbaar worden gesteld.
Deze en dergelijke pietluttig aandoende kibbelarijen konden soms hoog
oplopen; zij geven de indruk, dat men het idee had grote vraagstukken
uit te werken. Intussen ging het veranderingsproces op het gebied van
het nijverheidsonderwijs door. De in gang gezette beweging ten gunste
van industrieel onderwijs voor handwerkers en leidinggevenden in de
nijverheid zocht en vond in verschillende beddingen een uitweg, zonder
dat de regering ingreep of coördineerde. Verscheidene tekenschoolbesturen bleven niet aan de kant staan, maar zij trachtten aan de veranderende opleidingseisen te voldoen door de vakken natuurkunde,
scheikunde en werktuigkunde aan de programma's van hun inrichtingen toe te voegen (zie 5.5.2.).
Nieuwe voorschriften, die deze ontwikkeling hadden kunnen sanctioneren en bevorderen, werden van Rijkswege niet gegeven. Toen het op een
wettelijke regeling van het nijverheidsonderwijs aankwam (7.1.) vielen
de lekenscholen en tekenakademies daarbuiten. Wat er nog over gezegd
werd in het parlementaire debat had een negatieve strekking.35
Waaróm passeerde de wetgever dit onderwijs toen de tijd rijp scheen
voor effectieve maatregelen van regeringswege? Oppervlakkig gezien
was wat nu gebeurde zeer merkwaardig, gezien de inspanningen die de
regering zich vanaf 1817 getroost had om onderhouding van die scholen
te stimuleren. Maar bij beter toezien lag de gedragslijn van 1862 en 1863
geheel in het verlengde van haar beleid van vóór die tijd. Er was immers
slechts sprake van aanmoediging, niet van aanvaarding ener verantwoordelijkheid: zij achtte het haar taak slechts de richting aan te geven,
niet de verantwoordelijkheid te dragen. Zij stelde immers in 1817 en
1829 dat de gemeentebesturen die vorming hadden te verzorgen. Dat118

zelfde geschiedde in 1863: de ontworpen burgerscholen voor aanstaande werklieden werden geacht door de gemeenten te worden onderhouden, inclusief de financiering. En dit gold nog wel „algemeen" onderwijs, dat alle lagen der bevolking „algemene beschaving" moest bijbrengen. Waren de lekenscholen wettelijk geregeld, dan zou een andere
gedragslijn zeer onwaarschijnlijk zijn geweest, de bestaande toestand
zou zijn gehandhaafd, die geen staatszorg voor die scholen kende.
Dat overigens de lekenscholen niet voor wettelijke regeling in aanmerking kwamen had als oorzaak, dat zij geacht werden beroepsgericht
onderwijs te geven. De regering had, volgens Thorbecke en een parlementaire meerderheid, alleen „algemeen" onderwijs te regelen. Bovendien werd dat „regelen" nog zo geïnterpreteerd, dat de Staat zelf, voor
wat betreft de burgerscholen, geen verantwoordelijkheid nam.
Helaas was de visie op wat onder „algemeen" onderwijs diende te
worden verstaan zeer' eenzijdig. Thorbecke c.s. waren nog gevangen in
het denkbeeld, dat „Bildung" van de mens aan zijn beroepsvorming
vooraf moest gaan (3.4.). Meer dan een eeuw ervaring met diverse
soorten van voortgezet onderwijs was nog nodig alvorens de Rijksoverheid tot het inzicht kwam, dat algemene vorming meer omvat dan
abstract-verbale scholing.36 Met name technisch, w.o. manueel-praktisch onderricht, bevat tal van algemeen vormende elementen die in
ontwikkelingspsychologisch opzicht voor de lerende van grote waarde
kunnen zijn. In 6.3. zullen wij zien, dat particulieren nog vóór 1863 wel
blijk gaven, die richting uit te denken.
4.4. Het Koninklijk Besluit van 1829 in werking; de akademie van beeldende kunsten te Amsterdam
Het moet in de bedoeling van de regering hebben gelegen, de Koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam een ereplaats te
geven onder de akademies door zoveel mogelijk te laten onderwijzen in
de schilder-, de beeldhouw-, de bouw- en de graveerkunst (K.B. van
1817). Wat kwam er van deze voornemens terecht?
Wij zagen reeds, dat in 1822 van de gegadigden 70% wegens plaatsgebrek moest worden afgewezen. De leraar in de graveerkunst zag zich
zelfs genoodzaakt aan huis les te geven. Ook de bouwkunstafdeling had
met huisvestingsmoeilijkheden te kampen, zodat reeds in 1823 verscheidene leerlingen van deze afdeling de school verlieten.37 In 1836
stond het schoolgebouw op instorten en was men genoodzaakt het
onderwijs te verplaatsen naar een deel van het Oude mannen- en
vrouwengasthuis.
Opvallend is, dat in de verslaggeving over de beide afdelingen eigenlijk
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alleen het onderwijs en de resultaten van de kunstenaars — de „kweekelingen" — der akademie aandacht kregen; over de „leerlingen" der
tekenscholen werd alleen gerept als er sprake was van moeilijkheden
met de orde en van hun gedrag buiten de school.38 Wat voor het bestuur
telde was het kunstvermogen van een gering aantal aanstaande kunstenaars; wat vrijwel niet voor beschouwing in aanmerking kwam was
het relatief grote aantal handwerkers in ambacht en industrie. Deze
instelling lijkt op die van de regering, als wij letten op de Besluiten van
1817 en 1829: formeel werd in 1829 de eenzijdige benadrukking van het
onderwijs in de beeldende kunsten veroordeeld en een andere koers
uitgezet op grond van de overweging, dat het industrieel onderwijs meer
aandacht moest krijgen, maar in werkelijkheid werd dat laatste gebied
na 1829 geheel overgelaten aan het particulier initiatief (zie 2.11.). Het
akademiebestuur, bestaande uit een dunne bovenlaag van weigestelden, nog handhavend en koesterend de gedachte, dat 's lands roem
stond en viel met het bezitten van grote mannen op het gebied der
beeldende kunsten, streefde naar herstel van de oude kunstvaardigheid
die, naar men hoopte, op herleving van de oude faam op kunstgebied
zou uitlopen. De studie van het mensbeeld, van de antieken, van de
klassieke bouwkunst, een en ander behorend tot het terrein der schone
kunsten, stond voorop; de akademie werd gezien als een „hooge school
der kunsten".39 Het was de kunst in het ambacht, die men in ere wilde
herstellen; het waren de tradities van schoonheid en verbeelding, die
moesten voortleven en opnieuw gevestigd worden, toen de Koninklijke
akademie tot taak kreeg de hoogste klasse in het ontworpen systeem te
vormen, een leidende rol te spelen en examens af te nemen tot verwerving van het diploma van tekenmeester. Van regeringszijde werd echter
weinig gedaan om die taak naar behoren te laten vervullen. In de
officiële Onderwijsverslagen kwam de akademie niet aan de orde, hetgeen een aanwijzing is, dat haar onderwijs niet als een essentieel deel
van het onderwijsbestel gezien en gewaardeerd werd.
De geschiedenis van de akademie leert, dat zij de haar toegewezen rol
slechts in geringe mate en dan nog met de grootste moeite heeft kunnen
vervullen. Daarvoor zijn twee oorzaken aan te wijzen.
Ten eerste had de akademie van meet af aan een onduidelijke status.
Zij was noch een Rijks-, noch een gemeentelijke instelling. Elk jaar werd
een rekening en verantwoording over het afgelopen jaar ter goedkeuring aan de minister voorgelegd, alsmede een begroting voor het volgende. Hoewel de salarissen van het personeel door het Rijk werden
bepaald, konden deze alleen worden uitbetaald als er genoeg geld in kas
was. Dat geld moest komen uit subsidies van het Rijk en de gemeente
Amsterdam, alsmede uit contributies van de leden der akademie en uit
donaties. Aangezien de materiële verantwoordelijkheid voor de akade120

mie statutair niet nauwkeurig geregeld was, hing haar financiering af
van wat genoemde instanties en personen voor dit werk over hadden of
konden missen.
Een tweede, wellicht voornaamste oorzaak was, dat reeds vrij kort na
1817 door de regering de steven gewend werd naar een meer industrieel
gericht onderwijs, wij zagen dat reeds in 2.10 en 4.3. Het akademiebestuur had, mét de regering, bij kerend getij de bakens kunnen verzetten.
De eenzijdige benadering van de opleidingstaak sloot echter de ogen
voor een technische oriëntering, die iedere geïnteresseerde in de technische evolutie aan het denken zette, of in beweging bracht. Tekenend
was, dat het K.B. van 1829 met geen woord repte over de akademie. Dat
treft temeer, daar toen reeds duidelijk die koerswijziging naar buiten
trad en toch het bevoegdhedenbesluit van 1817 bleef gelden; dit had
bijgesteld moeten worden. Ook hadden de beide voor de examens
verantwoordelijk gestelde instanties (het K..N.I. en de akademie) de
exameneisen zelf kunnen wijzigen. Dat gebeurde echter niet. Wat wel
plaatsvond was, dat in Delft een gedeeltelijk concurrerende instelling
werd opgericht: de Koninklijke akademie (1842). Deze ging opleidingen verzorgen van aanstaande ingenieurs en architecten. Deze akademie werd de inrichting voor technisch, industrieel wetenschappelijk
onderwijs, waardoor de positie van het bouwkunstonderwijs der Amsterdamse akademie aanmerkelijk verzwakte. Niet alleen trok de
Delftse school leerlingen aan, die wellicht anders de Amsterdamse
akademie zouden hebben bezocht, maar de oprichting van eerstgenoemde school was een teken van veranderende inzichten: niet de
schone, de beeldende kunsten, maar de technische wetenschappen gingen het construeren, het bouwen en het fabriceren beïnvloeden.
Nog drie andere gebeurtenissen wezen in dezelfde richting: l.In 1846
werd te Amsterdam opgericht de „Inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid", een dag- en avondschool, bestemd voor hen, die
opgeleid wensten te worden voor de handel, de techniek en/of het
toelatingsexamen der Delftse akademie (zie 6.5.). 2. Een gelijksoortig
streven kenmerkte de in 1850 opgerichte Technische School te Utrecht
(zie 6.6.). 3. De wet op het middelbaar onderwijs (zie 7.1.) tenslotte,
bracht het voortbestaan der Amsterdamse akademie pas goed in gevaar.
Door deze wet werd de Koninklijke akademie te Delft tot een polytechnische school gevormd en, in tegenstelling tot de kunstakademie,
wettelijk onderbouwd.
Deze polytechnische school werd ingericht voor het onderwijs in de
bouwkunde, de architectuur en de technologie. Ook werden in de wet
burgerscholen, burgeravondscholen en hogere burgerscholen geregeld,
waar het tekenen in dienst kwam te staan, althans dat was de bedoeling
van de wetgever, van de „algemene beschaving", die immers ten deel
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moest vallen aan alle klassen der maatschappij, de arbeiders inbegrepen. Daarnaast bleven de lekenscholen, buiten de wet om, voortbestaan. Bovendien trof de wet een regeling voor het behalen van akten
van bekwaamheid, waarvoor de commissies, in afwijking van het K.B.
van 1817, onafhankelijk van de Amsterdamse akademie konden worden benoemd, terwijl ook de polytechnische school vanaf 1865 deze
examens ging afnemen. De akademie werd doordoor van haar luister
beroofd en buiten spel gezet. De inrichting leed ernstig onder dit afbrokkelingsproces.
Uiteraard kreeg de akademie ook te maken met de grote financiële
moeilijkheden waarin de regering vooral na de breuk met België verkeerde. Deze problematiek heeft haar houding op tal van terreinen in de
jaren dertig en veertig sterk beïnvloed. In de veertiger jaren werden
drastische bezuinigingen doorgevoerd die o.a. betrekking hadden op
het voortgezet onderwijs.40 In de jaarlijkse begrotingen der akademie,
die de goedkeuring van de regering behoefden, werd geschrapt wat
maar enigszins mogelijk was. In 1851 oordeelde de minister zelfs, dat de
Rijkssubsidie grotendeels kon vervallen zonder het onderwijs in belangrijke mate te schaden. Als gevolg van een gebrek aan middelen
konden de directeuren niet langer volledig worden gesalarieerd en
slechts enkele uren per week hun taak aan de school vervullen. Een aan
de minister gedaan dringend verzoek om financiële bijstand41 drong
door tot de Tweede Kamer, maar bleef zonder resultaat. De opvatting
van het bestuur, dat de school een Rijksinstelling was en daarom recht
had op voldoende Rijkssubsidie om te kunnen blijven voortbestaan,
werd niet gedeeld door minister Thorbecke. 42 Herhaalde smeekbeden
om hulp leverden slechts het antwoord op, dat nog geen besluit was
genomen. 43 In 1862 kon men nog onderwijs geven dankzij een legaat
van ƒ 10.000,—, ontvangen van wijlen het lid van de akademie
C. J. Fodor, die reeds eerder zijn liefde voor de beeldende kunsten had
laten blijken.44 Toen sloot men weliswaar het jaar weer af met een
gering voordelig saldo, maar het bestuur bleef teleurgesteld over het
ontbreken van voldoende waardering van regeringswege, het eigen
hulpgeroep ervarend als „voces clamantes in deserto".45
Intussen bleef het akademiebestuur een herleving van het vaderlandse kunstvermogen nastreven. De malaise werd kwantitatief weerspiegeld in een terugloop van het aantal deelnemers aan het onderwijs:
350 in 1822, 243 in 1862;46 van deze 243 waren slechts 29 personen als
kwekeling voor de kunstambachten ingeschreven, de andere 214 bezochten de tekenschool. Niet alleen het geringe getal der kunstbeoefenaars baarde het bestuur zorgen, ook hun onderwijsresultaten en hun
gedrag stelden teleur: zij verloren zich teveel in „het alledaagsche",
waren zelden in staat de oude glorie te doen herleven, verwaarloosden
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de theorielessen en betoonden zich zelfs onverschillig voor prijsuitreikingen en toespraken, ja zij namen soms niet eens de moeite, bij bekroning van hun werk de onderscheiding in ontvangst te nemen.47
Het bestuur, de dreigende gevaren van miskenning door de Rijksoverheid onderkennend en zich zijn taak (omschreven in het K.B. van
1817) inzake het examineren van tekenleraren bewust, meende in 1862
een onderzoek te moeten instellen naar de mate, waarin de tekenschoolbesturen de bevoegdhedenregeling van genoemd besluit in acht
namen. Een commissie werd benoemd en kreeg de opdracht over dat
onderwerp een rapport uit te brengen.48 Spoedig daarna toonde de
commissie aan, dat door verscheidene besturen van lekenscholen de
toch door de regering gegeven voorschriften met voeten werden getreden.49 Vanaf 1840 waren 66 personen vóór hun examinering, en dus
ongediplomeerd, als docenten van lekenscholen aangesteld. Bovendien
bleek, dat de regering zelf lang niet altijd de bepaling nakwam, geen
Koninklijke medaille te verstrekken aan de afdeling, waarvan de docent
niet in het bezit was van de vereiste akte van bekwaamheid. De commissie kwam met het radicale voorstel, voortaan alle tekenschooldocenten, die reeds als onbevoegden aan een lekenschool verbonden waren, van de examens uit te sluiten.
Het bestuur bracht de door de commissie geconstateerde onregelmatigheid, die de exclusieve functie van de akademie inzake de examinering uitholde, ter kennis van de regering, maar maatregelen bleven
uit. Een tweede onderzoek volgde.50 Op basis daarvan verklaarde de
commissie, dat vele schoolbesturen zelfs onbevoegden aanstelden waar
gediplomeerde leraren voorhanden waren, — dit uit gebrek aan financiën — en dat verscheidene bestuursleden ronduit verklaard hadden,
van het onderwijs weinig of geen verstand te hebben en aan de gestelde
regels niet erg zwaar te tillen. Nu legde de commissie een lijst voor van
34 examenkandidaten uit 20 gemeenten, die zich eerst na hun aanstelling als tekenleraar hadden aangemeld ter verwerving van een getuigschrift van bekwaamheid. Doch ook dat onderzoek had geen ingrijpen
van overheidswege tot gevolg. Dat zou namelijk, zoals de minister van
Binnenlandse Zaken eens verklaarde, geheel buiten de competentie van
de regering hebben gelegen.51 Het enige gehanteerde middel was en
bleef: overreding van de schoolbesturen om de gegeven bepalingen na te
komen. De regeling van 1817 inzake de bevoegdheden bleef van kracht,
maar onzekerheid ging heersen over de noodzaak, haar aan te houden.
De goede lijn werd niet gevonden. Een commissie, door de Raad van
bestuur mede naar aanleiding van de rapporten van twee commissies
(1860, 1862) benoemd, bracht in 1863 verslag uit over het bestaan en
voortbestaan der akademie.52 De conclusies waren, dat de school een
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veel te heterogeen karakter had, toe was aan een totale reorganisatie en
geheel nieuw diende te worden ingericht, voorzien van nieuwe regels op
organisatorisch, onderwijskundig en materieel gebied, en vooral duidelijk moest worden aanvaard als een Äy&jinstelling.53
De regering toonde zich echter niet bereid het onderwijs aan kunstenaars wettelijk te regelen. De lekenscholen der eerste en tweede klasse
ondergingen hetzelfde lot en bleven buiten de wet om voortbestaan.
Wel werden zij, merkwaardig genoeg, formeel vanaf 1866 als middelbaar onderwijs beschouwd,54 maar Rijkssubsidies bleven vooralsnog
uit.
De zaak van de Koninklijke akademie van beeldende kunsten bleef
slepend, tot het Amsterdamse gemeentebestuur, in een wanhopige poging de instelling voor de stad te redden, de regering het mes op de keel
zette. Na eerst het voornemen geuit te hebben, de gemeentelijke subsidie van ƒ 7000,— in te houden voor een onderwijsinstelling, die een
landelijk belang vertegenwoordigde, bepaalden B. en W., dat de lokalen
der gemeente, in gebruik van de akademie, tot uiterlijk 1 juli 1868 ter
beschikking van het Rijk zouden blijven.55 Toen zette de regering een
zeer merkwaardige stap in de richting van het gebruik der gilden van
weleer. Zij bepaalde, dat opheffing der akademie onvermijdelijk was,
en dat het kunstonderwijs best opgedragen kon worden aan „matig
bezoldigde kunstenaars", die, in hun eigen ateliers, naast hun kunstbeoefening, aanstaande kunstenaars in afzonderlijke lessen zouden
kunnen opleiden. 56
Dat ging evenwel zo maar niet. Verontruste en verontwaardigde
stemmen lieten zich horen, o.a. van J. W. Kaiser, directeur der vijfde
afdeling (graveerkunst) der akademie. Het is onmogelijk — aldus Kaiser
— de tegenwoordige werkplaatsen
der kunstenaars voor
onderwijsdoeleinden te bestemmen, gezien de weinige daartoe bekwame personen, gezien ook de noodzaak, een volledige verzameling aan te
leggen van voorbeelden en afgietsels naar antieken, en de moeilijkheid,
een ruimte te vinden om te kunnen tekenen naar levend model. Juist
vanwege deze problemen ontstonden de openbare leerscholen en deze
blijven ook thans nodig. 57
Deze en soortgelijke argumentaties bleven niet zonder uitwerking. Bij
de behandeling van dit onderwerp in de Tweede kamer op 14 december
1868 stuitte het plan der regering op grote tegenstand. Spoedig daarna
nam de Kamer een wetsontwerp van minister C. Fock (van 1866-1868
burgemeester van Amsterdam) aan, dat bedoelde het onderwijs in de
beeldende kunsten van Rijkswege te regelen, hetgeen reeds tot uitdrukking kwam in de nieuwe naam: Rijks Akademie van Beeldende
Kunsten.
De nieuwe akademie, herbegonnen tegen het eind van 1870, kwam
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echter niet dan gedecimeerd uit het strijdgewoel tevoorschijn. Alleen
het hoger kunstonderwijs aan beeldende kunstenaars werd wettelijk
geregeld, met uitsluiting van het onderwijs voor ambacht en industrie
der lekenschool, welk onderwijs vanaf 1822 tot de taak der akademie
behoord had; met uitsluiting ook van het bouwkundig onderwijs, dat
immers nu door de wettelijke polytechnische school werd verzorgd. Een
belangwekkende complicatie deed zich daarbij voor: de wetgever ver
keerde in de mening, dat de bouwkundige opleiding der polytechnische
school een kwestie was van techniek, van constructie, van utiliteit. De
afgestudeerde ingenieur kreeg nu de kans in een о ож/cursus aan de
akademie zijn opleiding met betrekking tot zijn esthetische vorming te
voltooien. 59 Het uiteengaan van het kunstonderwijs en het utiliteitsonderwijs vond hier zijn „bekroning". Kaiser had er al in een redevoering
(1868) op gewezen, dat de combinatie van kunst en industrie tot grote
spanningen had geleid in het onderwijs der akademie, en dat nu haar
„eigenlijke" taak overbleef: „het vormen van de kunstenaar tot hetgeen
hij wezen moet: de beschaafde en verlichte onderwijzer van het volk".60
Hier kwam aan het licht wat men reeds bij de opening der akademie
verwachtte; de samenwerking tussen de akademie en de lekenschool
was steeds problematisch geweest.
Ook de vorming van tekenleraren kwam aan de orde. Weliswaar
noemde de M.O.-wet van 1863 de examinering van leraren door van
Rijkswege te benoemen commissies,61 maar de opleiding zelf bleef
ongeregeld. In de Memorie van Beantwoording verklaarde de regering,
dat de Rijksakademie tevens het onderwijs aan toekomstige tekenlera
ren zou gaan verzorgen.
Zo werd in 1870 het nieuwe doel der akademie het geven van: a.
hoger kunstonderwijs in beeldhouwen, schilderen, graveren en de
kleinkunsten; b. een cursus voor aanstaande tekenleraren; с een
avondcursus voor aan de polytechnische school afgestudeerde burger
lijke ingenieurs met het doel, hun opleiding door een artistieke vorming
te vervolmaken.
Wat kwam er terecht van deze plannen? Weinig. Vooreerst moest
men vijfjaar wachten alvorens het door de gemeente toegezegde nieuwe
gebouw kon worden betrokken. Vervolgens bleek dat gebouw te klein
bij de ingebruikneming in 1875. Tenslotte stroomden de Rijksmiddelen,
als voorheen, uiterst moeizaam toe, bleef het aantal leerlingen klein en
62
vonden de onder b. en с genoemde cursussen geen doorgang.
4.5. Deelname aan en erkenning van de tekenscholen en tekenakademies
De tekenscholen werden bezocht door een zeer gemengd gezelschap, in
overeenstemming met het gestelde doel: het bieden van beroepsgericht
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onderwijs ten dienste van werklieden, kunstenaars en aanstaande, of
reeds πι functie zijnde, leidinggevenden. De leerlingen waren werkzaam
in de nijverheid in beroepen als timmeren, schilderen, fijnschilderen,
modelmaken, molenmaken, schrijnwerken, smeden, goud- en zilver
smeden, blikslaan, koperslaan, loodgieten, steenhouwen, beeldhouwen
en landmeten. Onder hen waren ook aanstaande meesterknechts, ba
zen, opzichters, architecten, stadsbouwmeesters, fabrikanten en toe
komstige ingenieurs, die het onderwijs der lekenschool op hun dag
school of praktijk of stage in het bedrijfsleven lieten aansluiten; kortom
zij, die tot het lagere, het midden- en het hogere kader van de nijverheid
behoorden of zouden gaan behoren. Vertaald in hedendaagse termen
bedoelden de lekenscholen — en ook de in 2.4. en 2.11. besproken
industriescholen — in de avonduren, in de maanden oktober tot en met
maart, en hier en daar ook op zondagmorgen, te doen wat thans de taak
is van de lagere technische scholen, de middelbare technische scholen,
de kunstnijverheidsscholen, de hogere technische scholen, de techni
sche hogescholen en de part-time opleidingen. Eerst in en na 1842
ontstonden tevens enige vormen van hoger, middelbaar en lager dag
onderwijs (zie 6 en 7).
Een eerste registratie van wat er was aan tekenscholen, tekenakademies, industriescholen en andere inrichtingen op dat gebied vond in
1851 plaats door de redactie van de „Algemeene Nijverheids Cou
rant". 63 Deze kwam tot 57 avondteken- en avondindustriescholen, 1
zondagstekenschool en 5 dagscholen (de Amsterdamse akademie van
b.k., de Delftse akademie, de Inrichting voor onderwijs in koophandel
en nijverheid te Amsterdam, de Technische school te Utrecht en de
Industrieschool, verbonden aan het Maastrichtse atheneum.64 De re
dactie erkende de onvolledigheid van deze lijst en was met andere
tijdgenoten van mening, dat Nederland op het gebied van het nijver
heidsonderwijs ver achter bleef bij het buitenland. Eenzelfde opvatting
had de Tweede Kamer in 1848, zoals wij in 2.12. zagen. De regering
moest toen zelfs erkennen niet eens over volledige gegevens over der
gelijk middelbaar onderwijs te beschikken.
Daarvoor zijn drie oorzaken te noemen. Ten eerste werden de mi
nister van Binnenlandse Zaken weliswaar de jaarverslagen der tekenscholen, tekenakademies en Koninklijke akademie van beeldende
kunsten toegezonden, maar deze kwamen niet altijd regelmatig binnen.
Ook waren er veelal sterke fluctuaties in het docenten- en leerlingenbestand, of moesten sommige van die scholen worden opgeheven. Ten
tweede ontbraken inspecteurs voor die onderwijssector. Ten derde ble
ven de industriescholen geheel buiten 's ministers gezichtskring, en
werd over de tekenscholen, die tevens industrieel onderwijs gaven,
alleen gerapporteerd wat volgens de bepalingen van het K.B. van 1829
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Stadsakademie voor teken- en schilderkunst te 's-Hertogenbosch
Beroepen, uitgeoefend door met medailles bekroonde leerlingen in de periode 1814-185866
aantal bekroonde
leerlingen
14
1
1
9
8
7
6
1
3

uitgeoefende
beroepen

nevenfuncties

bouwmeester
bouwmeester
koopman
bouwmeester
beeldhouwer
huis- en decoratieschilder
timmermansbaas en aannemer
timmermansbaas
kunstschilder
kunst- en porseleinschilder
kunstschilder
leraar tekenschool
kunstschilder
directeur tekenschool
bthografist
lithografist
leraar lekenschool
opzichter waterstaat
opzichter stads publieke werken
stadsbouwmeester
leraar tekenschool
stadsbouwmeester
aannemer
beeldhouwer
beeldhouwer
directeur lekenschool
ornamentalist
beeldhouwer
beeldhouwer
bouwmeester
kapitein bij de kavallene
commies burgerlijke stand
kunstschilder
ontvanger rijksbelastingen
controleur rijksbelastingen
raadsheer prov gerechtshof N -Brabant
raadsheer prov gerechtshof N -Holland
timmerman
letterzetter
smidsbaas
schnjnwerkersbaas
boekdrukker
hoofdonderwijzer
ambtenaar bij het kad, landk tek en kalligrafie
koopman
directeur stadstekenschool

was voorgeschreven. Toen dan ook D. J. Steyn Parvé, inspecteur bij het
middelbaar onderwijs, in 1863 een statistiek van het nijverheidsonderwijs wilde samenstellen, had hij de grootste moeite met het verzamelen
van de vereiste gegevens.
Bijlage V biedt een dergelijke statistiek. De geraadpleegde bronnen
zijn daarop tevens vermeld. In 1862 bestonden er 7 akademies — na127

melijk te Amsterdam (1653), 's-Gravenhage (1656), Middelburg (1778),
Groningen (1798), Deventer (1800), 's-Hertogenbosch (1812) en Rotterdam (1851) — en 44 lekenscholen, tezamen met 4541 leerlingen en
185 docenten.
Er zijn aanwijzingen, dat de tekenscholen, hoewel hun onderwijs
werd gegeven in de marge van het dagelijks leven, voor een aantal
leerlingen aanzienlijk hebben bijgedragen tot hun algemene ontwikkeling en tot verhoging van hun vakbekwaamheid, en ook stijging op de
maatschappelijke ladder hebben bevorderd. Zo verklaarde een tegenstander van hoger nijverheidsonderwijs in dagschoolverband, zelf
praktiserend ingenieur, in 1861, dat men het beste beroepsbekwaam
kon worden door overdag te werken in bedrijven en 's avonds een
lekenschool te bezoeken. 65 Ook enig houvast band een opgave uit 1859
van R. A. van Zuylen, toenmalig archivaris van 's-Hertogenbosch. Hij
vermeldde over de periode 1814-1858 de met medailles bekroonde
leerlingen der tekenakademie van genoemde stad, alsmede de door hen
uitgeoefende beroepen (staat 12, p. 127).
De gegevens zijn onvolledig, omdat van de bekroonden, die inmiddels
waren overleden, de beroepen zijn weggelaten. Gerubriceerd naar beroepencategorieën zien wij, dat van de 83 op de lijst voorkomende
personen een aanzienlijk deel terechtkwam in een leidinggevende
functie, of in de kunstnijverheid (staat 13).
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Indeling naar beroepencalegoneén van bekroonde oud-leerlingen (1814-•1858).
bouwmeester (architect), stadsbouwmeester,
directeur lekenschool, opzichter

30%

meester, baas, aannemer

22%

handwerker in de nijverheid

18%

handwerker in de kunstnijverheid

20%

leidinggevenden

handwerkers

anderen
totaal

10%
100%

In dit licht bezien moet het door De Gelder 67 en Lipkens 68 gegeven
vernietigend oordeel over de tekenscholen op zijn minst als te generaliserend worden beschouwd. De bewering van laatstgenoemde, dat de
tekenscholen kwalitatief ver onder de maat waren en vrijwel uitsluitend
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bezocht werden door kinderen van arme handwerkers of kunstenaars
(„artisans"), moet als onjuist van de hand worden gewezen. Weliswaar
werd het onderwijs aanvankelijk vooral gecreëerd voor minvermogenden, maar uit het geraadpleegde materiaal blijkt, dat jongeren en ouderen uit de gehele nijvere klasse de lekenscholen bezochten,69 verscheidene oud-leerlingen een goede positie wisten op te bouwen en
anderen profijt hebben getrokken van de lessen voor hun dagelijks
werk.
Wat wel scherp in het oog moet worden gehouden is het feit, dat het
onderwijs der lekenscholen onder uiterst ongunstige voorwaarden ontvangen moest worden. Alleen de sterksten zullen in staat zijn geweest
om zich, niet optimaal gevoed,70 in sommige bedrijven ten prooi aan
gevaarlijke beroepsziekten,71 na de arbeid naar de school te begeven.
Bovengenoemde factoren werden niet in de door de regering, De Gelder en Lipkens geuite kritiek verdisconteerd. Ook stelde men geen
pogingen in het werk tot verbetering van de arbeidsvoorwaarden,
waardoor het effect van het onderhavige onderwijs gunstiger had kunnen zijn. Zelfs een scherpe analyticus als Vorsselman de Heer, die
ijverde voor meer en beter nijverheidsonderwijs en de overdreven zucht
naar „geleerde" studies (rechten, letteren en oudheidkunde) van de
welgestelde klassen fel en ironisch hekelde,72 noemde deze factor niet.
Zo Houck: hij bepleitte verbeteringen van het onderwijs voor de nijvere
klasse,73 zonder aan te geven hoe effectief onderwijs te creëeren was
voor lange dagen makende werklieden; zo Von Baumhauer: hij klaagde, dat de werkman bijna niet las, niet tot eigen onderzoek en initiatief
kwam en dringend toe was aan ontwikkeling,74 zonder ook maar een
ogenblik de voornaamste oorzaken te noemen van dat verschijnsel, als
daar zijn: armoede, kinderarbeid, uitzonderlijk lange werktijden,
slechte huisvesting en karig loon voor hen, die zo gelukkig waren arbeid
te vinden. En dan Thorbecke. In 1844 hield hij een schitterende, beroemd geworden redevoering, getiteld „Over het hedendaagsche
staatsburgerschap".75 Daarin betoogde hij, dat algemeen kiesrecht logisch uit de ontwikkeling van de staat voortkwam en in trappen verwezenlijkt moest worden, ten gunste van de minvermogenden. Dit ondanks het afzichtelijke feit, dat de kapitalistisch opgebouwde maatschappij de gelijkheid van alle mensen blokkeert. „Bij de weergalooze
vruchtbaarheid der eeuw verlangt een iegelijk deel aan den oogst", zo
riep het lid der Tweede Kamer zijn gehoor toe.76 Maar dezelfde Thorbecke was vóór handhaving van het gebruik om de colleges in het latijn
te geven en tégen toelating van de „stand der handwerkslieden" tot de
universiteiten, twee principes, die bepaald niet in het voordeel werkten
van een overbrugging van de enorme kloof tussen hoog en laag.77
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Het was allemaal prachtig gezegd, maar er gebeurde niets om de
maatschappij werkelijk te hervormen. Men maakte zich uitermate druk
over een nieuwe Grondwet met het voor het onderwijs magere gevolg,
dat de regering de plicht had te zorgen voor een wettelijke regeling van
het middelbaar onderwijs (1848, 2.12.). Bij de theoretici kwam de gedachte niet eens op om de maatschappij en al wat zich daarin aan
onbillijks afspeelde werkelijk in studie te nemen. Hun werk bleef beperkt tot theoretiseren en bestrijding van het pauperisme ca., zonder
daarbij het onderwijsbestel op zijn kop te zetten, of zelfs maar na te
gaan, hoe de arbeider, die men toch zo nodig had, eigenlijk aan een
menswaardig bestaan en een hogere ontwikkeling kón komen.
Toch ging er iets gebeuren ten gunste van een beter en rechtvaardiger
onderwijsbestel. Hoe dat ging is hoogst merkwaardig en onverwacht.
Niet beroemde staatslieden, regenten of geleerden maakten geschiedenis op dat gebied, maar enkele mensen die dicht bij het volk leefden en
de bezwaren van uitzichtloosheid, krachteloosheid en onbekwaamheid
zelf waarnamen. Zij wisten, dat alleen een radicale koerswending zou
kunnen helpen. En dat gebeurde in de periode, waarin een nieuwe
Grondwet tot stand kwam, wisseling van ministers aan de orde van de
dag was en door alles heen een herziening van het middelbaar onderwijssysteem werd voorbereid, namelijk tussen 1841 en 1863. Dat verliep
als volgt.
In 1841 richtten zich drie architecten in een uitvoerig en hartig adres
tot de minister van Binnenlandse Zaken. Daarin wezen zij op de ongunstige onderwijstijden en op het relatief geringe nut der lekenscholen
en tekenakademies. Zij stelden, dat het op deze wijze onmogelijk was
om mensen te vormen tot een bekwame vervulling van uitvoerende,
ontwerpende, toezichthoudende of leidinggevende taken in de techniek
en de bouwkunde.78
Een polytechnische school voor aanstaande ingenieurs, architecten
en handelslieden kwam tot stand in 1842 (2.7., 6.4.). In datzelfde jaar
verscheen er in „De Tijdgenoot" een artikel, waarin een anonymus het
ontbreken van goed vakonderwijs voor zoons van werklieden hekelde.79
Ook vond de schrijver het avondonderwijs der lekenscholen, tekenakademies en industriescholen volstrekt ontoereikend om te voorzien in
de behoefte aan goed algemeen polytechnisch onderwijs voor aanstaande vaklieden in de nijverheid. De schrijver kwam tot zijn oordeel
omdat de genoemde avondscholen én door het geringe aantal hunner
lessen, én door de kwaliteit ervan én door een volstrekt gebrek aan
coördinatie tussen al die scholen, in werkelijkheid slechts weinigen
dienden en tot voordeel strekten. Tot een soortgelijke conclusie leidde
een studie van een redacteur der „Algemeene Nijverheids-Courant",
een weekblad, dat in haar vierjarig bestaan (1849-1853) zijn lezers
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trachtte te berichten over de handel, de landbouw, de zeevaart, het
fabriekswezen, de kunsten, de ambachten, de volkshuishoudkunde en
de statistiek.80
Intussen had iemand zelf de hand aan de ploeg geslagen. Het was
architect H. Hana (1814-1877), collega van de drie bovengenoemde
architecten. Hij richtte in 1844 te Amsterdam een ambachtsdagschool
op, waarvan het programma alle vakken der bestaande teken- en industriescholen en bovendien manueel-technisch onderwijs bevatte. 81
Hij trachtte in schoolverband te doen wat eens de ambachtsgilden
hadden gedaan: theoretisch en praktisch dagonderwijs geven in relatie
tot productieve arbeid. De onderneming was veel te weinig gesteund
door de omgeving, veel te weinig onderbouwd door voorafgaande studie, veel te duur voor kinderen van arme ouders, maar de initiatiefnemer deed het, en slaagde ook nog een tijdlang (6.3.1.). Zozeer zelfs, dat
economen in hun vergadering van 1856 uitvoerig aandacht aan die
school besteedden. 82 Zij loofden om strijd de poging van de eenzame
pionier, maar constateerden tevens dat de te overwinnen moeilijkheden
buitensporig groot waren. Sommigen betrokken de kwaliteit en de rentabiliteit der lekenscholen, tekenakademies en industriescholen in de
discussies. De een zei, dat dergelijke scholen veel te weinig lessen gaven
om werkelijk goede vruchten af te werpen en dat de leerlingen na een
lange werkdag slaperig en vermoeid waren, niet in staat het onderwijs
met goed gevolg te ontvangen. Een ander was het daar niet mee eens in
de overtuiging, dat die vermoeidheid wel zou wijken als maar beter les
gegeven werd. Een derde vond praktijk in schoolverband wel het overwegen waard, maar toch eigenlijk principieel onjuist en nooit vol te
houden door de grote diversiteit der technische beroepen. Een vierde
had gemerkt dat vele ouders veel te arm waren om over onderwijs voor
hun zoons te denken en daarom het belang van theoretisch onderwijs niet
inzagen. Een vijfde stelde voor, de reeds in gang zijnde ontwikkeling in
de teken- en industriescholen met hun theoretisch onderwijs, te steunen
én de regering te vragen, maatregelen te nemen om tot verbetering van
dat onderwijs te komen en de zorg ervoor op zich te nemen. Aangezien
zich onder de aanwezigen ook politici, hoogleraren en Nutsleden bevonden mag worden aangenomen, dat Hana's onderwijskundige arbeid
niet alleen opzien baarde, maar ook dwong tot nadenken over het
probleem van het nijverheidsonderwijs en tot een scherpere formulering ervan.
Daarna volgden samenhangende gebeurtenissen elkander snel op. In
1857 nam de „Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand",
opgericht in 1854 (2.13.), een bepaling in haar regelement op, die oprichting van een ambachtsdagschool van het type-Hana tot strekking
had. Dat was in 1857, toen Hana's school geruisloos onderging in de
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nevels der geschiedenis. Een jaar later schreef de Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst een prijsvraag uit met het doel, aan bruikbare ontwerpen te komen van een ambachtsdagschool. Twee inzenders
boden deze inderdaad aan. De ideeën waren geënt op de school van
Hana: het overdag geven van geïntegreerd theoretisch en praktisch
(hier: manueel-technisch) onderwijs op een „ambachtsschool". In 1860
deed het bestuur van de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst
tevergeefs een beroep op de regering om scholen van dat type wettelijk
te regelen.83 Daarop ging de Maatschappij van den werkenden stand tot
actie over: een ambachtsdagschool werd gesticht van het boven omschreven type (1861, 2.13.).
De wetgever zorgde tenslotte voor een anticlimax. Op 1 juli 1863 trad
een wet in werking, waarin noch een regeling van lekenscholen en
tekenakademies, noch die van de nog wel koninklijke akademie van
beeldende kunsten, noch die van ambachtsscholen was opgenomen;
waarlijk een weinig koninklijke gang van zaken. Wat wel geregeld werd
had iets van het onderwijs dat in industriescholen tot ontwikkeling was
gekomen. Ook kwam het overeen met de mening der leden van het
Nutsbestuur, die in 1856 aan de genoemde vergadering hadden deelgenomen.84
Deze industriescholen waren te danken aan een studie van de „Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij", zo zagen wij in 2.12. Het
wel en wee van deze en dergelijke scholen is het onderwerp van het
volgende hoofdstuk.
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5. Industriescholen

5.1. Het Koninklijk Besluit van 1825 in werking; industrieel onderwijs
der universiteit te Leiden1
5.1.1. Voorbereidingen
Het rapport van D. J. van Ewijck en het daarop aansluitend Koninklijk
Besluit van 1825 (2.4.), gaven blijk van de stimuleringspolitiek van de
regering, met als doel: bevordering van de welvaart van het land in het
algemeen en van de bloei van de nijverheid in het bijzonder. Het
ontworpen industrieel onderwijs werd gezien als „een middel om de
sluimerende natie op te wekken en tot werkzaamheid aan te sporen".2
De welvaart, slechts het deel van enkelen, diende meer algemeen goed
te worden. Eenmaal op gang gebracht, zou dat nieuwe onderwijs ook
elders in het land tot ontwikkeling moeten komen. Hoogleraren en
studenten der universiteit, vervreemd van de op of onder het bestaansminimum levende, werkende bevolking, werden in staat en bereid
geacht de kloof te overbruggen, die geleerden en nijveren, theoretici en
praktici scheidde.
Genoemd Besluit kwam op 9 juni 1825 in de vergadering van curatoren der Leidse universiteit ter sprake. Een afschrift van het stuk werd
naar de faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen gezonden
met het verzoek te berichten, op welke wijze het door de regering
gestelde doel het best zou kunnen worden bereikt.3 De faculteit vroeg
daarop nadere inlichtingen aan de regering.4 Deze antwoordde, dat de
belangstellende Leidse ingezetenen, van fabrikanten tot leerjongens
theoretisch, op de beroepspraktijk toegepast (d.i. „praktisch") onderwijs dienden te ontvangen in scheikunde, werktuigkunde en aanverwante vakken.5
De reactie van de faculteit op dit onverhoeds opgedrongen onderwijs
was aanvankelijk afwijzend. Als hoofdbezwaar zag men, dat leerlingen
zouden moeten worden ingeschreven „zonder de veronderstelde kennis
van Reken- en Meetkunst". Wat zal er van ons onderwijs worden, zo
vroeg de faculteit wanhopig, „als men geen wiskundige kunsttermen wil
horen, geen natuurwet behoorlijk wil horen verklaren, geen berekening
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zien uitvoeren, en daarin een eer stelt en aldus aan de jongere lieden een
slecht voorbeeld geeft?"6
Na mondeling en schriftelijk overleg tussen curatoren en faculteit
kwam laatstgenoemde met een uitvoerig rapport. Dit werd door curatoren aanvaard en naar de regering gezonden.7 Het bijgevoegde voorstel, inhoudend de oprichting van twee cursussen, verwierf haar goedkeuring. Na enkele toevoegingen zag het ontwerp er als volgt uit:
1. Een „Industrie-College" voor alle ingezetenen van Leiden (inclusief
de studenten) die daartoe lust en genegenheid hebben en die door
lessen, verklaringen en proeven kennis van de industrie wensen te
verkrijgen. Het doel van de opleiding is: vorming van volwassenen,
betrokken bij fabrieken, ambachten en handwerken. De leervakken
zijn: scheikunde, natuurkunde en werktuigkunde, toegepast op de
praktijk in ambacht en industrie. Les gegeven wordt in de maanden
oktober t/m maart van elk jaar, iedere dinsdag en donderdag, des
avonds van zeven tot acht uur. Het lesgeld bedraagt ƒ 5,— per seizoen; minvermogenden ontvangen het onderwijs gratis.
2. Een „Industrie-School" voor jonge werklieden van dertien jaar en
ouder, die kunnen lezen, schrijven en rekenen. Het doel van de
opleiding is: vorming van bekwame ambachtslieden, handige kunstenaars en ingenieurs. De leervakken zijn: rekenen, meetkunde,
meetkundig tekenen, natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde,
een en ander toegepast op de praktijk in de ambachten, trafieken en
handwerken, kortom op de „Vaderlandsche Industrie". De cursusduur bedraagt twee jaar. Les gegeven wordt in de maanden oktober
t/m maart, op maandag, woensdag en vrijdag, des avonds van acht
tot negen uur. Het lesgeld bedraagt ƒ 5,— per tweejarige cursus;
minvermogenden ontvangen het onderwijs gratis.
Voor de huisvesting werden door het stadsbestuur enkele lokalen van
het Catharina Gasthuis beschikbaar gesteld. Het college was geheel
overtuigd van het nut der onderneming. 8 De Leidse nijverheid, van
ouds hoofdzakelijk bestaande uit textielfabricage, was reeds in de
achttiende eeuw achteruitgegaan. Na het herstel van de onafhankelijkheid was er van de vroegere bloei der industrie weinig over. De fabricagemethoden waren verouderd en men twijfelde eraan de 7000 arbeiders en hun gezinsleden — een kwart van de bevolking — bij de toenemende duurte der levensmiddelen te kunnen voeden. De eerste stoommachine was reeds in 1818 in gebruik genomen en ook andere fabrieken
gingen van de stoomtractie gebruik maken. 9
De financiering was onzeker; het K.B. van 1825 sprak er nauwelijks
over. Men moest zich zien te redden met wat reeds aan boeken en
leermiddelen aanwezig was, terwijl het bestaande personeel niet uitgebreid mocht worden. Toch ging de regering akkoord met een voorstel
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van curatoren, de lessen in de scheikunde niet op te dragen aan professor Reinwardt (wegens diens drukke bezigheden), maar aan A. H. van
der Boon Mesch,10 zojuist te Leiden met lof gepromoveerd. Op 28 juli
1826 werd hij benoemd tot lector bij de faculteit der wis- en natuurkunde, met de opdracht, onderwijs te geven in de scheikunde, zowel in
het industriecollege als in de industrieschool, op een jaarwedde van
ƒ 700,—,11 De andere lessen en de algehele leiding werden toevertrouwd
aan professor J. de Gelder, 12 reeds vanaf 1819 als buitengewoon hoogleraar, en vanaf 1824 als gewoon hoogleraar aan de universiteit verbonden.
Intussen had zich een incident voorgedaan, dat een licht werpt op de
intensieve wijze, waarop De Gelder zich voorbereidde op zijn nieuwe
deeltaak, met name op de aard van het theoretisch onderwijs dat in de
industrieschool gegeven zou worden. Het voorgenomen experiment
trok namelijk de aandacht van het genootschap Mathesis Scientiarum
Genitrix (1785), dat een school onderhield waarmee wij reeds in paragraaf 1.3. kennismaakten. Het bestuur der school vroeg zich af, waarom
óók de universiteit onderwijs ging verzorgen aan jeugdigen uit de nijvere klasse. Deze vraag klemde temeer, daar de Koning beschermheer
van het genootschap was, elk jaar een verslag over het onderwijsgebeuren ontving en nog onlangs een subsidie had verstrekt. In een brief
richtte het bestuur zich tot de Koning, waarin hem het idee aan de hand
gedaan werd om het onderwijs van het genootschap te betrekken bij de
plannen der regering tot het creëren van industrieel onderwijs.13
De regering legde dit idee voor aan curatoren. Deze hadden reeds
ondervonden, dat het op gang brengen van een volstrekt nieuwe onderwijstak aan de boom der hogeschool nogal wat voeten in de aarde
had. Zou er inderdaad niet — zo vroegen op hun beurt curatoren aan de
faculteit der wis- en natuurkunde — „een verband kunnen worden tot
stand gebracht tussen dit Genootschap en de industrieschool, bij onze
Hooge School op te rigten; en zulks inzonderheid voor het onderwijs in
het wiskundig teekenen enz.?" 14 Het antwoord van de faculteit was
geïrriteerd en afwijzend; geïrriteerd, omdat het genootschap zich niet
met de hogeschool zelf had verstaan; afwijzend, omdat het wiskundig
tekenen, zo belangrijk voor industrieel onderwijs, in het geheel niet
door het genootschap gegeven werd. Bovendien viel — volgens de faculteit — op de kwaliteit van deze school veel af te dingen. 15 Een
samenwerking tussen het genootschap en de universiteit kwam dan ook
niet tot stand.
De vraag dringt zich op, wat het vak meetkundig tekenen inhield,
dat zo hoog werd aangeslagen.
Onder meetkundig tekenen verstond De Gelder — die blijkens
het handschrift het afwijzend antwoord schreef— het rechtlijnig
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en perspectivisch tekenen van figuren en van regelmatige en onregelmatige lichamen, alsook het berekenen, meten en uitslaan
van alle lijnen, hoeken en vlakken, daarop betrekking hebbend.
In huidige termen werden bedoeld: lijntekenen, projectieleer,
beschrijvende meetkunde, stereometrie en perspectief. Hij zag het
vak als een zeer nuttige en noodzakelijke voorbereiding tot het
handtekenen. De professor had, speciaal voor zijn lessen in de
industrieschool, een boek geschreven, getiteld: „Handleiding tot
het meetkundig teekenen".16 In een inleiding betoogde hij, dat
zijn boek een proefneming gold. Deze moest dienen om na te
gaan, hoe, in twee winterseizoenen, aan mensen, die „ter verkrijging van wetenschappelijke kennis", slechts de winteravonden
beschikbaar hadden, „de onontbeerlijke gronden van Teekenen,
Tellen en Meten konden worden medegedeeld, welke, in de uitoefening der nuttige kunsten en ambachten en ter verkrijging van
grondige kennis, onontbeerlijk (waren te achten)".
De faculteit ging alzo haar eigen weg . . . tot en met een publicatie in de
Leidsche Courant over de voornemens, en de mededeling aan curatoren, dat professor J. de Gelder op 7 december 1826 de lessen zou openen
met een plechtige redevoering. Tevens verzocht de faculteit curatoren
om zich, ter bespoediging van de toekomstige regelingen, in het vervolg
direct te wenden tot de heren De Gelder en Van der Boon Mesch.17
Laatstgenoemde wending was van verstrekkende betekenis. De faculteit trok zich terug, waardoor dit onderwijs tot een afzonderlijke
aangelegenheid van curatoren en docenten werd gemaakt, althans voor
de eerstvolgende tien jaren.
Op 7 december 1826 opende De Gelder de beide cursussen inderdaad
met een redevoering, in tegenwoordigheid van vele genodigden. Hij
onderstreepte het doel van 's Konings Besluit: bevordering van de
welvaart in het algemeen en die van de nijverheid in het bijzonder.18
Tevens werkte hij uitvoerig het thema uit dat wij door Van Ewijck in zijn
rapport ( 1825) behandeld zagen : de kloof tussen de geleerde stand en de
rest van de bevolking was veel te groot; theoretici en praktici verstonden
elkaar niet; de geleerden trokken zich in hun studeervertrek terug en
namen nooit een stuk gereedschap in handen; zij hadden niet alleen
geen notie van de arbeid der nijvere klasse, zij minachtten deze zelfs;
evenwel ten onrechte.19 Waarom? Om drieërlei redenen, aldus de spreker: 1. Verwaarlozing van de nijverheid en miskenning van de daarin
werkenden leidt tot algehele armoede, apathie en zedeloosheid, reeds
overduidelijk gebleken in het nabije verleden en nog voor iedereen
zichtbaar.20 2. Beoefening van de wetenschappen, zonder deze in de
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levenspraktijk te toetsen en vruchtbaar te maken voor iedereen, is onnut
en zinloos; „theorie" en „praktijk" dienen hand in hand te gaan; de
wetenschap is geen „adelijk erfgoed", slechts bestemd voor bevoorrechte personen, maar zij moet het eigendom zijn der gehele mensheid,
inclusief de arbeidende klasse.21 3. Minachting van de werkman snijdt
niet alleen in eigen vlees (i.e. de economie des lands), maar is ook
onrechtvaardig. De werkman verdient door onderwijs, uit zijn staat van
slaafse onderworpenheid aan een kleine elite, opgetild te worden tot de
„menselijke waarde", opdat hij algemeen geacht en de „beschaving"
deelachtig wordt.22
Dat laatstgenoemde punt was een nieuw, nog weinig gehoord motief.
Niet alleen de algemene welvaart en de bloei der nijverheid, maar ook
verbetering van de betrekkingen tussen „hoog" en „laag", diende in de
rij der doelstellingen te worden opgenomen. „Praktische" én „theoretische" beschaving" voeren tot ware beschaving, vond D. J. van Ewijck
(zie 2.4.), en De Gelder sloot zich bij die opvatting aan.
De Gelder bracht ook de houding van de faculteit ter sprake. Volgens
hem had een „volmaakte eensgezindheid" geheerst van alle leden der
faculteit aangaande de dringende noodzakelijkheid om industrieel onderwijs aan de universiteit te verbinden.23 De geraadpleegde bronnen
spreken echter een andere taal: ernstige bezwaren werden geuit tegen
het ongeselecteerd toelaten van leerlingen, en nog vóór de professor zijn
rede uitsprak distantieerde de faculteit zich van de nieuwe onderwijstak. Men kan de uitspraak laten voor wat zij is en tevens vaststellen, dat
een positieve reactie van alle leden op de grootse voornemens wel zeer
onwaarschijnlijk zou zijn geweest. Want wat hier stond te gebeuren was
in drieërlei opzicht merkwaardig: 1. De hoogste onderwijsinstellingen
werden van Rijkswege uitgekozen om les te gaan geven aan de laagst
geplaatsten op de sociale ladder, d.w.z. aan de laagstontwikkelden en de
minst„beschaafden". 2. Vijfjaar lang had de Koning geaarzeld tussen
economische ordening en vrijheid en tenslotte het laatste gekozen
(1818), als gevolg waarvan, mét de gilden, ook hun leerlingstelsels werden weggevaagd; nu echter werden de universiteiten gedwongen op een
marginaal tijdstip — des avonds — aan diezelfde categorie van personen
onderwijs te gaan geven. 3. Het voorgenomen onderwijs was theoretisch
van aard, van een volstrekt ander type dan dat der verdwenen leerlingstelsels, en een onvoorbereid experiment.
Het ongewone van deze overheidsinterventie valt vooral op als het
onderhavige K.B. vergeleken wordt met de regeling voor de tekenscholen. Die lag geheel in de lijn van de stimuleringspolitiek der regering: zij nam zelf geen verantwoordelijkheid op zich, maar moedigde de
school- en stadsbesturen aan. Er werden voorschriften gegeven, en men
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diende af te wachten, of en in welke mate deze opgevolgd zouden
worden. Het K.B. van 1825 was een bevel: „Aan elk Onzer Hoogescholen zal geregeld Onderwijs gegeven worden over de toepassing der
Schei- en Werktuigkunde, op de nuttige kunsten" (art. I). 24 Daardoor
kreeg de onderneming een verplicht karakter. Het was, mede omdat
vooraf geen overleg was gepleegd, een abrupte en vreemd aandoende
koerswending, die in de kring der deftige curatoren verbazing wekte en
nauwelijks aanvaard werd.
5.1.2. Industriecollege en industrieschool (1826-1836)
Van meet af aan waren de te overwinnen moeilijkheden groot. Deze
hadden betrekking op: a. de huisvesting; b. de financiering van de
leermiddelen; e d e salariëring van de docenten en ander personeel; d.
het onderwijs en de leerlingen.
a. De huisvesting
Spoedig bleek, dat de door het stadsbestuur beschikbaar gestelde en
ingerichte — en door De Gelder aanvankelijk goedgekeurde — lokalen,
ongeschikt waren voor „het onderwijs aan beschaafde menschen", zoals
de docent het in een brief aan curatoren uitdrukte. 25 Meer en beter
toegankelijke ruimten waren nodig om behoorlijk onderwijs te kunnen
geven en om de modellen van constructies en werktuigen — reeds
aanwezig en nog aan te schaffen voor het „aanschouwelijk" onderwijs —
te kunnen demonstreren en opbergen.
Dit huisvestingsprobleem werd voorgelegd aan het stadsbestuur,26
dat, na zich te hebben laten inlichten, curatoren meedeelde, dat zij
vergroting en uitbreiding van het onderwijslokaal in overweging had
genomen. 27 Overigens vond de burgemeester de klachten van De Gelder onaardig en ongegrond, aangezien het gemeentebestuur steeds
meegewerkt had om het industrieel onderwijs tot stand te helpen brengen en aan de wensen van de docenten tegemoet was gekomen. Tenslotte kwamen een wethouder en de stadsarchitect met het plan, ten
behoeve van dit onderwijs in het Catharina Gasthuis een laboratorium,
een instrumentenkamer en twee docentenkamers in te richten. Dit
plan 28 werd aanvaard, aanbesteed en uitgevoerd, waarna de docenten
zich tevreden toonden en verklaarden, dat nu het onderwijs aan het
gestelde doel kon beantwoorden. 29 In gebruik kwamen: een collegelokaal, een scheikundig laboratorium, drie kamers voor instrumenten,
modellen en werktuigen, en een lokaal voor de industrieschool. Ook de
watervoorziening en de verwarming werden in orde gebracht. Opnieuw
werd een beroep gedaan op B. en W. van Leiden, toen eind 1834
ruimtenood ontstond door het stijgend aantal cursisten.30 In 1836 stelden zij, na enkele wijzigingen te hebben aangebracht, het leslokaal van
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De Gelder (waarover aanstonds) ter beschikking van Van der Boon
Mesch voor het industriecollege.31
b. De financiering van het onderwijs
De door de gemeente verleende ruime medewerking met betrekking tot
de huisvesting was niet evenredig aan de, door de regering verstrekte,
karige subsidie van de leermiddelen. Aanvankelijk werd ƒ 1000,— beschikbaar gesteld voor dit doel. 32 Dat bedrag bleek lang niet voldoende
om de vereiste instrumenten, modellen en werktuigen te kopen, of te
laten maken. Herhaaldelijk werd gepoogd de regering te bewegen tot
het verlenen van meer subsidie. Echter tevergeefs. Tenslotte ontvingen
de docenten ƒ 500,— per jaar (1830 t/m 1834).33 Daarvoor konden
evenwel lang niet alle vereiste artikelen worden aangeschaft. Men bleef
daarom zinnen op een betere bron van inkomsten. Op 1 november 1834
bespraken curatoren een verzoek van Van der Boon Mesch om ƒ 3000,—
jaarlijks te mogen ontvangen uit het „Fonds der Nationale Nijverheid" 34 voor de inrichting van een kabinet van werktuigen.35 In een
latere toelichting verklaarde de docent nog eens, dat hij het onderwijs
door gebrek aan financiën niet naar behoren kon geven. Het gevraagde
bedrag vond hij volstrekt noodzakelijk om de nodige proeven te nemen
en alle andere onkosten te betalen, het stijgend aantal toehoorders en de
duurte van de leermiddelen en grondstoffen in aanmerking genomen.
Nu bleef succes niet uit: bij K.B. van 18 december 1834, no. 9, werd aan
het industriecollege een bedrag van ƒ 2500,— p.j. toegekend, te putten
uit genoemd fonds en voorlopig geldend voor de tijd van drie jaar,
onverminderd de jaarlijkse bijdrage van ƒ 500,—.36
с Salariëring
De salariëring van de docenten kwam eerst ter sprake toen het onderwijs eenmaal op gang gekomen was. In de vergadering van 16 juni 1828
besloten curatoren een verzoek om buitengewone toelagen in beraad te
houden. 37 Op 11 oktober d.a.v. stelden zij de minister voor: na afloop
van iedere tweejarige cursus een gratificatie te verlenen van ƒ 500,—;
Van der Boon Mesch voor te dragen tot buitengewoon hoogleraar bij de
faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen, op het gewone
daaraan verbonden tractement van ƒ 1600,— (aangezien hij na zijn
benoeming tot lector van het industriecollege ook lessen aan de universiteit was gaan verzorgen). 38 Tot die datum had De Gelder zijn
nevenfunctie belangeloos vervuld39; of hij inderdaad zijn gratificatie
heeft gekregen is niet uit de archieven gebleken. Van der Boon Mesch
werd op 6 januari 1829 benoemd tot buitengewoon hoogleraar. 40 In
1836 werd hij gewoon hoogleraar, mede „wegens zijn andere verdiensten voor de nijverheid", op een jaarwedde van ƒ 1600,—, aangevuld
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met een toeslag van ƒ 1200,— uit de „fondsen der Nationale Nijverheid". Dat laatste ontving hij als regeringsadviseur „in zaken van toegepaste scheikunde". 41 Het totale salaris bedroeg derhalve ƒ 2800,—,
een niet onaardig bedrag, als dit vergeleken wordt met de ƒ 300,— per
jaar, verdiend door een werkman, om maar niet te spreken over hen, die
daar niet eens aan toekwamen (zie З.1., 3.2.).
Een ander probleem was de arbeidsintensieve aard van het onderwijs.
Lessen moesten worden ontworpen en voorbereid, modellen uitgedacht
en getekend. Soms zette men een of meer ambachtslieden hele dagen en
ook wel des nachts, aan het werk om de voor het aanschouwelijke
onderwijs nodige constructies te laten vervaardigen. Deze arbeid diende
betaald te worden uit de karige subsidies. Een verzoek tot aanstelling
van een bediende met als taak, tekeningen te maken en bij het onderwijs
te assisteren, werd aanvankelijk afgewezen, op grond van de overwe
ging, dat de reeds in functie zijnde custos der universiteit mede daarvoor
beschikbaar was. Deze was echter reeds overbezet. Na herhaald aan
dringen werd tenslotte toestemming verleend tot het aantrekken van
een bediende, waarop J. Engels tegen een vergoeding van ƒ 400,— per
jaar voor bovengenoemd werk werd aangesteld (1831).42
d. Het onderwijs; de leerlingen
Het onderwijs werd, overeenkomstig de plannen, gegeven in een
„school" en in een „college". Daartussen bestond een groot verschil,
zowel wat het leerlingentype, als de aard van het onderwijs betrof.
Industrieschool
De industrieschool v/era bezocht door jeugdigen en ouderen, die werkten in de nijverheid. De leeftijd van de leerlingen liep ver uiteen: zowel
vaders als zoons woonden de lessen bij. Men begon met veertien leerlingen; meer dan zeventien per wintercursus zijn er waarschijnlijk nooit
geweest.43
Over de gegeven lessen werd niet systematisch gerapporteerd. De
verslagen der docenten bevatten meer smeekbeden om materiële hulp,
dan onderwijskundige en methodische beschouwingen. In 1828 bestond
het onderwijs uit rekenen, meetkunde, meetkundig tekenen, stereometrie, natuurkunde, mechanica (sterkteleer) en werktuigkunde. 44 Getracht werd de theorie te verduidelijken, leerbaar en aantrekkelijk te
maken, door deze „toe te passen" op de beroepspraktijk. Men wilde
daardoor vermijden, dat de lessen als te abstract zouden worden ervaren. Daartoe werden, zoals voor de lekenscholen, modellen aangeschaft; t.w. verkleinde maaksels van in de ambachten en fabrieken
toegepaste of toe te passen gereedschappen, werktuigen, machines en
instrumenten, voor zover hun afmetingen een demonstratie op ware
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grootte niet toelieten. Kleinere stukken als katrollen, kramerijen,
handgereedschap en onderdelen van grote werktuigen konden in natura worden getoond. Voor deze, in omvang steeds toenemende inventaris, was nogal wat ruimte nodig; voortdurend werd dan ook (zie onder a.
huisvesting) een beroep gedaan op het stadsbestuur ter verkrijging van
demonstratie- en bergruimte. Eveneens in gebruik waren meetkundige
modellen, vervaardigd van draad, hout, metaal e.d., die uit Frankrijk
afkomstig waren (zie 4.1.). Ook liet men dergelijke leermiddelen in
Leiden maken, eerst door ambachtslieden, later door de, aan de cursussen verbonden, tekenaar J. Engels (zie onder c). Een lijst van de
gebezigde hulpmiddelen was in de archieven niet te vinden, maar enig
idee ervan geeft een „Catalogus van de verzameling Modellen", die
betrekking had op het in diezelfde tijd door lector G. J. Verdam, te
Groningen gegeven soortgelijk onderwijs (zie par. 5.2. en bijlage II).
Over zijn onderwijs schreef De Gelder, dat zijn „kweekelingen" met
ijver werkten. Na beëindiging van de eerste tweejarige cursus achtte hij
hen in staat om te worden opgeleid „tot hoogere kennis". Wat hij
hiermee bedoelde kan niet uit de rapportage worden opgemaakt. Mogelijk had hij het industriecollege op het oog, of een moeilijker leerjaar
der industrieschool. Geroemd werd voorts de „goede geest" der leerlingen, zodat het voornemen, een reglement van orde te maken, niet
behoefde te worden uitgevoerd. Slechts éénmaal merkte de professor in
een rapport op, dat de te overwinnen moeilijkheden groter waren, dan
hij aanvankelijk verwacht had. In 1830 berichtten curatoren aan de
minister van Binnenlandse Zaken, dat het industrieel onderwijs opgang
maakte en dat het beantwoordde aan „de heilzame bedoelingen door
Z.M. met dezelve beoogd", en dat de school „vele leerlingen" telde. 45
De docenten schreven in dat jaar, dat: het totale aantal der „toehoorders" (inclusief die van het industriecollege) honderddertig bedroeg bij
het beëindigen van de vierde cursus; de aanvankelijk bestaande vooroordelen tegen het onderwijs meer en meer uit de weg geruimd waren;
en men algemeen „de waarde der Natuurkundige Wetenschappen voor
fabrijkwezen en nijverheid (begon) te erkennen en te gevoelen".46
Wat daarna gebeurde met de industrieschool is slechts vaag uit de
bronnen te reconstrueren. In een brief van de minister van Binnenlandse Zaken, gedateerd 4 juli 183647 — handelend over de benoeming
van Van der Boon Mesch tot gewoon hoogleraar en het emeritaat van
De Gelder wegens het bereiken van de zeventigjarige leeftijd — ontbrak
zelfs de geringste aandacht voor de school. Uit een verklaring van De
Gelder, 48 dat hij in 1836 geen leerlingen meer had en slechts een geringe
hoop koesterde op aanmelding voor de volgende cursus, moet worden
aangenomen, dat het onderwijs toen niet meer gegeven werd. Het lag
niet aan zijn gezondheid dat zijn lessen werden beëindigd, want nog in
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1835 verklaarde hij zich in een „volmaakte gezondheid" te verheugen. 49
Mede gelet op een, door stadsbouwmeester S. de Pauw aan B. en W. van
Leiden uitgebracht, rapport 50 over het gebruik der gemeentegebouwen
voor het industrieel onderwijs moet worden aangenomen, dat in en na
1832 de lessen der industrieschool niet meer regelmatig zijn gegeven.
Aangezien ons geen gegevens ter beschikking staan, die een beter zicht
geven op het wel en wee der school, nemen wij als waarschijnlijk aan,
dat deze tussen 1833 en 1835 uit gebrek aan leerlingen geruisloos en
roemloos ten onder moet zijn gegaan.
Het loont de moeite na te gaan, welke oorzaken tot deze teleurstellende
gang van zaken kunnen hebben geleid. Uit het bovenstaande bleek
reeds, dat De Gelder met grote moeilijkheden te maken kreeg. Van
welke aard waren deze? Daarover weten wij vrij veel uit zijn „Memorie"
(1828, zie par. 2.5.) en uit een brief (1827), geschreven aan zijn vriend
Ch. J. van Bell, Rotterdams koopman en uitvinder op het gebied van de
techniek en de agrarische produktie. 51 · 52
Afgezien van de bovenbeschreven materiële zorgen waren de moeilijkheden zowel van externe als van interne aard.
Vooreerst hadden vele werkgevers tegen de industrieschool de volgende bezwaren: 1. zij waren bang, dat hun bedrijfsgeheimen aan
anderen zouden worden prijsgegeven; 2. zij vonden, dat theoretisch
nijverheidsonderwijs („wetenschappelijke kennis") in het geheel niet
nodig was, aangezien men alleen in de beroepspraktijk bekwaam voor
het vak kon worden; 3. zij waren van mening, dat een werkman geen tijd
had om een school te bezoeken; hij deed beter zich geheel aan zijn werk
te wijden; bleef er nog enige tijd over dan moest hij, ten bate van zijn
gezin, trachten iets bij te verdienen; 4. zij vreesden het onderwijs, omdat
de werknemers, na dat ontvangen te hebben, wel eens „buiten den band
van hun ondergeschiktheid zouden kunnen treden" en onderkruipers
van hun bazen zouden kunnen worden. Volgens De Gelder had het
schoolbezoek ernstig te lijden van deze negatieve benadering van zijn
onderwijs. Slechts enkele werkgevers zagen het belang van het onderwijs voor hun werknemers in, betaalden hun schoolgeld en woonden
ook zelf meestal de lessen bij.
Een andere tegenwerkende factor was, dat de basiskennis der leerlingen danig tegenviel. Menigmaal verkeerde De Gelder in de mening, dat
zij de les begrepen hadden, om dan later te ontdekken, dat het tegendeel
waar was. Er was nog veel geduld en moed nodig om de mensen te
wennen aan regelmatig onderwijs en regelmatig studeren, mede omdat
men in het algemeen het nut van de theorie voor de beroepsuitoefening
niet inzag. Daar kwam nog bij, dat hij zelf ook nog ervaring met dat
onderwijstype moest opdoen; aldoor fouten opmerkend en methoden
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verbeterend, teneinde in te kunnen spelen op de kennis en het bevattingsvermogen der leerlingen. „Dit houde ik voor zeker" — aldus de
docent — „dat laag bij den weg het veiligst is".
Behalve de tegenwerking van de werkgevers, de geringe basiskennis
van de leerlingen en de moeilijke opgave voor de docenten, een nieuwe
onderwijsmethode uit de grond te stampen, bestond er nog een vierde
aspect, dat in die tijd nog niet onderkend, althans niet genoemd werd:
de voor de leerlingen onmogelijke opgave, om zich op zo'n laat tijdstip,
vermoeid van een lange dag werken, op de studie te concentreren en
deze thuis voort te zetten. De mislukking van het zo verwachtingsvol
begonnen onderwijs der industrieschool kan ook daaraan worden geweten.
Maar reeds tijdens de voorbereidingen bestond, zoals wij zagen,
twijfel of naast de school van het genootschap M.S.G., een industrieschool van het door De Gelder voorgestane type bestaansgrond had,
want M.S.G. gaf ook wiskunde en eveneens 's avonds in de wintermaanden. Het mislukken van De Gelders onderwijs krijgt nog extra
reliëf als in aanmerking wordt genomen, dat in 1835 door het Leidse
departement van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij een
industrieschool werd opgericht voor het geven van avondonderwijs in de
vakken meetkunde („praktische" meetkunde, d.i. toegepast op de beroepspraktijk), mechanica en werktuigkundig tekenen, en dat ander
wiskundig onderwijs werd overgelaten aan M.S.G. 53 Het is daarom niet
waarschijnlijk, dat alleen de door De Gelder aangevoerde belemmerende factoren verantwoordelijk zijn geweest voor de neergang van zijn
met zoveel geestdrift begonnen onderneming. De Leidse werkende
jeugd kon kiezen; zij koos niet het onderwijs van professor De Gelder,
dat, naar zijn speciaal voor het industrieel onderwijs geschreven leerboek over het meetkunstig onderwijs,54 beslist niet gemakkelijk is geweest voor mensen met een geringe basiskennis.
Industriecollege
Het industriecollege werd bezocht door aanstaande en reeds praktiserende fabrikanten en architecten. Het had een vrijblijvend karakter; de
deelnemers werden „toehoorders" genoemd. Tegenover het onderwijs
der school stond dit onderwijstype met zijn sterke binding tussen
„praktijk" en „theorie".
Ook dit onderwijs kreeg te maken met hindernissen. Aanvankelijk
kwamen de toehoorders, uit nieuwsgierigheid gedreven, „om kunstjes te
zien uitvoeren". 55 De fabrikanten waren zeer gereserveerd, bang hun
fabrieksgeheimen prijs te geven. Zij hadden volgens de docenten „een
geheel verkeerd denkbeeld aangaande de strekking der lessen en beschouwden (...) dezelve in den aanvang alleen en bij uitsluiting als
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middelen om hunne werkzaamheden en handgrepen algemeener te
maken". Spoedig echter veranderden velen van mening. Bestrijders en
tegenwerkers werden enthousiaste medewerkers, die de leraar graag in
hun werkplaats of fabriek ontvingen om hem hun technische problemen voor te leggen, waarna in het college, of in hun eigen omgeving,
aan de oplossing werd gewerkt. Van der Boon Mesch was er voortdurend op uit, zich op de hoogte te stellen van de buiten- en binnenlandse
vorderingen op het gebied van de chemische en mechanische technologie. Hij stond met één been in de universiteit en met het andere in de
praktijk van het bedrijfsleven. Derhalve behoorde hij niet tot de geleerden, die zich, naar de beschrijving van zijn collega De Gelder, „in
afgetrokken bespiegelingen onledig hielden in hun studeervertrek" en
de „practici" negeerden alsof zij „erfvijanden" waren. 56 Volgens Van
der Boon Mesch behoorden wetenschap („theorie") en maatschappij
(„praktijk") op elkander in te spelen. Beider belangen vond hij verstrengeld. Hij noemde zich een „technisch scheikundige". Zijn vak
„technische scheikunde" werd toegepast „op alle behoeften van het
maatschappelijk leven". 57 Om technisch scheikundige te zijn, was kennis nodig van de nijverheid en van haar vraagstukken, van de natuurkunde, de scheikunde en de werktuigkunde. De technisch scheikundige
moest: nauwkeurig kunnen waarnemen; vaardig zijn tot het nemen van
proeven en het behandelen van werktuigen; geduldig en vlijtig zijn om
de reeds genomen proeven te herhalen en te corrigeren; met een
scherpziend oog „vanuit zijn werkplaats" doordringen „tot in alle bedrijven van landbouw en fabrijkwezen", om daar een wetenschappelijk
licht te ontsteken ten dienste van de maatschappij en de mensen die
daarin leven.58
Het is deze, op de maatschappij en haar behoeften gerichte, taakopvatting van Van der Boon Mesch, die „zijn" industriecollege tot een
succes heeft gemaakt. In het begin van 1829 schreven curatoren in een
verslag over „den staat der Hoogeschool te Leyden", dat „het Industriesch College, voornamelijk ten behoeve van H.H. Fabricanten, Architecten, werkbazen en andere kunstenaars gehouden, door veelen
hunner op den hoogsten prijs gesteld (werd)". 59 Ook de docent zelf liet
zich lovend uit over zijn onderwijs en over de belangstelling daarvoor.
Na zeven jaren industriecollege berichtte Van der Boon Mesch curatoren, dat jaarlijks ongeveer honderd fabrikanten of hun zonen en enige
studenten zijn lessen bijwoonden, en dat hij aldoor bezig was praktisch
onderwijs te geven, proeven te nemen en te laten nemen, en de industrie
te informeren over buitenlandse vorderingen op industrieel gebied. Als
gevolg daarvan waren er drie fabrieken voor de versnelde azijnbereiding opgericht, terwijl een andere fabriek er in geslaagd was met behulp
van stoom patentolie te bereiden en in de verffabrieken verbeteringen
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waren aangebracht. 60 Voor de cursisten leverden de lessen tastbare en
snelle resultaten op. Zijn „proeven op kleur en verwstoffen, met sommige fabrikanten genomen", gaven aanleiding tot ontdekkingen, die
konden wedijveren met de Engelse fabrikaten en deze zelfs „in glans,
helderheid en vastheid van kleur, alsook in mindere kostbaarheid"
overtroffen. Het officiële Onderwijsverslag der regering vermeldde in
1835, dat „het onderwijs in de scheikunde, toegepast op de nijverheid in
het algemeen en op die van het vaderland in het bijzonder", zich ook
bezighield met „buitenlandsche vorderingen in de wetenschap en het
fabrijkwezen", en niet minder dan honderd toehoorders getrokken
had. 61
Het is duidelijk, dat in 1836 het industriecollege zich als gevestigd kon
beschouwen en geheel aan de gestelde verwachtingen beantwoordde.
Het sombere oordeel van tijdgenoten over de apathische mentaliteit van
vele werkgevers behoeft dan ook op zijn minst de aantekening, dat dit
nijverheidsonderwijs bij de Leidse technici veel belangstelling trok. Het
is waarschijnlijk, dat op grotere schaal gegeven lessen ook veel belangstelling zouden hebben gekregen. Karakteristiek was, dat theorie en
praktijk sterk op elkaar betrokken waren. Wat hier gebeurde moet niet
worden onderschat. Tegenover studeerkamergeleerdheid, zozeer gehekeld door De Gelder c.s.,62 stelde Van der Boon Mesch zijn opvatting,
dat de wetenschapsbeoefening dienstbaar moest zijn aan het praktische
leven. Hij slaagde erin, zijn laboratorium tot „werkplaats" te maken
voor allen, die verlangend waren op de hoogte te komen van nieuwe
technologische inzichten, ten bate van studerenden en praktiserenden
(fabrikanten, bed rijfshoofden, architecten e.a.).
5.1.3. Industriecollege (1836-1873)
Na 1836 was het met de industrieschool definitief gedaan, maar het
industriecollege bleef zich in een toenemende belangstelling verheugen.
In 1837 werd opnieuw een jaarlijkse subsidie van ƒ 2500,— toegekend,
geput uit het fonds der nationale nijverheid,63 waarmee een duidelijk
verband gelegd werd tussen de industrie en de nuttige werking van het
industriecollege.64 Hoezeer dit onderwijs gewaardeerd werd door de
minister van Binnenlandse Zaken blijkt uit zijn brief aan de Koning van
30 januari 1843.65 Daarin stelde eerstgenoemde, gezien de deplorabele
toestand van 's lands financiën, vele bezuinigingen voor, ook met betrekking tot het universitair onderwijs. Hij maakte echter een voorbehoud voor het Leidse industriecollege, dat naar zijn mening niet gemist
kon worden, omdat het zo'n gunstige invloed had op de industriële
ontwikkeling van het land. Besloten werd het sinds 1825 verplichte
industrieel onderwijs facultatief te maken, maar alleen Leiden toestemming te geven ermee door te gaan. Wel ging de jaarlijkse subsidie
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van ƒ 500,— omlaag naar ƒ 370,—; die van ƒ 2500,—, komend uit het
fonds der nationale nijverheid, bleef gehandhaafd 66 tot dit in 1846 werd
opgeheven.
De docent gebruikte zijn laboratorium zowel voor de akademische
lessen als voor de avondcolleges.67 In 1843 viel nog een ander besluit:
het laboratorium van professor Reinwardt kreeg bij diens pensionering
een andere bestemming en een deel van de inventaris werd overgebracht naar de in 1842 opgerichte Delftse akademie. 68 Van der Boon
Mesch nam de taak van Reinwardt over en ging zijn laboratorium
intensiever gebruiken voor het dagonderwijs. Toen bleek het gecombineerd gebruik te grote bezwaren op te leveren. Vandaar dat de curatoren in 1846 het verzoek ontvingen, voor akademisch gebruik een afzonderlijk laboratorium in te richten. 69 Aanvankelijk ging men daar
niet toe over vanwege de hoge kosten (ƒ 70.000,—).70 De docent gaf zijn
pogingen echter niet op. Volhardend bleef hij het rendement van zijn
onderwijs in brieven en rapporten beschrijven.71 Het overlijden van zijn
bediende/tekenaar J. Engels, was voor de curatoren aanleiding deze
niet te vervangen, maar Van der Boon Mesch wist te bereiken, dat toch
een vervanger mocht worden aangesteld.72 Alles leek afte hangen van
die ene energieke man, die zich het voortbestaan van het blijkbaar zeer
gewaardeerde industrieel avondonderwijs ten doel stelde.73 Hoezeer de
cursisten dat onderwijs op prijs stelden bewezen 22 van hen in een, aan
curatoren gerichte, brief (1851), waarin zij de onhoudbare situatie van
hun leslokaal schetsten. „Er zijn veel te weinig zitplaatsen", zo schreven
zij, „allen kunnen niet eens staan, zodat velen moeten vertrekken zonder in het onderwijs te kunnen deelen, terwijl zeer velen der toehoorders
door gedrang en afstand geheel verstoken blijven van het zien der
proeven en voorbeelden, die zoo veel bijdragen tot opheldering van het
gesprokene (...). Niet alleen deze stad, maar het geheele vaderland
heeft toch behoefte aan dit onderwijs", opdat „kundige en ervarene
Industrieelen en Landbouwers worden gevormd, die vooruitgang in
deze beide vakken bevorderen. Wij verzoeken U daarom over te gaan
tot vergroting van het lokaal waarin het Industrieel en Landbouwkundig onderwijs wordt gegeven".74
De staatszorg voor landbouwkundig onderwijs ging terug tot
1815. Toen legde Willem I de universiteiten te Leiden, Groningen
en Utrecht de plicht op, landbouwkunde te geven aan landbouwers en aanstaande predikanten. Laatstgenoemden werden bij
uitstek geschikt geacht agrarische kennis over te dragen. Het K.B.
van 11 maart 1840 bepaalde, dat genoemde universiteiten aan
niet-studenten gratis landbouwkundige lessen moesten geven. Te
Leiden begon Van der Boon Mesch in de wintermaanden van
1840 met 71 leerlingen.75
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Tijdens het schrijven van deze brief bedroeg het aantal cursisten honderdzeventig. Vergroting van de accommodatie werd overwogen, maar
leek, bouwkundig gezien, moeilijk uitvoerbaar.76 Daarom werd een
nieuwe collegezaal gebouwd, die in 1858 in gebruik werd genomen. In
het daarop volgend seizoen steeg het aantal cursisten tot 440,77 waardoor opnieuw ruimtenood ontstond.78 Na 1863 deed de wettelijke regeling van het middelbaar onderwijs zich gelden, die voorzag in industrieel dag- en avondonderwijs, evenals in de oprichting van hogere
burgerscholen en voortzetting van de Delftse akademie als polytechnische school (zie 7.1., 7.3.). In 1873 werd het industriecollege opgeheven,
toen Van der Boon Mesch met emeritaat ging.79 Gedurende 45 jaren
had hij onafgebroken, met groot enthousiasme en doorzettingsvermogen, zijn beste krachten aan dit onderwijs gegeven.
De grafiek op p. 148 toont de in het voorgaande vermelde kwantitatieve gegevens over de cursisten, die van de industrieschool en het
industriecollege in de periode 1826-1873 gebruik hebben gemaakt.
Tenslotte dient de vraag te worden gesteld, of het inderdaad de bedoeling van de wetgever van 1863 was, het industrieel onderwijs der Leidse
universiteit te beëindigen. Ons antwoord luidt bevestigend. De vraag
werd in principe reeds beantwoord door een staatscommissie onder
voorzitterschap van D. J. van Ewijck, die in 1849 een rapport uitbracht
over het hoger onderwijs. Dezelfde Van Ewijck, die in 1825 de Koning
voorstelde de universiteiten te verplichten tot het geven van industrieel
onderwijs, zette in 1849 zijn handtekening onder een stuk, waarin nadrukkelijk technisch onderwijs niet onder wetenschappelijk onderwijs
werd gerekend. Aangevoerde argumenten? Het hoofddoel der universiteit is: vorming van „hare kweekelingen voor maatschappelijke betrekkingen; voorbereiding tot eigen studie, voortgezette beoefening en
toepassing der wetenschap in het maatschappelijk leven"; nevendoel
der universiteit: „uitbreiding en bevordering der wetenschap". Technisch onderwijs is „populaire" wetenschap, en hoort daarom niet thuis
op een universiteit. „Alle technisch onderrigt, alle populaire behandeling der wetenschap, hoe prijzenswaardig elders, zij hier zorgvuldig
vermeden".80 Tijdens de parlementaire behandeling bleek Thorbecke
dezelfde mening te zijn toegedaan. Waarom de polytechnische school
niet beschouwd als hoger onderwijs? zo vroegen enkele Kamerleden.
Antwoord van Thorbecke: omdat polytechnisch onderwijs beroepsonderwijs is. Het is wel hoger onderwijs, maar dan hoger nijverheidsonderwijs.*1 De door Van Ewijck in 1825 gesignaleerde kloof tussen „geleerden" en „praktici" (zie par. 2.4.), werd daardoor niet alleen geaccentueerd, maar zelfs wettelijk gesanctioneerd.
Zou Van Ewijck zich daartegen verzet hebben, als hij nog geleefd
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had? Waarschijnlijk niet. Zijn ijveren voor industrieel onderwijs der
universiteiten, voor vooral jeugdige technici, moet worden gezien als
een onverhoedse, slecht voorbereide noodsprong, genomen in het kader
van de economische politiek van Koning Willem I. Thorbecke was het
indertijd niet eens met dat facet der onderwijspolitiek. Hij én Van
Ewijck vonden technische wetenschap een populair karakter hebben en
daarom wezensvreemd aan een universiteit.
Afgezien overigens van de akademische vraag naar de positie van
technisch onderwijs in het onderwijsbestel, kwam hier ook de praktische
kant aan de orde. Universitair onderwijs werd overdag gegeven, het
industriecollege 's avonds. Combinatie van beide onderrichttypen in
één verband, was vooral een kwestie van accommodatie en van de aard
van de lessen. Mogelijk was een samengaan wel, echter niet zonder
bezwaren, zoals wij zagen. Door de nieuwe wettelijke opleidingsmogelijkheden van de burgerscholen, de hogere burgerscholen en de polytechnische school (7.1.) werd het Leidse industriecollege overbodig. Het
was te danken aan de faam die Van der Boon Mesch zich in de loop der
jaren had verworven, dat het tussen 1863 en 1873 nog werd voortgezet.
5.2. Het Koninklijk Besluit van 1825 in werking; industrieel onderwijs
der universiteit te Groningen82
5.2.1. Voorbereidingen
Reeds vóór 1825 was het vraagstuk van het technisch onderwijs aan de
Groninger universiteit ter sprake gebracht, en wel in 1801 door J.
Goldberg. Deze was van 1798 tot 1801 Agent der nationale economie.
Hij wilde de leiding van een aan de universiteit te verbinden scheikundig instituut toevertrouwen aan professor P. Driessen, vraagbaak en
raadgever voor de industrie. 83 Het plan werd evenwel niet tot uitvoering
gebracht en pas weer opgenomen door D. J. van Ewijck, zoals wij zagen
in 2.4.
Het bij K.B. van 13 mei 1825 voorgeschreven industrieel onderwijs
werd door de universiteit te Groningen uitgewerkt, nadat Administrateur D. J. van Ewijck de curatoren daartoe driemaal schriftelijk had
gemaand. 84 Overleg van curatoren met de faculteit der wis- en natuurkundige wetenschappen, leverde 17 mei 1826 een uitvoerige beschouwing op van professor S. Brouwer (1793-1856), die van 1823-1835 wisen natuurkunde en astronomie doceerde. Hij liet zich zeer nadrukkelijk
uit over de noodzaak, voor alle werkers in ambachten en fabrieken
onderwijsgelegenheid te scheppen op het gebied der chemische en mechanische technologie. Te Groningen bestonden hoofdzakelijk chemische fabrieken. Machines kwamen reeds voor in molens, weverijen en
touwslagerijen. Naar zijn mening moest eigenlijk iedereen, die werkte in
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de nijverheid, onderwijs ontvangen in scheikunde, natuurkunde, werktuigkunde en mechanica (sterkteleer). Helaas bood de universiteit onvoldoende accommodatie en bovendien achtte hij zich niet in staat om
bij zijn drukke bezigheden dat onderwijs, of een deel ervan, te verzorgen. Volgens hem kwamen als leerlingen in aanmerking: horlogemakers, pompenmakers, brandspuitmakers, timmerlieden, scheepstimmerlieden, wagenmakers, boekdrukkers en handwerkers in de chemische sector, evenals fabrikanten, belangstellende burgers en studenten
der universiteit. Hij vond toelatingsexamen nodig, omdat een zekere
basiskennis voorwaarde was voor het met vrucht kunnen bijwonen der
lessen.85
Curatoren voelden wel voor het plan, doch er rezen vragen. Zouden
de praktisch werkzame nijvere ingezetenen (die het Koninklijk Besluit
zich als leerlingen voorstelde) zich bij het nieuwe onderwijs op hun
plaats voelen? De hoogleraren betwijfelden dat. Zij meenden, dat men
van „een horlogiemaker bijvoorbeeld niet kan verwachten, dat hij met
genoegzame aandacht een zoutkeet hoort beschrijven". Zou men wel in
staat zijn om aan een zeer gevarieerd publiek vruchtbaar industrieel
onderwijs te geven? Curatoren deelden de bezwaren echter niet. Integendeel. Het plan vonden zij „een heerlijk, doelmatig en nuttig oogmerk
van Z.M.". Zij stelden zich voor dat bijvoorbeeld de hoogleraar in de
natuurkunde zou kunnen aantonen: „den aard en de natuur van molens, sluizen, de eigenschappen der metalen, derzelver harding, polijsting en wat daartoe verder behoort, de theorie der scheepsbouwkunde,
de werking der katrollen, de kracht der touwen en der ankers (...), de
werking der weefgetouwen en weverijen van de eenvoudigste bewerkingen met schering en inslag af tot de meest zamengestelde toe, tot
bloem- en portretwerken in tapijten, linnen en tafelgoed".86 Zonder
extra Rijkssubsidie zou het best gaan.
Zodra echter Van Ewijck verklaarde zich geheel met de zienswijze
van curatoren te kunnen verenigen en een concreet onderwijsplan
vroeg,87 kwamen ook zij met bedenkingen. Zij realiseerden zich eerst
toen de consequenties van het experiment en vreesden, dat „de samenwerking van studenten met fabrikanten en handwerkslieden in dezelfde
gehoorzalen" tot ernstige ongeregeldheden kon leiden, vooral omdat,
zoals verteld werd, alleen te Groningen dergelijk onderwijs gegeven zou
worden. Dat laatste was beslist onwaar, zo stelde de regering de curatoren gerust, want in Leiden was men eveneens met industrieel onderwijs begonnen. De hoogleraren verklaarden zich in principe bereid
mede te werken en „zich te onderwerpen aan UweGr.A. meer verlicht
oordeel". Dit met uitzondering van Brouwer, die bij zijn eerder ingenomen standpunt bleef, dat hij wel mee wilde denken, maar wegens
drukke werkzaamheden en ook — gezien de ongeschiktheid van zijn
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chemisch laboratorium — het bedoelde werktuigkundig onderwijs niet
zelf voor zijn rekening kon nemen.88 Hij was een ronde, onverzettelijke
Fries, met een warm hart voor de moderne technologie, maar naar het
schijnt, nogal kort aangebonden. Het gerucht ging, dat hij op zijn
college eens een slecht geïsoleerde Leidse fles (electrische condensator)
op de vloer stuk gegooid had.89 Later nam hij ontslag, ontevreden over
de wijze waarop de regering de belangen der universiteit behartigde.90
S. Stratingh, Driessens opvolger in de chemie en de farmacie, had materiële wensen, maar wenste wel mee te werken. Dat lag trouwens geheel
in zijn lijn, want hij stelde ook niet-studenten in een „applicatief Collegie" in de gelegenheid zijn akademische lessen bij te wonen.91 Hij
maakte de voor die tijd zeldzame opmerking, dat de professor hier veel
van de handwerkers zou kunnen leren. Kijken wij naar de toenmalige
afstand tussen de universiteit en het „gewone" volk (er werd in het latijn
gedoceerd,92 de studenten accentueerden in houding en gewoonten het
onderscheid,93 zij hadden een sterk kastebesef en een souvereine minachting voor niet-gestudeerden),94 dan gaf Stratinghs uitlating precies
weer wat hem kenmerkte: hij was, als Van der Boon Mesch (5.1.), een
wetenschapsman van de praktijk. Hij werd dan ook druk geraadpleegd
over de oprichting van ondernemingen en allerlei andere zaken.95
Ook de curatoren gaven zich gewonnen voor de nieuwe onderwijstak.
Na veel heen en weer geschrijf (alles ging schriftelijk),96 na veel wrijving, ontvingen zij tenslotte het volgende door P. Driessen en S. Stratingh
ondertekende concept-plan:97
a. Onderwijs.
Oprichting van een Industriecollege (voor het geven van
„schei- en werktuigkunde, toegepast op de nuttige kunsten")
en van een Industrieschool (voor het geven van lessen in „afzonderlijke kunsten en bedrijven") (art. 4).
b. Docenten.
Docent in de scheikunde wordt S. Stratingh; het werktuigkundig onderwijs zal door de hoogleraar in de natuurkunde
kunnen worden waargenomen. Een definitieve schikking volgt
nog (art. 1).
с Hulpmiddelen.
De hulpmiddelen van het akademisch onderwijs zullen voor
het technologisch onderwijs dienstbaar worden gemaakt. Wat
verder nodig is aan werktuigen en modellen, zal uit een jaar
lijkse toelage worden aangeschaft (art. 7).
d. Huisvesting.
De scheikundelessen worden gegeven in het scheikundig la
boratorium der universiteit; voor de andere lessen, evenals
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voor een te vormen technische bibliotheek, moeten nog lokalen worden gevonden en ingericht (art. 3).
e. Lestijden.
De lessen worden gegeven gedurende de gehele akademische
cursus, op nog nader te bepalen uren (art. 2).
f. Toelating.
Iedereen wordt toegelaten, die: veertien jaar of ouder is; kan
lezen, schrijven en rekenen; ƒ5,— per jaar betaalt als contributie (uitgezonderd minvermogenden) en vóór de aanvang
van elke les zijn naam zet op een leerlingenlijst (art. 5, 6).
g. Reglement van orde.
Een reglement van orde dient nog te worden ontworpen door
curatoren en leraren. Dit moet bepalingen bevatten omtrent de
rangorde der plaatsen, het gedrag der leerlingen en de plicht
van minvermogenden, de lessen vlijtig bij te wonen (art. 8).
Blijkens dit plan waren er nogal wat onopgeloste problemen. Verder is
merkwaardig, dat een kanttekening bij artikel 4 (punt a) de gehele
inhoud van dit artikel op losse schroeven zette en tevens grote verschillen van mening aan het licht bracht: „Het zal echter verkieslijker zijn,
om dit onderwijs bij voorkeur in één Kollegie te zamen te brengen".98
Bij nader inzien wilde men dus in één les verenigen wat te Leiden
gescheiden werd, namelijk technisch onderwijs aan de jeugd én dat aan
volwassen handwerkers en fabrikanten. Dat bleef niet onopgemerkt.
Toen curatoren met dit plan akkoord gingen" en het ter goedkeuring
aan de regering zonden, volgde prompt Van Ewijcks reactie, dat hij
slechts een voorlopige goedkeuring kon geven. Het ging namelijk
hoofdzakelijk om een afzonderlijke industriescAoo/, waarin jeugdige
ambachtslieden en aanstaande fabrikanten elementair onderwijs zouden kunnen ontvangen en het wiskundig onderwijs centraal zou staan.
Juist dat onderwijs ontbrak in het voorstel. „Ik blijf' — aldus de Administrateur in zijn brief— „dit onderwerp aan de aandachtige overweging
van UEGr. aanbevelen".100 Het is immers de bedoeling, dat deze lessen
het latere onderwijs in de werktuigkunde voorbereiden.
Curatoren besloten nu, professor Stratingh101 het onderwijs in de
chemische technologie op te dragen, en het voorstel van Van Ewijck te
aanvaarden om G. J. Verdam102 uit Mijdrecht tot lector in de werktuigkunde te benoemen op een jaarwedde van ƒ 700,—.103 Verdam, later
professor te Leiden, was een jong en begaafd werktuigkundige, die
reeds voor vier prijsvragen was bekroond en door de regering met een
studiereis naar de Belgische industrie was belast.104 Voor de aanschaf
van leermiddelen kwam een bedrag van ƒ 560,— per jaar beschikbaar.105
Intussen hadden curatoren de faculteit om advies gevraagd inzake
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Van Ewijcks wens, vooral te denken aan industrieel onderwijs ten behoeve van de werkende jeugd. Het antwoord der faculteit was in principe afwijzend. Men voelde er het meest voor, het onderwijs te geven in
één college, gedurende de gewone akademische cursus. Een afzonderlijke school voor de werkende jeugd vond men niet nodig. De faculteit
erkende overigens, van dergelijk onderwijs weinig of niets afte weten.
Hangende het overleg tussen curatoren en faculteit over bovengenoemde essentiële verschilpunten, maakten de beide toekomstige docenten van het onderhavige onderwijs zich gereed voor de start. Zij
onderhielden een intensief schriftelijk contact met curatoren over: de
aanstelling van een amanuensis, 106 de aan te brengen verbeteringen in
de inmiddels beschikbaar gekomen leslokalen in de St. Jansstraat, 107 de
aan te schaffen leermiddelen (modellen, werktuigen en onderdelen
daarvan, verbindingsmiddelen en diverse constructies)108 en de lestijden.
Een moeilijk punt vormde de plechtige opening der lessen, die bepaald werd op 31 maart 1827. Verdam wenste zijn openingsrede te
houden in de Nederlandse taal, in aanmerking nemend, dat zijn verwachte gehoor nauwelijks lezen en schrijven kon. 109 Traditie was echter,
dat de lectio publica inauguralis in het latijn gehouden werd. Dat
gebruik woog zwaar bij curatoren. Zij vergaderden uitvoerig over dit
probleem, maar tenslotte kreeg Verdam zijn zin; de openingsles werd in
het Nederlands gehouden. 110
5.2.2. Onderwijs
De eerste les werd reeds vóór de officiële opening der cursus gegeven en
wel op 17 maart 1827.111 Tegenover een overvloed aan informatie,
opgeslagen in brieven, rapporten, reglementen en notulen, in de vorige
paragraaf in het kort vermeld, staan slechts schaarse gegevens, die ons
meer duidelijkheid over het onderwijsgebeuren geven. Er leken zich
weinig problemen voor te doen bij het door Stratingh aan fabrikanten
en studenten gegeven scheikundig onderwijs; hij gebruikte zijn laboratorium voor dat doel en hoefde geen volkomen nieuwe wegen in te
slaan. Dat was wel het geval met Verdam. Van meet af aan was zijn
onderwijs een zorgenkind, een zoeken en tasten naar de juiste opzet,
geschiktere lestijden en effectief lesmateriaal; een en ander bezien wij
aanstonds.
Nadat het onderwijs van het industriecollege was begonnen, werkte
lector Verdam, in samenwerking met professor Brouwer, een plan uit
voor de oprichting van een industrieschool voor werkende jongeren, die
door de Administrateur steeds met klem was bepleit. Enkele conceptleerplannen werden curatoren aangeboden, waarna tenslotte een „Reglement voor het onderwijs over de gronden der wiskunde en derzelver
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voornaamste toepassingen op de werktuigkunde (...)" hun instemming
verwierf en de regering ter goedkeuring werd aangeboden. 112
Daarin werd als doel aangegeven, dat er naast het reeds bestaande
industriecollege ook een industrieschool zou komen voor jonge ambachtslieden, kunstenaars en aanstaande fabrikanten (art. 1, 2). Het
ontworpen programma bestond uit de vakken rekenen, algebra en
meetkunde, beschrijvende meetkunde, rechtlijnig tekenen en werktuigkunde. De lessen dienden voor te bereiden tot het bijwonen van het
industriecollege en zelfstudie te bevorderen (art. 3). Het onderwijs zou
gedurende de gewone akademische cursus worden gegeven, en wel
viermaal per week des avonds van 7 tot 8 uur, of op andere tijden, als
deze gunstiger waren voor de leerlingen in verband met hun beroep (art.
4). Lector G. J. Verdam werd als docent aangewezen. Niet alle leerlingen mochten worden toegelaten. De gegadigden moesten tenminste 16
jaar zijn en tonen dat zij konden lezen, schrijven en rekenen. Als contributie was ƒ 5,— per jaar gedacht. Minvermogenden konden het onderwijs gratis ontvangen (art. 6-10).
Over dit ontwerp vroegen curatoren advies aan de faculteit, die echter
verklaarde, van dergelijk onderwijs niets af te weten en daarom nader
geïnformeerd wilde worden over de Leidse industrieschool. Curatoren
besloten daarop het plan zonder het advies der faculteit ter goedkeuring
aan de regering voor te dragen, met vermelding van de reactie der
faculteit. De goedkeuring der regering werd bij brief van 5 juli 1827
gegeven, met de mededeling, dat de wens der faculteit aan Leiden was
doorgegeven. 113
Verdam begon zijn industrieschool („school voor meet- en werktuigkunde") begin september 1827, buiten verantwoordelijkheid der faculteit, die intussen gegevens over de Leidse industrieschool had ontvangen, maar daarop niet reageerde. Daarmee was in feite hetzelfde beeld
ontstaan als te Leiden: het industrieel onderwijs voltrok zich als een
afzonderlijk gebeuren van de docenten, met curatoren als brievenschrijvende en -ontvangende, en daarover vergaderende instantie.
In de archieven vinden wij geen stelselmatige rapportage, die ons kan
inlichten over het onderwijsgebeuren, noch gegevens over het aantal
cursisten. Over Verdams onderwijs is ons het meest bekend, uit: enkele
persoonlijke brieven, geschreven aan zijn vriend B. Donker Curtius; de
uitvoerige correspondentie tussen hem en curatoren; en een rapportje,
na het beëindigen van zijn lessen geschreven op verzoek van Van
Ewijck.
Drie aspecten bezien wij achtereenvolgens; a. het zoeken naar andere
onderwijstijden in verband met de gebleken geringe deelname aan het
onderwijs; b. de onderwijsmethode en de leermiddelen; с een inter
ventie van Van Ewijck, die ten doel had, curatoren tot samenwerking
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met de te Groningen bestaande tekenakademie te brengen.
ad a. Het tekent de afstand tussen de deftige heren, die het college van
curatoren vormden, en de nijvere klasse, dat zij de arbeidsomstandigheden der werklieden pas opmerkten, althans onder ogen zagen, toen
lector Verdam daarover rapporteerde, teleurgesteld en gealarmeerd als
hij was door de onverwacht geringe deelname aan zijn onderwijs. Reeds
enkele dagen na het begin der lessen berichtte de lector aan curatoren,
dat sommige handwerkers niet aan zijn onderwijs konden deelnemen,
omdat zij tot acht uur 's avonds moesten werken. Teneinde daaraan
tegemoet te komen had hij reeds maatregelen getroffen: de lessen der
industrieschool waren verschoven van 7-8 naar 8-9 uur. Curatoren gaven hem daarop te kennen, zich de verandering te laten welgevallen,
maar een andere gedragslijn op prijs te stellen: zo'n verandering diende
te worden aangevraagd, voorgelegd aan de regering en eerst te worden
doorgevoerd, als goedkeuring zou zijn verkregen. Daarna ging een brief
naar de regering met vermelding van het gebeurde.
Deze stroeve, bureaucratisch aandoende gang van zaken, die Verdam
erg hinderde,114 is typerend voor alles wat volgde. Van persoonlijk
overleg was geen sprake; van een onderzoek naar de arbeidssituatie in
relatie tot het begonnen onderwijs door curatoren evenmin. Enkele
maanden later stelde Verdam curatoren voor, het aantal uren van het
industriecollege terug te brengen van drie naar twee per week, alleen les
te geven in de maanden oktober t/m maart (gezien de zeer lange
werkdagen der leerlingen gedurende de zomermaanden) en de cursus
tweejarig te maken (met het oog op de omvang der leerstof)·
Verdams verzoek werd vooralsnog niet ingewilligd. Later drong hij
nog enkele keren aan op aanvaarding van zijn voorstel, erop wijzend,
dat hij zeer druk bezet was. Hij gaf nu zeven uren per week les, en wel
vijf werkdagen van acht tot negen uur en bovendien op woensdag van
zeven tot negen uur. Het uitdenken van de meest geschikte onderwijsmethode voor de leerlingen der school vereiste zeer veel tijd: de lessen
moesten tegelijkertijd populair en grondig zijn, rekening houdend met
het bevattingsvermogen van de leerlingen. Maar vooral het industriecollege gaf veel werk, zo vertelde de lector. Hij gaf die lessen in de vorm
van voorlezingen, toegelicht met gereedschappen, werktuigen of modellen daarvan, en allerlei mechanisch-technische onderdelen en hulpmiddelen, in de ambachten en de fabrieken in gebruik. Bovendien was
bij zoveel lessen het toegestane bedrag van ƒ 230,— voor de aankoop
van leermiddelen — de rest van het beschikbare bedrag ad. ƒ 560,—
kreeg Stratingh voor zijn scheikundig onderwijs — bij lange na niet
toereikend. Een en ander maakte doorvoering van de voorgestelde
veranderingen dringend noodzakelijk. Na verkregen toestemming van
de regering besloten curatoren tenslotte: 1. de lessen over de toegepaste
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werktuigkunde in het aanstaande akademiejaar voorlopig éénmaal per
week te laten geven, en wel in de maanden oktober t/m maart; 2. in
overeenstemming daarmee de jaarlijkse Rijksbijdrage te halveren; 3. de
lessen van de industrieschool onveranderd te stellen op vier avonden
per week van 8 tot 9 uur.115
De gevoerde correspondentie en de beraadslagingen van curatoren daarover geven een beeld van de sfeer, waarin zich dit onderwijsgebeuren afspeelde, en ook van de houding, die zij aannamen toen zich moeilijkheden voordeden. Uit niets blijkt, dat
men de voor het onderwijs ongunstige werktijden ter discussie
stelde. De curatoren en de lector hadden de werkgevers kunnen
verzoeken de werklieden voor het onderwijs doorbetaald vrijaf te
geven en mogelijkheden te scheppen voor enige zelfstudie. Op
een werktijd van 80 uren per week zou dat voor de leerlingen der
industrieschool een werkverzuim van slechts 5% hebben betekend.
ad b. Door lector Verdam werden de volgende vakken en onderwerpen
behandeld: rechtlijnig tekenen; rekenen; algebra; meetkunde; meetkundig tekenen (incl. beschrijvende meetkunde) en de beginselen der
mechanica (school); samenstelling en werking van werktuigen en machines; overbrenging van krachten en de daartoe gebezigde hulpmiddelen; het maken van combinaties van werktuigen en machines;
beoordeling van werktuigen en machines op gebreken en haperingen;
windmolens en stoommolens; inrichting van manufacturen en fabrieken, alsmede de daarin toegepaste of mogelijk toe te passen fabricagemethoden (industriecollege).
Het kopen en/of laten maken van de leermiddelen kostte de
docent veel tijd. Hij gaf elementaire, theoretische lessen in de
werktuigkunde, toegepast op het fabriekswezen in het algemeen,
en op dat van de stad en de provincie Groningen in het bijzonder.
Het doel daarvan was om „langs dien weg kunstenaars, fabriekanten en ambachtslieden een geregeld (...) onderwijs te geven in
kundigheden, welke bij hunnen kunstmatigen arbeid of ambacht
nuttig en nodig (waren)". De in de „mechanische bedrijven gebruikelijke werktuigen" werden uitgelegd door middel van demonstratiemodellen, ontleend aan de beroepspraktijk, terwijl tevens de inrichting, samenstelling en afmetingen van machines,
„ter beoordeeling van derzelver effect en beweging", en voorts
„andere nuttige mechanismen" aan de orde kwamen. Verdam
heeft zich veel moeite gegeven een verzameling aan te leggen van
al of niet op schaal gemaakte of gekochte werktuigen of onderdelen daarvan. Na verloop van tijd kon hij beschikken over een
model van een volledige stoommachine en verder over: machi156

ne-onderdelen, tandraderen, kaapstanders, pompen, gereedschappen, drijfriemen, diverse methoden om krachten over te
brengen, en bevestigingsmiddelen als schroeven, bouten, nagels
en klemmen (zie bijl. II). Wat hij wilde laten maken bracht hij in
tekening, maar slechts een enkele ambachtsman bleek in staat
deze te kunnen lezen, zodat hij er toe overging van de moeilijkste
werkstukken uitslagen te maken of delen daarvan uit te snijden in
karton. „Gelukkig dat ik teekenen kan" — zo verzuchtte hij in een
brief aan een vriend — „anders wist ik mij niet te redden". Hij liet
verschillende „systemata van raderwerken" maken, die hij „in
natuurlijke grootte" zelf had „geteekend op Carton" zodat de
timmerman of de schrijnwerker slechts had „uittesteken in hout".
Het was echter „op deze wijze moeijelijk om Conisch en Staand
raderwerk te verkrijgen, waarvan de tanden, volgens het beloop
van spheerische epicycloiden en cycloïden" dienden te zijn gevormd.
De lector vond zijn onderwijskundige arbeid niet erg gemakkelijk. Het
lesgeven is „geen aangenaam werk", zo verklaarde hij eens. Vooral de
meetkunde gaf problemen: enerzijds moest de stof „populair en eenvoudig" behandeld worden in verband met het ontwikkelingspeil der
leerlingen, anderzijds moesten zij de theorie grondig kennen, en grondig onderwijs werd door een „ongecultiveerd persoon" gauw als te
abstract ervaren. Het midden houden tussen populair en fundamenteel
onderwijs achtte de docent een heel moeilijke opgave. 116
Deze uiteenzettingen geven enig idee omtrent de aard van Verdams
onderwijs. Voegen wij daarbij: zijn zoeken naar de juiste onderwijstijden voor zijn gehoor; het ontwerpen van de juiste onderwijsmethoden
en -middelen, evenals het feit dat hij zich moest bewegen op een technisch niveau, dat — om in hedendaagse termen te spreken — in het hoger
technisch onderwijs of technisch hoger onderwijs niet zou misstaan; en
nemen wij bovendien in aanmerking, dat het Nederlandse bedrijfsleven
nog sporadisch met de mogelijkheden der machinekracht had kennisgemaakt en de lector zijn theorieën moest doceren aan mensen, die
nauwelijks lager onderwijs hadden kunnen genieten, dan is de geringe
belangstelling voor zijn onderwijs te begrijpen.
ad с Daar komt dan nog een derde aspect bij: nadat het industriecollege acht, en het onderwijs der school drie maanden gegeven was,
schreef Van Ewijck curatoren een brief, gedateerd 7 december 1827,
waarin hij een abrupt aandoende koerswending voorstelde. 117 Deze lag
geheel in de lijn van zijn denken. Hij vroeg curatoren het industrieel
onderwijs der universiteit te combineren met het onderwijs der akademie van teken-, beeldhouw- en zeevaartkunde te Groningen. In zijn
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toelichting verklaarde de bewindsman, dat naar zijn mening de kinderziekten, die „het technologisch onderwijs" der universiteit doormaakte, overwonnen zouden worden als gebruik werd gemaakt van een
reeds lang bestaande stedelijke (?)118 inrichting als genoemde akademie. Hij nodigde curatoren uit over zijn voorstel na te denken en met
hun „onderwijzers in de toegepaste schei- en werktuigkunde" daarover
te spreken, en desgewenst tevens de medewerking van de gouverneur
der provincie in te roepen.
Voor deze suggestie was alle aanleiding; zij doet denken aan het
aan de Koning gedane voorstel van het Leidse genootschap
M.S.G. dat, zoals wij zagen, graag betrokken wilde worden bij de
ontwikkeling van het onderhavige onderwijs doch geen kans
kreeg (zie 5.1.1.). De Groninger akademie gaf in 1827, naast lessen
in zeevaartkunde, ook die in handtekenen, lijntekenen, wiskunde,
meetkundig tekenen, bouwkundig tekenen en ontwerpen van gebouwen (architectuur).119 Leerlingen waren jeugdige en ook oudere werklieden, aanstaande architecten en zij, die een algemene
technische of bouwkundige opleiding wensten te ontvangen.
Werktuigkunde of technologie, door Van Ewijck in zijn rapport
van 1825 en zijn onderwijsplan van 1828, met nadruk naar voren
geschoven als zeer essentieel voor de nijverheid (zie 2.4. en 2.6.),
ontbrak aan dat programma. Het voorstel krijgt vooral reliëf als
gelet wordt op de langdurige ervaring van de akademie met de
categorie van leerlingen, waarmee men aan de universiteit nog
weinig op de hoogte was. De docenten van de akademie wisten
van de lange werktijden af, en hadden de grootste moeite, om
voor het geven van de tekenvakken de voor het onderwijs in
aanmerking komende werklieden op een laat uur naar de school
te krijgen, en dan nog alleen in de wintermaanden.120
Na beraad schreven curatoren terug, niets voor zo'n samenwerking met
een particuliere instelling te voelen. Stellig zouden de contribuerende
leden der akademie de zelfstandigheid hunner school bedreigd zien,
aldus het college, en daardoor hun bijdragen in gaan houden; beter zou
het zijn de akademie, die noodlijdend was, van Rijkswege te subsidiëren.121 Van Ewijck liet zich door deze afwijzende reactie niet van zijn
stuk brengen. Opnieuw drong hij aan op bestudering van zijn voorstel.122 Hij bestreed de bedenkingen van curatoren, dat de zelfstandigheid der akademie zou lijden onder een samenwerking met de universiteit, daar hij ervan overtuigd was, dat de deelname aan dat technologisch onderwijs hierdoor zou toenemen.
Na deze toelichting konden curatoren niet langer weigeren om althans het gevraagde overleg te openen. Zij vroegen lector Verdam en de
akademie om advies. Eerstgenoemde gaf enerzijds toe, dat samenwer158

king met de akademie vooral de industrieschool ten goede zou kunnen
komen, en dat jonge ambachtslieden zouden kunnen profiteren van
beter theoretisch onderwijs; anderzijds vreesde hij „groóte onaangenaamheden" in de persoonlijke sfeer. Overigens erkende Verdam, weinig af te weten van het onderwijs der akademie. Mocht de combinatie
doorgaan, zo besloot hij zijn brief, dan zou hij het op prijs stellen als
deelname aan zijn onderwijs voor de leerlingen der akademie verplicht
werd gesteld. De directeuren der akademie verklaarden zich tegen samenwerking. Zij hadden al moeite genoeg de betreffende jeugdige
ambachtslieden voor enkele lessen naar de school te krijgen, aangezien
deze de gehele dag tot in de avond moesten werken. Bovendien, wie zou
bij zo'n symbiose verantwoordelijk zijn voor het onderwijs, gegeven
door twee zozeer verschillende inrichtingen? De enige concessie kon
zijn, de leerlingen der akademie te wijzen op het bestaan van de industrieschool der universiteit.
De regering, door curatoren op de hoogte gesteld van de afwijzende
reactie der akademie, liet zich door de gebruikte argumentatie niet
overtuigen. Als men echt wilde medewerken — aldus Van Ewijck —
waren de bezwaren best te ondervangen. Hij hoopte nu maar, dat het
onderwijs in de werktuigkunde, „van zoo veel gewigt voor de nijvere
volksklasse", ook in de akademie zou worden gegeven.123
Daarmee was dit onderwerp voorlopig van de baan. Twee onderwijsinrichtingen bleven, zoals in Leiden, zonder onderling contact, zich
bewegen op eenzelfde vlak en voor dezelfde categorie van onderwijsvragenden.
5.2.3. Afloop
Naar het schijnt volkomen onverwacht nam lector Verdam — geheel in
de lijn van het contact tussen hem en curatoren, schriftelijk — per 1
september 1828 ontslag. Lakoniek deelde hij mee zijn functie reeds
verwisseld te hebben voor die van „Directeur eener School van Middelbaar onderwijs in de Wetenschappen" te 's-Gravenhage. 124 In het
daaraan voorafgaande seizoen wai de deelname aan het onderwijs als
volgt geweest: ingeschreven waren tien leerlingen voor de meetkundelessen en veertien voor het onderwijs in de mechanica; nooit kwamen er
meer dan acht leerlingen opdagen; vijf daarvan waren minvermogend
en ontvingen het onderwijs gratis; drie leerlingen hadden reeds meetkundelessen aan de Groninger tekenakademie bijgewoond.
Tekenend voor de geringe betrokkenheid van curatoren bij de nieuwe
onderwijstak der universiteit was, dat zij op genoemde datum niet op de
hoogte waren van wat zich aan onderwijs had afgespeeld. Toen dan ook
Van Ewijck, verwittigd van Verdams vertrek, vroeg naar een verslag
over het gegeven industrieel onderwijs, wisten zij niet beter te doen dan
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de vraag door te spelen naar de gewezen lector.125 Verdams antwoord
kwam spoedig, maar was zeer kort, en bevatte slechts enkele mededelingen omtrent het leerlingenaantal en de aard van de lessen, een en
ander reeds in het voorgaande vermeld. 126
Overleg tussen curatoren en de Administrateur volgde. Wat nu verder
te doen? Curatoren wilden de lectorsplaats wel weer opnieuw laten
bezetten, maar dan alleen met het oog op de voortzetting van het
onderwijs der industrieschool; een industriecollege in de mechanica
vonden zij minder nodig, gezien het geringe aantal mechanisch ingerichte fabrieken in Groningen. 127
Een beslissing werd niet genomen, tot de directeuren van de eerder
genoemde akademie het onderwerp van het industrieel onderwijs opnieuw ter sprake brachten. 128 Zij schreven curatoren 22 april 1830, dat
de akademie zich in grote financiële moeilijkheden bevond en mogelijk
met het eveneens te Groningen bestaande „Genootschap ter aanmoediging en bevordering van Teken-, schilder-, graveer- en beeldhouwkunde" (1820) zou gaan samenwerken om een dreigende opheffing van
beide inrichtingen te voorkomen. 129 Bovendien hadden de directeuren
hun mening over de indertijd besproken samenwerking van de akademie met de universiteit radicaal herzien door de volgende „veranderde
omstandigheden": 1. het vertrek van lector Verdam en de nog onvervulde vacature; 2. het overlijden van G. de San, tekenleraar van zowel
de akademie als de universiteit; 3. het al maar dalend aantal donateurs
der akademie; 4. afwijzing door de regering van dringende verzoeken
om financiële bijstand; 5. de Rijkssubsidie voor de aanstelling van een
tekenleraar (ƒ 650,— p.j.) gold tot 1831, terwijl het onzeker was of ook
daarna dit bedrag zou worden uitgekeerd. Dankzij genoemde subsidie
had men J. van Cleeff aan kunnen stellen voor het onderwijs in de
wiskunde, de bouwkunde en de zeevaartkunde. De directeuren stelden
curatoren voor, samen te gaan werken met betrekking tot het industrieel
onderwijs, zoals de regering bedoeld had in het K.B. van 1825 en aan de
universiteit tot ontwikkeling was gekomen. Daartoe zou leraar Van
Cleeff benoemd kunnen worden in de vacature Verdam op de door hem
genoten jaarwedde van ƒ 700,—, zodat eerstgenoemde, naast het onderwijs in de beeldende kunsten, de wiskunde en de zeevaartkunde,
tevens het technologisch onderwijs der universiteit kon verzorgen. Zowel de akademie als genoemd genootschap zouden dan kunnen blijven
bestaan. Vervulling van de vacature De San bleek erg moeilijk, maar
mogelijk kon een bekwame leraar van elders worden aangetrokken.
Curatoren konden zich geheel verenigen met het voorstel van de
akademie. 130 Zij stelden de Administrateur daarvan in kennis en verzochten tevens, Van Cleeff te mogen aanstellen ten behoeve van het
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onderwijs in de werktuigkunde en het tekenen, ter vervulling van de
vacatures Verdam en De San.
Het antwoord van de regering was meer dan een compromis. Het
betekende de mislukking van het experiment van het industrieel onderwijs der universiteit en de erkenning, dat het eigenlijk thuishoorde
bij de akademie, die immers reeds sinds 1798 gericht was geweest op het
geven van nijverheidsonderwijs aan werkende handwerkslieden in ambacht en industrie. De betreffende brief, ondertekend door Van Ewijck,
vergezeld van een Koninklijk Besluit,131 hield het volgende in:
1. de opleiding der „nijvere volksklasse" aan de universiteit komt te
vervallen;
2. het onderwijs in de technologie voor „meer gevorderden" (fabrikanten en andere leidinggevenden in de nijverheid) zal worden hervat als daartoe behoefte bestaat bij de heren professoren en studenten;
3. de lectorsplaats van Verdam wordt, in verband met het onder 1 en 2
gestelde, niet vervuld.
4. de vrijgekomen jaarwedde van ƒ 700,— wordt aan de akademie van
teken-, bouw- en zeevaartkunde verstrekt zodra deze zich verbonden
heeft met het genootschap ter aanmoediging en bevordering van
teken-, schilder-, graveer- en beeldhouwkunst; en wel onder twee
voorwaarden: de „nieuwe" akademie gaat onderwijs geven in de
toegepaste werktuigkunde; studenten der universiteit worden tot dat
onderwijs toegelaten.
5. De toekenning van de jaarlijkse Rijkssubsidie wordt voortgezet als
de onder 4 genoemde vereniging zal hebben plaatsgevonden.
Curatoren legden zich bij deze beslissingen neer,132 en daarmee had het
industrieel onderwijs, als publiek onderwijs aan jeugdigen en ouderen
uit de nijvere klasse, definitief opgehouden te bestaan. De laatste handeling van curatoren die aan het korte, doch gecompliceerde gebeuren
betreffende het industrieel onderwijs der universiteit herinnerde, was
het in bruikleen geven aan de nieuwe tekenakademie van de door
Verdam aangelegde omvangrijke verzameling leermiddelen in de vorm
van gereedschappen, modellen, constructies en andere in de nijverheid
gebruikte artikelen. 133
De lessen in de toegepaste werktuigkunde werden inderdaad vanaf
1830 door J. van Cleeff gegeven aan de met genoemd genootschap
verbonden tekenakademie. 134 Van een band met de universiteit was
echter geen sprake. Het Groninger experiment inzake universitair industrieel onderwijs aan overdag werkende handwerkers was mislukt en
werd niet hervat.
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Ook de avondlessen in de chemische technologie, gegeven door professor Stratingh, werden gestaakt. Of de akademische lessen in dat vak,
die hij tot zijn dood in 1841 bleef geven, 135 ook toegankelijk bleven voor
niet-studenten, zoals dat vóór 17 maart het geval was, is ons uit de
geraadpleegde bronnen niet gebleken.
Waarschijnlijk is dat wel, gezien zijn activiteiten als technisch
scheikundige. Niet tevreden met de accommodatie van de universiteit richtte hij in 1833 zijn eigen woning gedeeltelijk in tot
chemisch-technisch laboratorium. 136 Het toppunt van publiciteit
kreeg Stratingh op 22 maart 1834. Hij maakte toen in de vroege
morgen met de instrumentmaker Chr. Becker (1806-1890) in zijn
„stoomrijtuig" een eerste proefrit over de Groninger keienstraten,
waarbij het voertuig met donderend geraas zegevierend „hellende
straten en scherpe bochten" nam. Hier kon men de hooggeleerde
zelf in actie zien om de wetenschappen dienstbaar te maken aan
de nu zo omstreden „vooruitgang". Een jaar later reden beide
uitvinders van Groningen over de Punt naar Assen en terug,
volgens de Groninger Courant „met behoorlijke, voortdurende,
meerdere of mindere snelheid van gewoon dravende paarden". In
1837 kwam de Koning het vehikel in de werkplaats bewonderen. 137 Later kwamen Stratingh en Becker met een ander prototype van het motorrijtuig, een electro-magnetische wagen. 138
Vanaf 1841 zette professor Cl. Mulder (1796-1867) de akademische
colleges in de chemische technologie voort. 139 Het K.B. van 13 mei 1825
werd naar aanleiding van de vestiging der Delftse akademie (1842) uit
bezuinigingsoverwegingen ingetrokken. 140
Op de oorzaak van de mislukking van dit experiment wezen wij reeds in
de vorige paragraaf. De onderneming was slecht voorbereid en ondoordacht. De Koning was wel sterk in het economische leven geïnteresseerd en droeg het industrieel onderwijs — als verlengstuk daarvan —
een goed hart toe, maar meer was nodig geweest om het onderwijs te
doen slagen: meer middelen, meer kennis van de werkelijkheid waarin
de betrokken jeugd leefde en meer inzicht in de ongetwijfeld hoge
pedagogisch-didactische eisen, die aan de onderwijsgevenden gesteld
moesten worden. Het beleid van de Koning kenmerkte zich bepaald
niet door het vermogen, met anderen samen te kunnen werken. In feite
voerde hij een soort eenmansbedrijf, steunend op het eigen inzicht en
dat van een enkele minister of hoofdambtenaar, en dat wreekte zich ook
hier.
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5 3 . Het Koninklijk Besluit van 1825 in werking; industrieel onderwijs
der universiteit te Utrecht141
5.3.1. Voorbereidingen
De Utrechtse universiteit is eerst laat, en dan nog slechts zeer gedeeltelijk, toegekomen aan het industrieel onderwijs, voorgeschreven in het
K.B. van 13 mei 1825, no. 27. Toch waren de voortekenen niet ongunstig. Reeds vóór genoemd Besluit was afgekondigd, wendde de
Utrechtse hoogleraar G. Moll142 zich eigener beweging in een brief tot
Administrateur D. J. van Ewijck (toen te Brussel), waarin hij zijn belangstelling toonde voor het onderwijs in de werktuigkunde en de
daaraan verwante vakken. 143 Hij stelde voor aan de universiteit een
cursus te verbinden in natuurkunde en werktuigkunde, verduidelijkt
door proeven en demonstratiemodellen, ten behoeve van studenten,
van werklieden die met stoomwerktuigen omgingen of in de toekomst
zouden omgaan, en van leidinggevenden in de nijverheid. Het voorstel
werd in principe aanvaard; de universiteit kreeg JT 1200,— voor de aankoop van de vereiste leermiddelen, 144 mede dankzij een aanbeveling
van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Koning, waarin hij
verklaarde overtuigd te zijn van de noodzaak om de „nijvere klassen
van ingezetenen bekend te maken met die werktuigen, aan welke Engeland de onbegrijpelijke ontwikkeling van zijn industrie voornamelijk
te danken had". 145
Genoemde cursus, die uit had kunnen lopen op een industrieschool
en een industriecollege als in de beide voorgaande paragrafen geschetst,
is niet gegeven. Een stap in die richting zette de regering door de
afkondiging van het K.B. van 29 juli 1826, dat verwees naar het K.B. van
1825. Verder bepaalde het, dat de hoogleraren van de wis- en natuurkundige faculteit onderwijs zouden geven in de schei- en werktuigkunde, toegepast op de nuttige kunsten. Dit onderwijs moest voor minvermogenden gratis zijn en voor anderen ƒ 5,— per jaar per afdeling kosten.
Tijd en plaats zouden nog nader worden vastgesteld.146 Door Van
Ewijck daarover gevraagd om advies,147 vroegen curatoren op hun
beurt de mening van de faculteit, omstandig 's Konings besluit toelichtend. 148 De faculteit antwoordde, dat de voor dit onderwijs in aanmerking komende hoogleraren Moll en De Fremery afwezig waren en
daarom niet konden worden geraadpleegd. 149 De aanwezige leden der
faculteit voelden er voor, de voorgestelde lessen eenmaal per week te
geven in de wintermaanden van 7 tot 8 uur 's avonds. De akademische
auditoria vonden zij voor dat doel uitnemend geschikt, en gebruik zou
kunnen worden gemaakt van de inventaris der natuur- en scheikundige
kabinetten. Niet-studenten achtten zij voor dit onderwijs de aangewezen leerlingen; men zou eerst hun behoeften aan onderwijs kunnen
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onderzoeken, en uiteraard dienden van Rijkswege de middelen te worden toegewezen voor het aanschaffen van de nodige modellen en
werktuigen.
Daarop vroegen curatoren B. en W. van Utrecht hun mening omtrent
de onderwijsbehoeften der nijvere klasse.150 Het antwoord kwam snel:
er bleken in en om Utrecht 83 ambachtsbedrij ven, fabrieken, trafieken
en andere bedrijven te zijn, waarin 810 personen werkten, die voor het
bedoelde onderwijs in aanmerking kwamen. Het college vond dat onderwijs nodig voor fabrikanten, apothekers, architecten en handwerkers. Laatstgenoemden werkten in bedrijven als bierbrouwerijen, blikslagerijen, boekdrukkerijen, grofsmederijen, goud- en zilversmederijen,
beeldsnijderijen, een buskruitfabriek, chocoladefabrieken, cementmolens, loodwitmolens, oliemolens, houtzaagmolens, snuifmolens en
graanmolens, horlogemakerijen, timmerwerkplaatsen, metselarijen,
loodgieterijen, wagenmakerijen en textielfabrieken.151 Daarmee was de
behoefte aan industrieel onderwijs aangetoond.
Deze gegevens gaven curatoren door aan de faculteit, tevens vermeldend, dat noch lokalen, noch gelden beschikbaar waren om het nieuwe
onderwijs naar behoren te geven; de regering had slechts ƒ 400,— gegeven om de eerst noodzakelijke aankopen te doen.152 Uit de daarna
tussen regering en curatoren gevoerde briefwisseling komt eerstgenoemde naar voren als de drijvende kracht, die enerzijds ernstig streefde naar het door de universiteit nakomen van de plicht tot het geven van
theoretisch nijverheidsonderwijs aan iedereen, doch anderzijds ook
waarmaakte wat in het K.B. van 1825 was bepaald, namelijk dat het
industrieel onderwijs hoegenaamd niets mocht kosten. Curatoren zien
wij in die correspondentie als het voor het wel en wee der universiteit
verantwoordelijke college, dat alleen schriftelijk contact had met de
faculteit der wis- en natuurkunde en voor dit doel evengoed ergens in
het buitenland had kunnen zitten. Overigens een aspect, dat ook het
beschreven onderwijsgebeuren te Leiden en Groningen kenmerkte. Te
Utrecht leverde het heen en weer geschrijf aanvankelijk niets dan ergernis op.153 Verscheidene brieven van curatoren, die bij herhaling
verzochten met het onderwijs te beginnen, of althans mede te delen,
welke „zwarigheden" zo'n begin in de weg stonden, bleven onbeantwoord. Tevens werden curatoren door Van Ewijck onophoudelijk bestookt met vragen als: waarom nog niet begonnen? wat zit er toch in de
weg?154
Ongerust vroegen curatoren zich in hun vergadering van 26 maart
1827 af, hoe het „voortdurend stilzwijgen der faculteit" toch te verklaren was.155 Enkele dagen daarvoor156 hadden zij Van Ewijck nogmaals
hun zorgen bekend gemaakt, waarbij zij tevens het verhaal deden over
de teleurstellende gang van zaken. Na de mededeling van de faculteit,
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dat professor Moll uitlandig was en eerst zijn terugkomst diende te
worden afgewacht, alvorens de vragen van curatoren beantwoord konden worden, hadden zij, mede aangespoord door de aanmaningen der
regering, nog herhaalde malen de faculteit schriftelijk aangespoord tot
spoed, doch zonder resultaat. Wij hebben alles gedaan wat we konden,
zo besloten curatoren hun brief, maar hebben geen middelen om de
faculteit er toe te brengen onze brieven te beantwoorden, noch de macht
Moll te dwingen met het „industrisch onderwijs" te beginnen.
Gezien de frequente briefwisseling tussen curatoren en Van Ewijck,
en de steeds ongeduldiger wordende toon van laatstgenoemde daarin,
kon het niet uitblijven, dat het niet nakomen van de onderhavige ondenvijsplicht van de Utrechtse hogeschool ook het hoogste regeringsniveau in beweging bracht.
Nadat de minister van Binnenlandse Zaken, gealarmeerd door zijn
Administrateur, de Koning had ingelicht,157 richtte laatstgenoemde
zich via de secretaris van Staat tot de minister van Binnenlandse
Zaken.158 Zijne Majesteit kan wel toegeven — aldus de secretaris — dat
professor Moll drukke bezigheden heeft, maar buiten hem telt de faculteit nog vier hoogleraren die, bij goede wil, althans een aanvang met
de lessen hadden kunnen maken. Bovendien heeft het de bevreemding
van Zijne Majesteit gewekt, dat de faculteit drie brieven van curatoren
onbeantwoord heeft gelaten. De Koning verlangt nu „consideratie en
advies van Uwe Excellentie nopens de middelen welke er zouden kunnen en behooren te worden aangewend ten einde zoodanige onvoegzame handelwijze tegen te gaan en in het vervolg te voorkomen".
De volgende stap van de minister kan men uit deze koninklijke
aansporing verklaren: hij liet de Administrateur voor het Onderwijs een
brief zenden naar de faculteit zelf, waarin 's Konings misnoegen kenbaar werd gemaakt over het nog niet aanvangen met het onderwijs in de
toegepaste schei- en werktuigkunde; tevens deelde hij mee, dat de
faculteit de reden van het niet beantwoorden der brieven van curatoren
had moeten vermelden.159
Het geduld van de regering moet groot geweest zijn, want eerst een
halfjaar later vroeg zij, nu weer aan curatoren, hoe het gesteld was met
de invoering van het industrieel onderwijs.160 Curatoren gaven daarop
het stereotype antwoord: wij weten het ook niet; „sedert onze missive
van den lOen Maart (1827) hebben wij niets van de faculteit der wis- en
natuurkunde vernomen omtrent het Technologisch onderwijs".161
Wat volgde is even gecompliceerd als het voorgaande, doch spoedig
verteld. Professor Moll gaf curatoren te kennen, slecht te spreken te zijn
over: „den staat van de Natuurkundige verzameling" der universiteit,
de huisvesting van deze verzameling en de door de regering voorgenomen inkrimping van het aan de natuurkundige kabinetten verbonden
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personeel. Het industrieel onderwijs vergde naar zijn mening zeker vijftot zesduizend gulden om in de meest noodzakelijke behoeften aan
leermiddelen en accommodatie te voorzien, terwijl de regering slechts
ƒ 500,— beschikbaar wilde stellen voor dat doel. Hij verklaarde, niet
voorbereid te zijn op het onderwijs aan werklieden, omdat hij niet op de
hoogte was van hun aard, gezindheid en ontwikkelingspeil. Als de
nodige middelen er kwamen, wilde hij, hoewel hij de goede uitslag
onzeker vond, het onderwijs wel beginnen. Hij stelde zich daarbij voor,
aan handwerkslieden en andere belangstellenden, les te geven in de
theorie der werktuigkunde op een grondige wijze, daarbij vooral oppervlakkigheid vermijdend. 162
Uit de gevoerde uitvoerige briefwisseling over dit onderwerp blijkt,
dat de weigering der regering, de nodig geachte materiële middelen te
verschaffen, niet de hoofdoorzaak was van het falen der pogingen, aan
de Utrechtse universiteit een industrieschool te verbinden. Eerder dan
De Gelder (Leiden) en Verdam (Groningen), besefte professor Moll,
dat de afstand tussen het gestelde ideaal en de werkelijkheid groot was
en dat met name een ongeselecteerd publiek bij de toenmalige arbeidsomstandigheden en onderwijsvoorzieningen niet met vrucht het
voorgestelde onderwijs zou kunnen ontvangen. Toen Moll verklaarde,
alleen grondig onderwijs te willen geven, had De Gelder reeds ondervonden, dat zelfs „laag bij den weg" het nog heel moeilijk was om op het
niveau van zijn leerlingen te doceren. Zij hadden immers weinig lager
onderwijs kunnen genieten. Bovendien hadden zij voor het bovengenoemde onderwijs alleen 's winters enkele uren per week — na hun
dagtaak — ter beschikking. Daaraan kon ook het persoonlijk bezoek van
Administrateur Van Ewijck aan de universiteit, een zeldzaam gebeuren
in die dagen, niets veranderen. 163 Zelfs toen de regering er in beginsel in
toestemde, een lector ter assistentie te benoemen, wilde de hoogleraar
niet met het nieuwe onderwijs beginnen.
Curatoren legden zich bij deze beslissing neer. Bij een door B. en W.
van Utrecht geconstateerde behoefte aan nijverheidsonderwijs bleek
het niet mogelijk, daarin aan de universiteit te voldoen. De weigering
van professor Moll kwam niet voort uit koppigheid, zoals curatoren
suggereerden, 164 maar uit de overtuiging, dat bij nader inzien de opgave in de gegeven omstandigheden te groot was. Betwijfeld moet
worden of de toenmalige arbeiders akademisch onderwijs met vrucht
hadden kunnen ontvangen, ook na verkregen studieverlof van hun
werkgevers. Meer effect had kunnen worden verwacht van leerplicht
(om een goede basiskennis te verschaffen) en van dagnijverheidsonderwijs, zoals eerst jaren later moeizaam van de grond kwam, subsidiair
van leerlingstelsels, die, als eens in de bloeitijd van het gildewezen, de
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onderwijsvragenden betere kansen hadden kunnen bieden op ontwikkeling.
Even moeizaam, zij het met een gunstiger resultaat, verliepen de voorbereidingen met betrekking tot het scheikundig onderwijs voor de werkende klasse. Op voordracht van curatoren benoemde de minister van
Binnenlandse Zaken, P. J. I. de Fremery165 tot buitengewoon hoogleraar. Deze stond — volgens het college — als een „kundig man" bekend
en zou stellig gesteund worden door vader De Fremery, bekwaam
hoogleraar aan de Utrechtse universiteit.166 Daar de voorgestelde reeds
een jaarwedde genoot vanwege zijn functie aan de Rijksveeartsenijschool, werd zijn tractement bepaald op ƒ 1000,— per jaar.167 Hij begon
met de akademische lessen in 1829, maar slaagde er toen niet in een
oplossing te vinden voor het huisvestingsprobleem van het avondonderwijs in de chemische technologie.
5.3.2. Onderwijs
Het onderwijs in de scheikunde, gegeven door De Fremery junior, was
te onderscheiden in „praktische scheikunde" ten behoeve van studenten
der universiteit, en „technische scheikunde, toegepast op de nuttige
kunsten, inzonderheid het fabrijkwezen", zoals de docent het in 1829
formuleerde.168 De lessen aan studenten begonnen in 1829 en bestonden uit het doen van proeven, in aansluiting op het onderwijs van De
Fremery senior (1770-1844), die vanaf 1795 hoogleraar was in de medicijnen, chemie, pharmacie en natuurlijke historie. Met de toegepaste
technische scheikunde was op 14 januari 1830 nog niet begonnen vanwege het ontbreken van een geschikte lokaliteit.169 Het bestaande laboratorium vond de docent „te bekrompen en van te kleine werkplaatsen voorzien, en niet ingericht om toegang te verlenen aan een grooter
aantal personen, die tot de minder beschaafde klasse van mensen (behoorden)". De te nemen „proeven in het groot, vereist om de vordering
der wetenschappen dienstbaar te maken aan de voortbrengselen der
fabrieken" en nieuwe industriële vestigingen te stimuleren, achtte hij
niet te verwezenlijken, zonder het academisch onderwijs te schaden. Hij
gaf curatoren in overweging zich met het stadsbestuur in verbinding te
stellen om deze te vragen voor huisvesting te zorgen.
Toen een oplossing van de onderhavige ruimtenood niet werd gevonden, kwamen vader en zoon overeen, toch maar het te klein geachte
laboratorium te gaan gebruiken, zodat de lessen in de toegepaste technische scheikunde op 25 januari 1830 konden beginnen.170 Van de
aangevraagde ƒ 1200,— voor de aankoop van leermiddelen werd
ƒ 400,— toegestaan. Het gratis gegeven onderwijs werd twee uren per
week gegeven, en wel des avonds van 7 tot 8 uur in de maanden oktober
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t/m maart. De term „toegepast op" had dezelfde betekenis als te Leiden: de docent speelde in op de plaatselijke behoeften van de nijverheid. Cursisten waren fabrikanten, bazen van ambachtsbedrijven,
knechts en „liefhebbers van de scheikunde". 171
Begin 1840 kwam er echter een kink in de kabel: de lessen werden
niet meer gegeven omdat het gebruik van het laboratorium door de twee
hoogleraren (vader en zoon De Fremery), voor zulke verschillende
doeleinden op den duur te bezwaarlijk bleek te zijn. Pogingen om een
betere oplossing te vinden liepen op niets uit; er was geen geld voor de
inrichting van welk lokaal ook, aangezien de middelen der universiteit
voortdurend besnoeid werden.
5.3.3. Afloop
Het staken der lessen was in januari 1842 aanleiding voor vijftien cursisten om de minister van Binnenlandse Zaken een brief te schrijven,
waarin zij hem dringend verzochten hun onderwijs in de „volksscheikunde", zoals zij dat noemden, voort te laten zetten.172 Zij verklaarden
hun lessen, ondanks de beperktheid van de lesruimte, zeer te hebben
gewaardeerd, en nergens in Utrecht dergelijk onderwijs te kunnen ontvangen. „Meer dan ooit", aldus de ondertekenaars, „is onderwijs in
kunsten en handwerken ten behoeve van de nijvere klasse noodzakelijk". Zelf waren zij op zoek gegaan naar een geschikt gebouw, en
meenden dat gevonden te hebben in „het oude Paleis, (...) hoofdzakelijk in gebruik als Landbouwkundig Kabinet", waarin „lessen in
Landhuishoudkunde" aan niet-studenten gegeven werden, Ervan
overtuigd, dat alleen het huisvestingsprobleem de oorzaak was van het
staken der lessen, meenden zij, dat het probleem nu opgelost was. Dat
bleek echter niet het geval te zijn. Ook toen curatoren een goedkopere
mogelijkheid gevonden hadden en de minister voorstelden gebruik te
laten maken van het laboratorium der veeartsenijschool, kwam geen
goedkeuring af omdat voor de cursus geen subsidie kon worden verleend. 173
Daarmee was ook die vorm van industrieel onderwijs van de baan. Bij
een gebleken behoefte daaraan brak de regering af wat opgebouwd was,
de cursisten berovend van een, door hen zeer gewaardeerde, ontwikkelingsmogelijkheid. Zij waren echter niet de enige gedupeerden. De
toestand van 's lands schatkist noopte de regering tot het doorvoeren
van drastische bezuinigingen, o.a. op onderwijsgebied.174 Als gevolg
daarvan werd het industrieel onderwijs niet langer als een plicht der
universiteiten beschouwd; de subsidiëring daarvan verviel eveneens
(met uitzondering van de subsidie voor het Leidse industriecollege). De
oprichting van de Delftse akademie was mede aanleiding tot deze
maatregel. Een logisch motief kan dat echter niet genoemd worden:
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deze school ging dagonderwijs geven o.a. aan toekomstige civielinge
nieurs; zij was alleen bereikbaar voor welgestelden en kon geen alter
natiefzijn voor de Utrechtse ανοηί/cursus in technische scheikunde.
5.4. Amsterdams eerste industrieschool (1826-1830)
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5.4.1. Voorbereidingen
In het voorgaande zagen wij, dat de Rijksoverheid in 1825 een Besluit
afkondigde met het doel, de universiteiten te brengen tot het geven van
industrieel onderwijs aan de nijvere klasse en hen te maken tot centra
van ook elders te beginnen onderwijs van dat type. In diezelfde tijd had
ook de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen plannen in die richting;
zij gebruikte het middel der prijsvragen om aan ideeën te komen. De
formulering van de vragen doet denken aan artikel 3 van de Schoolwet
van 1806. Geen wonder, want aan die wet lag ten grondslag het onderwijsplan van Het Nut, getiteld „Algemene denkbeelden over een nationaal onderwijs". 176 Maar langzamerhand werden de ideeën over
industrieel onderwijs scherper omlijnd. Het eigenlijke doel werd voortgezet onderwijs, zoals in het door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uitgegeven Technologisch Handboek — eveneens een prijsvraagantwoord — tot uitdrukking kwam: het ging om het onderwijs voor
uitvoerenden en leidinggevenden. Dat wil zeggen: de studie van de
natuurwetenschappen, van de grondstoffen en hun be- en verwerkingsmogelijkheden, de studie van alle kunsten en handwerken; de
studie van de wiskunde, de natuurkunde, de scheikunde en de werktuigkunde(1809, 1813, 1819). m Zoals wij reeds zagen werd dat principe
ook verwoord door administrateur D. J. van Ewijck in zijn rapport (I,
1825, par. 2.4.). Het Onderwijsverslag over 1824 handelde eveneens
over dat onderwerp; 178 de regering drong daarin aan op het geven van
industrieel onderwijs aan allen, die behoorden tot de nijvere klasse. Een
en ander lezend voelde het Amsterdamse Nutsbestuur zich gestimuleerd iets te gaan ondernemen op dat gebied. Namens het bestuur
verzocht G. van der Jagt, 179 o.a. directeur van de afdeling bouwkunde
der Amsterdamse tekenakademie, de regering om in staat gesteld te
worden tot het geven van het onderwijs als in het Onderwijsverslag was
omschreven. Hij verklaarde, dat Het Nut reeds enige tijd een dergelijk
voornemen had, maar weerhouden was door de hoge kosten, die met de
aankoop van de vereiste leermiddelen gemoeid waren. 180 Het antwoord
van de regering was bemoedigend; 181 zij verzocht de briefschrijver om
haar in te lichten over de voortgang van de plannen en suggereerde, bij
realisering ervan materiële steun te willen verlenen. Deze adhesiebetuiging moet bij de initiatiefnemers zijn aangekomen als een schouderklopje: begin maar, wij helpen.
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5.4.2. Onderwijs
Amsterdams eerste industrieschool werd geopend in het najaar van
1826. De school werd beheerd door een commissie, benoemd door de
beide departementen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.
Het doel van het nieuwe onderwijs was: het geven van theoretisch
beroepsonderwijs aan ambachtslieden, fabrikanten en trafikanten, tot
bevordering van de welvaart van het land in het algemeen en die van het
bedrijfsleven in het bijzonder.182
Hier zien wij een aanzet, die enigszins afwijkt van het te Leiden en
Groningen tot stand gekomen industrieel onderwijs: daar begon men
met een industrieschool en een industriecollege, resp. voor de werkende
jeugd en de fabrikanten, terwijl de onderhavige Amsterdamse school
het onderwijs tegelijkertijd ging geven aan beide categorieën. Het geformuleerde doel was overigens gelijk: het geven van beroepsgericht
onderwijs, ten gunste van de nijvere klasse en van de nijverheid.
Men begon met twee docenten (G. van der Jagt en J. Jonkhert, privaat onderwijzer in de wiskunde te Amsterdam), en 76 jeugdige en
oudere personen als leerlingen. In 1828 werd, niet alleen in verband met
het toenemend aantal leerlingen (76 in 1826, 98 in 1827, 97 in 1828),
maar ook met het oog op de wankele gezondheid van Van der Jagt,
aangesteld A. C. Oudemans, houder van een Franse kostschool te Amsterdam, voor het geven van wiskundelessen. Van der Jagt overleed in
de loop van 1829, bijna 29 jaar oud. Daardoor leed de school een zeer
gevoelig en door velen betreurd verlies.183 W. S. Swart, o.a. lector aan
het Amsterdamse athenaeum,184 volgde hem op.185
Het onderwijsprogramma omvatte rekenen, natuurkunde, scheikunde
en werktuigkunde, in beginsel overeenkomend met het Leidse en het
Groninger industrieel onderwijs, beschreven in 5.1. en 5.2.
Het onderwijs werd door G. van der Jagt als volgt omschreven:
„het leren kennen der eigenschappen van de regte lijnen, de platte
drie- en veelhoeken, den cirkel, de vlakken en de gelijkvormige
figuren, der berekening van den inhoud van alle vlakke figuren,
voornamelijk toegepast op de beschrijvende meetkunde, alsmede
het berekenen van de oppervlakten en inhouden der lichamen, de
beginselen der Beweegkunde, de eigenschappen van den slinger
en de wetten van de botsing, veerkracht, hardheid, buigbaarheid
en rekbaarheid der ligchamen, toegepast op de hoedanigheid van
onderscheidene stoffen, inzonderheid van hout en ijzer, als meest
tot werktuigen gebruikt wordende, en eindelijk in de verklaring
van het Tiendeelig Stelsel van maten en gewigten; terwijl men
hierbij, zoo veel mogelijk, door eenvoudige en algemeene toepassingen op de bedrijven van het dagelijksch leven, gepoogd
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heeft, op eene duidelijke en overtuigende wijze, het groóte nut te
doen uitkomen, het welk in de beoefening der Wis-, Natuur-,
Schei- en Werktuigkunde voor den Ambachts- en Handwerksman gelegen is."
De lessen werden gegeven in de wintermaanden op drie avonden per
week van acht uur tot halftien. Ook een aantal belangstellenden woonde de lessen bij. Het onderwijs sloeg aan. Het enthousiasme van sommige leerlingen was zo groot, dat zij aandrongen op voortzetting der
lessen gedurende de zomermaanden. Lector van der Jagt gaf daaraan
gevolg; hij hielp hen aan studiemateriaal en begeleidde hun studie.186
Een der leerlingen vond een heiwerktuig uit, dat een arbeidsbesparing
opleverde van 50%. Het schoolbestuur nam een tekening en een uitvoerige beschrijving van het kolossale toestel in een verslag op en vond
de uitvinding „een proeve, dat het onderwijs niet zonder vrucht gegeven
was en geschikt was om de nijverheid bij de ambachtslieden op te
wekken (.. .)". 187 Het vak scheikunde kwam eerst tegen het eind van de
cursus 1829/1830 aan de orde. Behandeld werden onderwerpen als: het
doel der scheikunde; het verschil tussen chemische en mechanische
scheiding en samenstelling der stoffen; wetten van samenhang en verwantschap van warmte en licht; zuren, logen en zouten, een en ander
met proeven toegelicht en in verband gebracht met de beroepspraktijk.188
De door de regering in het vooruitzicht gestelde hulp kwam af in de
vorm van een subsidie van ƒ 1000,—, terwijl de gouverneur der provincie in natura bijdroeg („een volledig stel Maten"). Voorts werd het
gebruik toegestaan van alle modellen en constructies, die op 's Rijks
werf en in het Landbouwkundig Kabinet voorhanden waren.189 Voor
enige irritatie zorgde de minister van Binnenlandse Zaken, die het
hoofdbestuur van Het Nut een bewerking toestuurde van Broughams
boek over het Engelse nijverheidsonderwijs, getiteld „Practical observations upon the education of the people, adressed to the working
classes and their employers".190 De auteur wees daarin op twee moeilijkheden: de handwerkers hadden door de lange werkdagen gebrek
aan tijd om geschikt voortgezet beroepsonderwijs te ontvangen, en zij
hadden gebrek aan geld om dat te betalen. Desondanks waren er in
Engeland op verscheidene plaatsen diverse vormen van beroepsonderwijs tot ontwikkeling gekomen, terwijl de bereidheid om dit te volgen
groot was. De minister liet het boek vergezeld gaan van een brief,
waarin hij de hoop uitsprak, dat „de heilzame uitwerkselen", welke die
middelen in Engeland hadden teweeggebracht, ook in Nederland zouden plaatsvinden. Het Nutsbestuur antwoordde daarop, dat de door
deze schrijver genoemde middelen (leesbibliotheken, verstrekking van
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gratis of goedkope lectuur, het houden van voordrachten, het organiseren van avondscholen) in Nederland reeds bestonden en met name
Amsterdam sinds 1826 een industrieschool kende van het door
Brougham aanbevolen type; ten bewijze van de Nutsactiviteiten voegde
hij een overzicht toe van wat verricht was en werd. De ministeriële zorg
had toch een gevolg: het bestuur zond de boeken naar de departementen met het verzoek, het voorbeeld van Amsterdam te volgen.191
De auteur wees op de dringende noodzaak, geschikt voortgezet
onderwijs voor de „working class" te creëren. Brougham: Reeds
zijn op verscheidene plaatsen in Engeland de volgende vormen
van onderwijs en informatie ten behoeve van de handwerkers tot
ontwikkeling gekomen: 1. werkgroepen („mutual instruction and
discussion"); 2. beschikbaarstelling van goedkope of gratis
volkslectuur; 3. het oprichten van leesbibliotheken; 4. het geven
van herhalings- en beroepsonderwijs op één of twee avonden per
week; 5. het geven van schools beroepsonderwijs op één of twee
avonden per week (leervakken: rekenen, algebra, meetkunde,
natuurkunde, werktuigkunde en scheikunde). In enkele steden
heeft men reeds een begin gemaakt met een of meer van deze
onderwijsvormen, namelijk te Glasgow, Kendal, Leeds, Edinburgh, Liverpool en London. Het is echter moeilijk, aan geschikte
leraren te komen, vooral in kleinere steden. Men kan in de gegeven omstandigheden van de arbeiders zelf geen initiatieven verwachten tot het organiseren van bovengenoemd onderwijs. De
„upper class" heeft hier een plicht en een taak; vervulling daarvan
zal van onschatbare waarde zijn voor 's lands welvaart in 't algemeen en die van de „working class" in het bijzonder.
Hoewel het aanvankelijk in de bedoeling lag, de lessen gratis te geven,
was het schoolbestuur er noodgedwongen toe overgegaan, van elke
leerling ƒ 5,— per cursus schoolgeld te heffen.192 Gezien het doel van de
Maatschappij overwoog het bestuur vóór de aanvang van de cursus
1828-1829, het schoolgeld afte schaffen om ook en vooral de minvermogenden te bereiken. Met dat oogmerk en ook om de vereiste leermiddelen (modellen, werktuigen, constructies) te kunnen kopen of te
laten maken, vroeg het bestuur de regering, financieel bij te springen
door nog eens een subsidie van ƒ 1000,— ineens en een jaarlijkse toelage
van ƒ 600,— te verstrekken gedurende tien jaren. Van Ewijck verzette
zich echter tegen afschaffing van het schoolgeld, met als argumentatie,
dat een bijdrage van ƒ 5,— per seizoen toch wel zeer gering was en dat in
Engeland het kosteloos maken van soortgelijk onderwijs aan hetzelfde
leerlingtype, de deelname had doen afnemen. Hij stelde zich op het
standpunt, dat een „zoodanige contributie in het belang der zaak niet
gemist kon worden".193
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Dat schoolgeld was zeer hoog, namelijk ongeveer І г% van het
gemiddeld inkomen van een arbeider (ƒ 300,— à ƒ 350,— per jaar,
in de beste vakken, als hij werk had). Vergeleken met het huidige
loonpeil zou zo'n bijdrage op minstens ƒ 350,— per jaar uitkomen.
Deze wending is zeer opmerkelijk. Steeds had de regering, als het ging
over lekenscholen en industriescholen, gepleit voor het geven van gratis
onderwijs aan minvermogenden; hier werd schoolgeld voor allen bepleit. In aanmerking genomen de armoede, waarin toen vele onderwijsvragenden leefden, moet een uitgave van ƒ 5,— p.j. voor minvermogenden toentertijd als zeer bezwaarlijk worden aangemerkt. Overigens toonde de regering zich ingenomen met het op gang komen van dit
volksonderwijs en willigde daarom een deel van het verzoek in door
voor de tweede maal een subsidie van ƒ 1000,— te verlenen. De gevraagde ondersteuning van ƒ 600,— per jaar wees zij echter af.194
Voor het verkrijgen van leermiddelen schafte men, als gebruikelijk bij
het onderwijs der lekenscholen en het industrieel onderwijs der universiteiten, op een bepaalde schaal gemaakte modellen aan. Enkele
werktuigen en toestellen voor het natuurkundig onderwijs liet men uit
Engeland komen, aangezien deze in Nederland niet voorhanden waren.
Het maken van dergelijke artikelen in Nederland was niet onmogelijk,
maar het ontwerpen ervan op basis van didactische principes was hier
nog in een embryonaal stadium. 195 Te Seraing (nabij Luik) werd een
model van een stoommachine gekocht voor ƒ 1500,—. Voor het wiskundig onderwijs (algebra, meetkunde, projectieleer, stereometrie, beschrijvende meetkunde, het maken van uitslagen) maakten de leraren,
in navolging van Dupin, 196 gebruik van meetkunstige modellen, vervaardigd van hout, koper, zijde, glas e.d. Verder waren aanwezig: winkelhaak, zwaai, driehoeken, veelhoeken, combinaties van vlakken en
beweegbare koperdraden, cirkels, bollen, kegels, piramiden, cilinders,
spiralen etc, alsmede verbindingsmiddelen en gereedschappen, zoals
Verdam die bij zijn onderwijs in Groningen gebruikte. 197 Genoemde
modellen, „met zeer veel smaak en nauwkeurigheid" gemaakt door de
Parijzenaar J. C. Allizeau, hingen methodisch samen met vijftien uitgeschreven lessen. Ook de regering werkte mee aan het verkrijgen van
de leermiddelen: toen de in Parijs bestelde artikelen waren aangekomen
en Van der Jagt daarvan kennis gaf aan Van Ewijck,198 berichtte deze,
ten behoeve van de Amsterdamse school uit Parijs afkomstige toestellen
te hebben laten namaken door „de Instrumentmaker Nohr in de
Nieuwstraat te 's-Gravenhage". 199 Zelf had Van der Jagt contact met de
instrumentmakers gebroeders Van Laun te Amsterdam, die modellen
wilde namaken tegen ƒ 180,— per stel. De school kreeg ook boeken; zo
verschafte het hoofdbestuur van de Maatschappij een boek „ten ge173

bruike van die leerlingen, welke door eigene oefening hunnen geest
verder zochten te ontwikkelen en met nuttige kennis te verrijken", en
boeken, handelend over technologische, geschiedkundige en zedekundige onderwerpen, „ten einde onderling en bij afwisseling door de
leerlingen te worden gelezen". 2 0 0
Goede diensten bij het geven en laten uitwerken der lessen bewezen
ook twee door Van der Jagt zelf geschreven boeken over de grondbe
ginselen der meetkunde 2 0 1 en de relatie tussen de verschillende am
bachten en de „meet"kunde, 2 0 2 welk vak hij van groot belang vond voor
allen, die werkten in de nijverheid. De meetkunde, aldus de auteur,
omvat alle middelen om te meten, om te vergelijken, om dingen te
kunnen maken, en voorts om alle oppervlakken, inhouden en uitgestrektheden te bepalen; wie werkelijk kan meten is in staat, technisch
bekwaam bezig te zijn op het gehele terrein van de nijverheid; alles in de
techniek draait om meten; rekenen, algebra, meetkundig tekenen, be
schrijvende meetkunde, al die vakken maken goed meten mogelijk of
komen uit de meetkunst voort. 2 0 3
Welke was de bezielende kracht, die het onderwijs van Van der Jagt tot
zo'n succes maakte? Waarom slaagde hij waar De Gelder en Verdam
faalden, terwijl toch het onderwijs van laatstgenoemden niet essentieel
verschilde van dat der Amsterdamse industrieschool?
Drie mogelijke oorzaken van dat slagen waren: a. de docent wist wat
werken was; b. hij moet een groot pedagoog geweest zijn; с hij werd
gedreven door de wil, zijn leerlingen niet alleen beroepsbekwaam, maar
ook levensbekwaam te maken, waardoor zij de achting en waardering
van hun omgeving zouden verdienen. Achtereenvolgens gaan wij in het
kort op deze punten in.
a. G. van der Jagt begon zijn loopbaan in de schilderswerkplaats van
zijn vader te Zierikzee. Op de lagere school leek hij erg dom, en ook zijn
vader was weinig over zijn vorderingen in het vak te spreken. Gijsbrecht
werd in de leer gedaan bij een metselaar, daarna bij een timmerman en
vervolgens bij een molenmaker. Intussen had hij de aandacht getrokken
van ds. J. A. Dompeling, die als lector fungeerde van een natuurkundig
genootschap. Dejongen was een laatbloeier. Aanvankelijk leek hij, als op
de lagere school, niet bepaald schrander, maar gaandeweg stak hij van
de lessen van de lector, die hem als loopjongen en technisch assistent
gebruikte, veel op, zoveel zelfs, dat zijn wiskundige kennis voor de lector
aanleiding was hem stelselmatig les te geven in de wis- en natuurkunde.
Hij maakte grote vorderingen. Met aanbeveling van professor J. H. van
Swinden kwam hij als leerling op de Koninklijke akademie van beel
dende kunsten te Amsterdam. Daar behaalde hij in 1823 de hoogste
prijs. Deze akademie benoemde hem tot docent en in 1826 tot directeur
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der bouwkundige afdeling. Vervolgens werd hij lector bij het departement bouwkunde der Maatschappij Felix Meritis, en medebestuurder
en lector van de onderhavige industrieschool.204 Hij wist uit ervaring,
wat het betekende na een lange werkdag onderwijs te genieten, en dan
nog op basis van een geringe schoolkennis. Zijn leerlingen zaten daar
ook mee. Het opzoeken van hun niveau was voor hém geen probleem.
b. Het feit dat hij leerlingen trok op de winteravonden van acht tot
halftien betekent, dat zij de lessen waardeerden. Het zelfs doorzetten
van de studie gedurende de zomer houdt in, dat de belangstelling in
sterke mate gewekt was. De verslagenheid van de leerlingen bij de
vroegtijdige dood van hun lector/directeur wijst er op, dat hij niet alleen
kennis had overgedragen, maar ook een plaats in het hart van de
werkende jongeren, die hij eens zijn vrienden noemde, 205 had veroverd.
с Het doel van het tekenonderwijs was, zoals wij zagen: herleving van
Neerlands roem op kunstgebied; van het industrieel onderwijs: bevor
dering van de bloei der nijverheid. Van der Jagt ging verder. Volgens
hem ging het niet alleen om beroepskbekwaamheid, maar vooral om
persoonsontwikkeling, waardoor ook het leven buiten het arbeidsgebied
glans kon krijgen: t.w. het gebied van het gezin, de natuur, de kunst,
kortom alles wat het leven waarde kan geven. Het ging om de gehele
werkende mens, die, mede dankzij zijn technisch vernuft, geen slaaf
mocht zijn van zijn werkgever of zijn omgeving, maar een gewaardeerd
en gerespecteerd burger. 2 0 6
5.4.3. Αβοορ
Na vier cursusjaren kwam er helaas een eind aan de zo veelbelovende
lessen der industrieschool. Het verslag over de cursus 1829-1830 ver
meldde wel een geringe terugloop van het aantal leerlingen, te wijten
aan het verlies van hun geliefde leraar, die zo „uitnemend geschikt" was
geweest de belangstelling en de lust tot eigen studie en onderzoek der
leerlingen aan te wakkeren, maar tevens gaf het bestuur te kennen
goede hoop te hebben op voortzetting der lessen in het volgende sei
zoen. 2 0 7 Van Ewijck berichtte het bestuur nog, het verslag met aandacht
te hebben gelezen en te verwachten, dat het aantal leerlingen weer zou
toenemen, gezien de bekwaamheid van de opvolger van Van der Jagt,
maar met de cursus 1830/31 is geen aanvang meer gemaakt. 2 0 8 Het
bestuur schreef de Administrateur op 16 november 1830, dat de lessen
der industrieschool voorlopig waren gestaakt. 2 0 9
Wat kan het beëindigen van dat onderwijs veroorzaakt hebben? Daarover is niets bekend. De gebeurtenissen rondom de Belgische afscheidingsbeweging kunnen een rol hebben gespeeld. „Een menigte jongeren van verschillende stand en leeftijd snelde in die tijd vrijwillig te
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wapen", aldus het Onderwijsverslag over 1831, „de roepstem des Konings volgend". 210 Nadat echter de „luiden jubel", waarmee de jeugdige
vrijwilligers bij hun terugkeer waren begroet, was verstomd, en de
„feestvreugde" was bekoeld, had zich een scheiding tussen Noord en
Zuid voltrokken, die tevens een scheiding betekende tussen het industriële Zuiden en het agrarisch-commerciële Noorden. 211
De in 1830 gevallen draad werd opgenomen, niet in eerste instantie
door Het Nut, maar door de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, zoals wij reeds in paragraaf 2.11. zagen. Daarop richten wij
thans onze aandacht.
5.5. Industrieschulen (1830-1863)212
5.5.1. Initiatieven van de Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
In 1831 bracht, zoals wij zagen in paragraaf 2.11., de commissie Van
Catz Smallenburg, in opdracht van de Nederlandsche Huishoudelijke
Maatschappij (N.H.M.) — in 1836: Nederlandsche Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid (M.v.N.) —, een rapport uit; daarin werd de
oprichting van industriescholen door de plaatselijke departementen der
Maatschappij bepleit, zo mogelijk in samenwerking met de Nutsdepartementen.
Het rapport viel in goede aarde en de gedane voorstellen werden
aanvaard door het hoofdbestuur en zeven departementen. Daarna
kwamen industriescholen van het voorgestane type tot stand te Haarlem, Rotterdam, Leeuwarden, Sassenheim, Amsterdam (heroprichting
van de eerste industrieschool in 1838), Leiden, Groningen, Middelburg,
Assen, Utrecht, Gouda, Tilburg, Zierikzee, Schiedam, Meppel, Dordrecht, Delft, Zutphen, Vlissingen, Kampen, Gorinchem en Breda. 213
Navolging van dit voorbeeld vond plaats in Nijmegen (op initiatief van
zes ingezetenen, 1850),214 en in Zwolle (op initiatief van de Vereeniging
tot bevordering van Fabriek- en Handwerk-Nijverheid, 1854).215
Deze industriescholen verschilden niet essentieel van die, welke in
Leiden (1826, 5.1.), Groningen (1827, 5.2.) en Amsterdam (1826, 5.4.)
tot een zekere ontwikkeling waren gekomen. Het doel ervan en de
stuwende motieven waren en bleven zoals de commissie Van Catz
Smallenburg had verwoord: bevordering van de vakbekwaamheid der
werkers in de nijverheid op verschillende niveaus, omdat de nijverheid
het niet kon stellen zonder door theoretisch nijverheidsonderwijs gevormde technici. Als gevolg daarvan werden in feite de aard van het
onderwijs en de mate, waarin het werd aangeboden, bepaald door de
eisen van het bedrijfsleven. Het departement van de Maatschappij van
Nijverheid beoordeelde ter plaatse wat zinvol was om georganiseerd te
worden. Werd geen behoefte aan theoretische scholing geconstateerd,
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of vernam men geen klachten van werkgevers over de bekwaamheid
van werknemers, dan kwam een industrieschool niet voor oprichting in
aanmerking.216 Centraal stond het nut voor het bedrijfsleven, al voerde
men hier en daar ook wel het argument aan, dat de arbeiders algemene
ontwikkeling en algemene beschaving deelachtig moesten worden.217
Als gevolg van dat economisch moment wenste men twee zaken te
combineren: werken overdag en studeren op de winteravonden, wanneer toch niet lang gewerkt kon worden. Men zag de studie als een
aanvulling van de praktijk. Alleen sommige grote bedrijven gingen er
toe over werken en leren te combineren, in het voetspoor van het
leerlingwezen der gilden (zie 6.1.). Eerst op den duur zag men in, dat een
studie, die na een lange dagtaak moest plaatsvinden, niet aan de verwachtingen kon beantwoorden.
Onderwijsvakken waren: wiskunde, natuurkunde, scheikunde en
werktuigkunde. Niet al deze vakken kwamen overal en in dezelfde mate
aan bod. Men streefde naar realisering van het programma, maar
slaagde daarin lang niet altijd. Belemmerende factoren waren: geringe
basiskennis der leerlingen, waardoor hetgeen ontbrak aan lagere
schoolkennis eerst nog moest worden bijgebracht;218 veel schoolverzuim (begrijpelijk als gelet wordt op het vroege begin der werkzaamheden, n.l. zes uur in de morgen); voor dit onderwijs opgeleide docenten
waren moeilijk te vinden;219 tevens ontbrak een afbakening van de
bevoegdheden voor het geven van dit onderwijs, zodat geïmproviseerd
werd met wie zich beschikbaar wilde stellen voor dit doel; de financiële
armslag der schoolbesturen („schoolcommissies") was gering (de
M.v.N. sprong bij en er werd een beroep gedaan op de gemeentebesturen).
Daar kwam nog bij, dat de onderwijsmethode voor deze leerlingen in
deze onderwijssituatie nog ontwikkeld moest worden. Dat bleek moeilijk te zijn. Vijfjaar na de oprichting van de eerste scholen der M.v.N.
leefden er dan ook bij het hoofdbestuur „zeer uiteenloopende gevoelens" daarover, toegeschreven aan het nog ontbreken van geschikte
docenten, leermethoden en leerboeken „voor de soort van leerlingen,
voor welke het onderwijs bestemd was".220 Het was een vicieuze cirkel:
methoden en handleidingen waren er niet en omdat deze ontbraken
boden docenten zich niet aan. Het uitschrijven van een prijsvraag werd
overwogen, maar bij nader inzien vond het hoofdbestuur der M.v.N. dat
dit niet in de lijn der doelstellingen van de Maatschappij lag. In 1839
kwam een der departementen met het voorstel, door het hoofdbestuur
uniformerende instructies voor het onderwijs te laten ontwerpen aangaande leerboeken, verplichtingen der docenten, toelating van leerlingen en verplichte rapportage over het onderwijs door de departementen. Deze ideeën vielen bij het bestuur echter niet in goede aarde;221
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ieder moest maar ter plaatse zijn eigen weg gaan, al improviserend,
handelend volgens de methode van trial and error.
Tegen de tijd, dat het bestaan der industriescholen in de wet op het
middelbaar onderwijs verankerd werd (1863, 7.1.), begon de Maatschappij van Nijverheid, eens zo enthousiast met dit onderwijstype
begonnen, zich daarvan te distantiëren.222 Een voorstel van een der
departementen, de financiering van deze scholen opnieuw, en dan beter,
te funderen in de reglementen der Maatschappij, kwam voort uit een
algemeen heersende ontevredenheid over het nuttig effect van het onderhavige onderwijs.223 Het voorstel hield in: 1. de Maatschappij bevordert zoveel mogelijk het industrieel onderwijs der departementen; 2.
de algemene vergadering kan op voordracht van de directeuren der
Maatschappij industriescholen subsidiëren; 3. de directeuren onderzoeken de motieven voor de subsidie-aanvragen en lichten de algemene
vergadering voor omtrent de plaatselijke behoeften aan industrieel onderwijs.
Na beraad van een jaar adviseerde een intussen benoemde adviescommissie het hoofdbestuur, het plan te verwerpen, omdat realisering
ervan te kostbaar, te onbillijk en te ondoelmatig zou zijn. Te kostbaar,
omdat reeds ƒ 24.790,— aan incidentele subsidies was verstrekt (aan de
scholen te Leeuwarden, Rotterdam, Sassenheim, Leiden, Groningen,
Middelburg, Assen en Haarlem), en nog veel meer nodig zou zijn om
het onderwijs goed op te zetten. Te onbillijk, omdat het ene departement
veel eerder geneigd was om bijstand te vragen dan het andere en
onmogelijk alle aanvragen op hun billijkheid konden worden beoordeeld. Te ondoelmatig, omdat het effect van de subsidiëring slechts in
enkele gevallen gunstig was geweest. In het algemeen bleek weliswaar
de belangstelling voor die scholen groot te zijn, maar de instandhouding
bleek moeilijk, zodat sommige scholen reeds spoedig na hun oprichting
moesten worden opgeheven (Leeuwarden in 1834, Sassenheim — Leiden — in 1845),224 terwijl andere alleen nog bestonden bij de gratie van
de gemeentebesturen.225 De commissie concludeerde, dat de departementen, voor zover nog nodig, de gemeentebesturen maar moesten zien
te overtuigen van het nut van industrieel onderwijs en van de noodzaak,
de zorg hiervoor geheel op zich te nemen.
Deze opvattingen met betrekking tot de industriescholen, die zovele
jaren in de belangstelling hadden gestaan van hen die zich bekommerden om de stand der nijverheid in het algemeen en het creëren van
geschikt nijverheidsonderwijs in het bijzonder, zijn een aanwijzing, dat
het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs zijn schaduwen reeds vooruit wierp: de gemeentebesturen werden in 1863 „verplicht" industriescholen — onder de „nieuwe" naam burgerscholen —
op te richten en te onderhouden (7.1.).
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5.5.2. Samenwerkingsvormen; andere initiatieven
Op de weg naar het scheppen van gelegenheid tot het geven van in
dustrieel onderwijs kwam men uiteraard ook tegen, wat plaatselijk reeds
aan nijverheidsonderwijs bestond. Men ging dan na, of en in hoeverre
industrieel onderwijs van het ontworpen type zinvol was. Als gevolg
daarvan deden zich de volgende oplossingen voor.
a. Het departement van de Nederlandsche Huishoudelijke Maat
schappij (N.H.M.) ging, al of niet tezamen met het Nutsbestuur, een
industrieschool oprichten.
b. Het departement van de N.H.M, vond oprichting van een industrieschool niet nodig, in verband met het bestaan van een lekenschool of
een tekenakademie.
с Het departement van de N.H.M, richtte een industrieschool op, die
aan industrieel onderwijs aanvulde met lessen die nog ontbraken op
de bestaande lekenschool of tekenakademie.
d. De bestaande lekenschool of tekenakademie vulde haar programma
aan met enkele vakken, zodat het oprichten van een industrieschool
onnodig was.
Zo werd te Rotterdam met het Nutsdepartement en het gemeentebe
stuur samengewerkt (1832). Achtereenvolgens opende men vier „scho
len", die in moeilijkheidsgraad op elkaar aansloten. 2 2 6 In 1850 droeg
hun onderwijs alle kenmerken van een opleiding voor handwerkers in
de bouwnijverheid en in de industrie (programma: rekenen, wiskunde,
natuurkunde, lijntekenen, bouwkundig tekenen en werktuigkunde).
Eenjaar later smolten deze industriescholen samen met „Arti-Sacrum"
of „Van Hierdoor tot Hooger" tot de „Academie van Beeldende Kun
sten en Technische Wetenschappen". De nieuwe school kreeg nu een
tweeledige functie: vorming van kunstenaars en van technici. De leef
tijden varieerden van 12 tot 30 jaar. Het aantal leerlingen bedroeg in
1851 352. Het programma bevatte toen naast de genoemde vakken:
handtekenen, boetseren, ornamenttekenen, ontleedkunde, geschiedenis
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der beeldende kunsten, perspectiefkunde en scheikunde.
Blijkbaar
liet de basiskennis der leerlingen te wensen over, want in 1857 werd een
school opgericht onder de naam „lagere industrie- en herhalingsschool", die zowel eindonderwijs gaf als voorbereidde voor het bijwo
nen der akademielessen. 228
Te Groningen bestond reeds sinds 1798 de Akademie van teken-,
bouw- en zeevaartkunde (zie 3.3.2.). Het programma daarvan was in
229
1838 zo uitgebreid,
dat het Nijverheidsdepartement aanvankelijk
niets voelde voor een eigen industrieschool. Wel ging men de akademie
230
financieel steunen. Eenjaar later werd met het Nutsdepartement en
de akademie overeengekomen, gezamenlijk voor industrieel onderwijs
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te gaan zorgen; de akademie nam de teken- en wiskundelessen voor
haar rekening, terwijl de industrieschool open stond voor de akademieleerlingen. 231 De nieuwe schoolcommissie wilde nog verder gaan,
denkend aan de reizende gezellen uit de tijd van het gildewezen.232 Zij
vroeg het hoofdbestuur van de M.v.N. een extra toelage om de meest
verdienstelijke leerlingen in staat te stellen, naar andere plaatsen te
reizen teneinde daar, al werkend in verschillende bedrijven en begeleid
door plaatselijke Nijverheidsdepartementen, levenservaring op te doen
en de beroepsbekwaamheid te vergroten. De aangevraagde verhoging
van de gebruikelijke toelage (ƒ 1000,—) werd evenwel niet toegestaan;
aangenomen moet worden, dat deze ideeën der commissie niet verwerkelijkt zijn. Opmerkelijk is hier, dat in 1861 de lessen in natuurkunde
werden bijgewoond door 25 aanstaande onderwijzers, samen met 25
handwerkers. 233
Te Leiden functioneerde vanaf 1785 de school van het genootschap
Mathesis Scientiarum Genitrix (M.S.G., 1.3.). Overleg met het bestuur
daarvan had tot gevolg, dat de in 1835 opgerichte industrieschool geen
wiskundig onderwijs behoefde te geven, aangezien dat vak in het programma van M.S.G. was opgenomen; 234 de industrieschool kon daarop
aansluiten, en zich zo bepalen tot natuurkunde en werktuigkunde. Wel
werd „praktische meetkunde" daaraan toegevoegd, zoals G. van der
Jagt omschreef (zie 5.4.). De samenwerking bleef in geheel onze periode
in stand. 235
Te Deventer bestond vanaf 1800 een lekenschool (3.3.2.). In 1842 en
1853 stelde het Nijverheidsdepartement het Nutsdepartement voor,
gezamenlijk een industrieschool op te richten. Pas in 1857 werd het idee
serieus uitgewerkt.236 Het late tijdstip daarvan hing samen met het
relatief grote aantal onderwijsvoorzieningen der stad.
Behalve het gymnasium en de lekenschool had men daar: een
tussenschool (hier: een lekenschool voor betalende leerlingen),
een zondagstekenschool (voor hen die in de week geen tijd hadden de lekenschool te bezoeken), een zomer-zondagsschool (tekenen, boetseren en schilderen), een praktische handwerkschool
(praktijklessen en werktuigkunde, 6.2.), een wiskundige school
(onderwijs in rekenen, wiskunde, werktuigkunde en zeevaartkunde, gegeven 's avonds en op zondagmorgen gedurende het
hele jaar; dit was een cursus voor aanstaande onderwijzers), een
cursus van het natuur- en scheikundig genootschap gedurende de
wintermaanden 's avonds, een handtekencursus voor meisjes, een
herhalingsschool, een muziekschool en een gymnastiekschool.237
Een in genoemd jaar opgerichte industrieschoolcommissie wilde, in het
belang van de handwerkstand, geregeld onderwijs laten geven in natuurkunde, scheikunde, perspectiefkunde, boekhouden, wisselrecht en
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handelscorrespondentie. Desgevraagd besloot het gemeentebestuur om
het initiatief, gezien de reeds bestaande onderwijsmogelijkheden, niet te
steunen. De commissie zette echter door, in de overtuiging, dat een
specifieke industrieschool niet gemist kon worden. Met de tekenschoolcommissie werd afgesproken, samen te gaan werken, zonder tot
samensmelting der scholen over te gaan. De Raad der gemeente stond
toen sympathiek tegenover het plan en zegde een jaarlijkse subsidie toe
van ƒ 500,—, terwijl tevens twee lokalen ter beschikking werden gesteld.
Het Nutsbestuur, dat de lekenschool beheerde, verleende een bijdrage
van ƒ 1000,—.238 De school telde drie klassen, waaraan een voorbereidende klas voorafging, tevens toegankelijk voor leerlingen der tekenschool. Aanstaande onderwijzers hadden vrije toegang tot de cursus,
totdat in 1860 Deventer een Normaalschool kreeg.239 Grote schommelingen in het aantal leerlingen (110 in 1860, 41 in 1861, 110 in 1863)
kwamen voort uit onophoudelijke vacatures van docenten en verschil
van mening tussen de beide schoolcommissies over de organisatie van
het onderwijs en over een doelmatig gebruik der lokalen. 240 De inwerkingtreding van de wet op het middelbaar onderwijs (1863) maakte een
eind aan deze moeilijkheden en aan de industrieschool als particuliere
aangelegenheid: de stad Deventer nam in 1865 de school over, nadat de
schoolcommissie de inventaris had overgedragen. 241 De nieuwe naam
werd: burgeravondschool (7.1.).
Niet in alle gevallen werden de initiatieven tot het oprichten van een
industrieschool genomen door departementen van de M.v.N. of Het
Nut. Ook andere particulieren waren actief in dat opzicht. Dat was
bijvoorbeeld het geval in Nijmegen. Daar namen in 1850 vijf ingezetenen van de stad het besluit, te voorzien in de reeds lang gevoelde
behoefte aan „eene handwerk- of ambachtschool", waarin onderwijs
gegeven kon worden in: handtekenen; bouwkundig tekenen; het ontwerpen van gebouwen; het maken van bestekken en begrotingen; wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde. 242 Men wierf begunstigers om
de school te kunnen financieren. Het begin was moeilijk. De bijdragen
van de contribuanten (ƒ 1,— p.j. minstens) en de leerlingen (ƒ0,50 als
entree en ƒ 6,— per seizoen, uitgezonderd minvermogenden) bleken
ontoereikend om de meest noodzakelijke uitgaven te kunnen doen,
zodat het bestuur de stadsregering verzocht een jaarlijkse subsidie van
ƒ 300,— te verstrekken. De Raad wees het verzoek af,243 hetgeen samenhing met de afkeer der Nijmeegse overheid van industrialisatie.
Men wilde de stad een verzorgingscentrum laten blijven van het omringend agrarisch gebied, en een verblijfplaats van renteniers. 244 Grote
fabrieken waren er niet omstreeks 1850; pas in 1846 was er de eerste
stoommachine in werking gesteld in een zeepfabriek. Enkele voortva181

rende burgers begonnen te ijveren voor een nieuwe haven, een spoorwegaansluiting en het letterlijk en figuurlijk doorbreken van de stadsommuring. De stichting van de school lag in de lijn van deze expansiedrang, door de plaatselijke overheid met tegenzin gadegeslagen. Het
Nutsbestuur wilde bijdragen op voorwaarde, dat de stad financiële
medewerking zou verlenen. 245 Tenslotte kwam de Raad over de brug
met een subsidie van ƒ 300,—, voorlopig voor één jaar. Daarna werd
deze bijdrage trouw gegeven, nadat het schoolbestuur een jaarverslag
over het schoolgebeuren had ingediend. 246 De school voorzag in een
behoefte. 247 Op grond van de bepalingen van de wet van 2 mei 1863,
werd op 1 september 1865 de Nijmeegse burgeravondschool geopend;
het bestaansrecht van de particuliere ambachtsschool vond hierdoor
een vanzelfsprekend einde. 248
5.5.3. Industrieschulen, kwalitatief en kwantitatief gezien
Het aan het eind van onze periode in kringen van de Maatschappij ter
bevordering van Nijverheid gegeven oordeel, dat het maar het beste was
ten aanzien van de industriescholen de staf aan de gemeentebesturen
over te reiken, 249 getuigt duidelijk van ongeloof in de eens zo hoopvol
begonnen onderneming. Men was teleurgesteld. Enerzijds werd wel
erkend, dat er behoefte bestond aan nijverheidsonderwijs, en de belangstelling ervoor bij de nijvere klasse groot was; men gaf toe, dat er
een „algemeene gretigheid" bij jeugdige ambachtslieden bleek te bestaan om de vrije avonduren te wijden aan hun vorming, en er waren
voorbeelden te noemen „van werklieden, die den ganschen dag gearbeid hebbende, er niet tegen op zagen om naar de industrieschool een
wandeling te maken van een uur gaans"; 250 anderzijds moest worden
vastgesteld dat in veel gevallen de moeilijkheden om het onderwijs in
stand te houden te groot waren. Het ene schoolbestuur slaagde er in, het
onderwijs goed op te zetten en op bekwame wijze te laten geven, het
andere moest zich behelpen met veel te kleine lokalen, te geringe financiële middelen en onbekwaam personeel, zodat daar het onderwijs
op onvolkomen en verouderde voet werd gegeven.
Het oordeel van de regering over de industriescholen was vaag en
tevens ongunstig. Thorbecke erkende dat de bestaande industriescholen
tot het middelbaar onderwijs moesten worden gerekend, 251 maar tevens
vond hij, dat „betreffende de opleiding van den ambachtsman niets
degelijks" tot stand was gekomen. 252 Schoolopziener D. Bierens de
Haan schreef, dat er in Nederland eigenlijk geen industrieel onderwijs
bestond. 253
De leerlingen of oud-leerlingen zelf kwamen in dergelijke discussies niet ter sprake. Men sprak óver hen, niet mét hen; het ging
over het materieel resultaat, afgemeten aan de stand en de kwali182

teit der Nederlandse nijverheid, die als onvoldoende werd
beoordeeld, niet over de mensen, die dat resultaat moesten bewerkstelligen. Slechts zijdelings vinden wij een enkele keer vermeld, dat de betekenis van dergelijke avondscholen verder moest
reiken dan het materiële nut ervan. 254
Uit het bovenstaande blijkt reeds, dat er geen centraal overheidsbeleid
gevoerd werd met betrekking tot dit onderwijs. Na de mislukte pogingen om aan en via de universiteiten industriescholen tot stand te brengen, liet de regering alles over aan het particulier initiatief; zozeer zelfs,
dat Thorbecke in 1862 in de Kamer geen gegevens kon verstrekken over
die onderwijstak, toen daarom met nadruk gevraagd werd. 255 Enige tijd
later bracht hij het gehuldigde principe als volgt onder woorden: „ Wal
door de kracht van de burgerij kan worden te weeg gebracht, al duurt het
iets langer, dat moet de wetgever niet willen doen".256 Hij sprak deze
woorden uit naar aanleiding van dringende verzoeken om overheidsmaatregelen tot beteugeling van de kinderarbeid in fabrieken, waarop
wij in hoofdstuk 7 terugkomen. Deze kinderarbeid was een aspect van
de levensomstandigheden der arbeiders en was mede verantwoordelijk
voor de teleurstellende resultaten der onderhavige industriescholen.
Wij wezen er reeds eerder op (4.5.), dat verscheidene „oude" onderwijswegen tegen 1863 dood leken te lopen. Een van deze was die der
industriescholen. De instanties die dat onderwijs moesten bevorderen
leken moe en mat, buigend onder de last van de met andere sectoren
van de maatschappij verstrengelde problemen. Toch ontstonden nieuwe initiatieven, komend uit een onverwachte, „nieuwe" hoek. Dat gebeurde dankzij enkele mensen, die van dichtbij de nood van vele gezinnen waarnamen en begrepen, dat het onderwijs der teken- en industriescholen niet effectief kon zijn. Dat begrip was er ook bij de
Vereeniging tot bevordering van fabrieks- en handwerksnijverheid.
Deze had vanaf 1857 zelf ervaring met het onderhouden van industrieel
onderwijs. „Van de industriescholen moet niet alles worden verwacht",
zo luidt het in een jaarverslag. Het gaat om meer dan enige uren theoretisch onderwijs; het gaat, behalve om technische kennis, ook om de
geestkracht en het zelfoewustzijn van de arbeiders; het gaat om het
inlopen van een grote achterstand in beschaving, aanzien, erkenning en
waardering; het gaat om het scheppen van gelegenheid tot het opdoen
van ontwikkeling, en om de kans tot het behouden en uitbreiden daarvan. 257 Eerder genoemde Bierens de Haan besprak dit verslag en zei het
in 1861 duidelijk: Nederland blijft in vergelijking met het buitenland op
het gebied van het industrieel onderwijs ver achter; wat opgericht moet
worden is een stelsel van goede polytechnische scholen en vakscholen
voor het geven van dagonderwijs in theoretische en praktische vakken. 258
183

Bovengenoemd negatief oordeel neemt niet weg, dat, kwantitatief ge
zien, Nederland toentertijd verscheidene nijverheidsscholen voor het
geven vanflvon</onderwijsrijkwas. In 1862 waren er, afgezien van de
scholen met uitsluitend kunstonderwijs (handtekenen e.d.), 87 scholen,
die de naam droegen van industrieschool, tekenakademie, lekenschool
of een naam, die een combinatie van deze typen aanduidde. Deze
instellingen werden bezocht door 7380 leerlingen, zoals de volgende
staat 15 aangeeft.
15
Tekenscholen, tekenakademies, industriescholen en combinaties daarvan (avondonderwijs), dagnijverheidsscholen en scholen van algemeen middelbaar dagonderwijs, in 1863
aantal
scholen

scho doe. 1.1.
len

tekenakademies, excl. Amsterdam (4.1., 4.3.)
tekenscholen (4.1., 4.3.)
industriescholen (5.5.)
industrie- en tekenscholen (5.5.2.)

'50
9
27

180

4327

19
117

455
2416
182
32

akadenue van b.k. Amsterdam
(1822,4.2., 4.4)
koninklijke akademie Delft (1842, 6.4.)
ambachtsschool van de M.w.s. A'dam (1861, 6 3.2.)
inrichting voor ond. in k. en n. A'dam (1846, 6.5 )
technische school Utrecht (1850, 6.6.)
bedrijfsopleidingen in div. bedrijven (v a 1832, 6.1.)
lager en middelbaar onderwijs (mulo, wet ν 1857)
franse scholen, kostscholen (gehele periode)
tweede afdelingen, verb. a. gymnasia (1837), v.a. 1838

1
100
9
30

26
263
6
50
12
97
8
55
onbekend
291
4195
167

dag- of avond
onderwijs

avondonderwijs
7380 leerlingen

dagonderwijs
497 leerlingen

\ dagonderwijs

708pl971eerlingen

Bijlage V vermeldt naast het aantal scholen, docenten en leerlingen, ook
de organiserende instanties, de plaatsen van vestiging, de onderwijsvakken en de namen der instellingen, alsmede de geraadpleegde bron
nen.
Bij het verzamelen van deze gegevens stuitten wij op de moeilijkheid,
dat er geen officiële statistiek betreffende dit onderwijs bestond. Datzelfde gemis geldt het algemeen middelbaar onderwijs. Tengevolge van
de schoolwet van 1806 heerste er een vermenging van lager en middelbaar onderwijs, die door de wet van 1857 niet geheel werd weggenomen.
Hier en daar bestonden wel scholen, die de naam middelbaar onderwijs
droegen of hadden kunnen dragen, maar elke school stond op zichzelf,
terwijl daarop toezicht van Rijkswege achterwege bleef. Ook de On184

derwijsverslagen misten de rubriek „middelbaar onderwijs", zoals wij in
2.12. zagen.
Vooruitlopend op het volgende hoofdstuk, vermeldt staat 15 tevens
kwantitatieve gegevens over het in 1863 bestaande ¿fagnijverheidsonderwijs. Daaruit blijkt, dat in dat jaar vijf scholen tot ontwikkeling
waren gekomen die door 497 leerlingen bezocht werden. Die scholen
gaven volgens de huidige terminologie lager technisch, middelbaar
technisch, hoger technisch, technisch hoger of hoger kunstonderwijs.
Ook geeft staat 15 weer, wat eind 1862 aan scholen voor algemeen
middelbaar dagonderwijs bestond. Aan dat onderwijs namen toen —
volgens een opgave van de inspecteurs van het lager onderwijs — 5197
leerlingen deel.259
Deze cijfers, die niet meer dan globale ramingen zijn, geven aan, dat
het dagnijverheidsonderwijs in verhouding tot het algemeen dagonderwijs nog weinig betekende. Vergelijking van de gegevens inzake het
dagonderwijs met het avondonderwijs is weinig zinvol, aangezien het
effect van beide onderwijsvormen zeer verschillend is. Nuttiger is het na
te gaan, hoe groot de behoefte was aan dagnijverheidsonderwijs. J. Th.
Mouton260 waagde zich aan een schatting. Hij berekende, dat in 1859
ruim 44.000 twaalf- tot achttienjarige jongens in de nijverheid werkten.261 Nemen wij aan, dat van de 7380 leerlingen der avondscholen
ongeveer 400 ouder dan achttien jaar waren, dan komen wij tot de
voorzichtige conclusie, dat rond 1863 ongeveer 84% van de twaalf- tot
achttienjarige werkende jongens geen schoolse opleiding ontving. Vandaar dat een Amsterdamse handwerksman, dit onderwerp enige jaren
later behandelend, tot de opmerking kwam, dat hij eigenlijk alleen maar
kon spreken over niet-opleiding.262
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6. Dagnijverheidsonderwijs

6.1. Bedrijfsscholing
In het voorgaande zagen wij voortgezet onderwijs voor de nijvere klasse
tot een zekere ontwikkeling komen, gegeven op de winteravonden, of op
zondagmorgen. Praktische beroepsbekwaamheid moest men opdoen in
de praktijk van het arbeidsleven, maar sinds de gilden en hun opleidingen opgeheven waren was dit hier niet meer op ingericht.1
Voor toekomstige leidinggevenden in de nijverheid (ingenieurs, fabrikanten, bedrijfshoofden, werktuigkundigen, ambachtsbazen, meesterknechts, opzichters e.d.) stond als vooropleiding het onderwijs ter
beschikking van universiteiten, gymnasia, franse scholen en kostscholen, alsmede van „tweede afdelingen" (na 1838),2 die verbonden waren
aan gymnasia en beschouwd kunnen worden als voorlopers van de
hogere burgerscholen der m.o.-wet van 1863. Dat onderwijs was uiteraard alleen mogelijk als de ouders der onderwijsvragenden voldoende
welgesteld waren. Verdere vorming werd opgedaan in de praktijk van
de nijverheid, hetzij als volontair, hetzij als betaalde arbeidskracht. Uit
verscheidene uitlatingen van personen, die deze onderwijsweg volgden,
blijkt, dat daarbij wel avondonderwijs van lekenscholen en/of industriescholen werd ontvangen. 3 Die weg werd niet minderwaardig of van
een tweederangs orde gevonden, want algemeen huldigde men het
principe, dat men eigenlijk alleen vakmanschap kon opdoen in de
praktijk van het arbeidsleven;4 dit gold zowel voor het lagere als voor
het hogere kader. Toen J. P. Dudok van Heel, een der beide firmanten
van de in 1827 te Amsterdam opgerichte machinefabriek (het latere
Werkspoor) voor zijn zoon kon kiezen tussen de Delftse akademie
(1842, bestemd voor de opleiding van civiel-ingenieurs) en een bedrijfsopleiding, koos hij laatstgenoemde.
Na een driejarige kostschool te Hilversum bezocht te hebben
werd hij — de zoon — op veertienjarige leeftijd als leerling in de
fabriek geplaatst. Des morgens te zes uur begon hij met het
werkvolk eerst in de modellenmakerij, daarna doorliep hij alle
andere werkplaatsen. Steeds moest hij een proefstuk maken, al186

vorens in een volgende tak van het bedrijf te beginnen. Leiding
aan die vorming gaf de baas van de afdeling. In 1849 ging hij in
een stelplaats werken aan de montage van machines voor stoomboten, waarna hij mocht assisteren bij de montage van de vervaardigde produkten in een boot.5
Uiteraard had de zoon van een fabrikant in het bedrijf van zijn vader
een goede kans, alles te leren wat nodig en mogelijk was om een kundige
technicus en tevens leider te worden. Een minder bevoorrechte „ingenieur zonder diploma" kwam als volgt aan zijn vorming: Bij zijn gewone schoolstudie bezocht hij de avondtekenschool, zodat hij bij het
verlaten van zijn school, op ongeveer achttienjarige leeftijd, de tekenkunst machtig was. Daarna ging hij enige uren per dag werken in een
ambachtswinkel of fabriek, om de overige tijd te wijden aan wiskunde,
talen en andere algemene vakken. Al werkend en studerend deed hij
kennis op van materialen, gereedschappen en werktuigen, van be- en
verwerkingsmethoden, van het ontwerpen van constructies en gebouwen en van andere technische projecten. Hij assisteerde de opzichter of
de meesterknecht, en na een aantal jaren kan hij deze vervangen. Hij
was dan 21 jaar, even oud als een afgestudeerde van de Delftse akademie. In zijn betrekking bleef hij tot zijn 26e of 27e jaar bij verschillende
uitvoeringen van technische objecten werkzaam, tot hij ervaren genoeg
werd geacht om zelfde leiding van werken op zich te nemen als bouwkundige, waterbouwkundige, technoloog of werktuigkundige (kortweg
„civiel-ingenieur" genoemd). 6 Als voordeel van deze opleiding noemde
in 1861 een ingenieur, die zelf die „praktische" weg had afgelegd: het
waarnemen en zelf ondergaan van het werk in de nijverheid, het in de
„werkelijkheid" leren hanteren van gereedschappen en materialen, het
leren meten, het omgaan met mensen op onderscheidene niveaus en het
leren overwinnen van moeilijkheden. Volgens hem kon een dagschool
als de Delftse akademie met haar uitsluitend theoretische opleiding
hoogstens onderricht geven in „het bloote copiëren van bouw- en
werktuigkundige teekeningen" naar op schaal gemaakte modellen,
waardoor de studerende later met linkse handen en gebrek aan inzicht
van de technische en technologische werkelijkheid in de maatschappij
kwam te staan. 7
In dit verband herinneren wij aan het rapport van de commissie Roëll
(1829, zie par. 2.8.), waarin een minderheid der leden pleitte voor
oprichting van polytechnische scholen met algemene en theoretischtechnische, alsook praktische vakken, te onderwijzen in grote werkplaatsen, waarin met de handen gewerkt en gemeten kon worden, met
gebruikmaking van moderne werktuigen en machines. Men huldigde
de mening, dat aanstaande technici een grondige schoolse, theoretische
én praktische vorming nodig hadden alvorens de praktijk in te gaan.
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Het lagere kader van de nijverheid (handwerkers, werklieden, arbeiders) kon praktijkscholing opdoen in werkplaatsen, op bouwplaatsen,
in manufacturen of in fabrieken, al of niet daartoe nadrukkelijk in de
gelegenheid gesteld. Dit hield in, dat de kansen op en de kwaliteit van
een opleiding sterk afhankelijk waren van de inzichten en de bekwaamheid van de leiding der onderneming, en ook van de behoefte
aan geschoold personeel. Om deze bezwaren te ondervangen boden in
de twintiger jaren van de 19e eeuw verscheidene personen de regering
plannen aan, waarin zij de oprichting voorstelden van dagscholen voor
het geven van theoretisch én praktisch nijverheidsonderwijs (zie bijlage
III). Een van deze voorstellers was de fabrikant en koopman W. van
Houten.8 Hij wilde aan handwerkers theoretisch en praktisch onderwijs
laten geven in industriescholen, of eventueel in bedrijfsscholen, in welk
laatste geval hij graag zijn fabriek ter beschikking stelde.9 Zijn overweging was, dat blijkens eigen ervaring in zijn fabriek de ambachtsman
vaak weinig benul had van grondstoffen en materialen, noch van een
doelmatig gebruik van gereedschappen en werktuigen, en dat alleen een
goed georganiseerde scholing, verbandhoudend mét maar niet afhankelijk ván het bedrijfsleven, de onbevredigende toestand zou kunnen
verbeteren.10 De regering vroeg in dergelijke gevallen advies aan professor J. de Gelder (2.5., 5.1.). Deze, zelf enthousiast voorstander van
theoretisch nijverheidsonderwijs (in de avonduren), zoals wij zagen,
wees het idee van praktijk-in-schoolverband categorisch van de hand
om drie redenen: 1. de theorie diende aan alle praktijk vooraf te gaan; 2.
goed praktisch onderricht zou nooit in een schoollokaal te verwerkelijken zijn; 3. in de praktijk van het arbeidsleven was genoeg gelegenheid
om praktisch geschoold te worden.11
Dat negatief advies zal wel zwaar gewogen hebben. Toch wilde de
regering in 1829 in Brussel een „Koninklijke School voor Kunsten en
Ambachten" oprichten, met A. Lipkens als directeur. Het ontworpen
programma bevatte naast theorievakken, ook praktische oefeningen in
een werkplaats.12 In verband met de Belgische kwestie week Lipkens uit
naar Noord-Nederland; pas in 1833 kreeg Brussel een hogere nijverheidsschool van genoemd type.
Na 1831 kwamen hier en daar enkele leerlingstelsels tot ontwikkeling, of
scholingsmogelijkheden, die tijdelijk of continu voorzagen in de behoefte aan geoefend personeel. Daarvan noemen wij thans zes voorbeelden:
1. De eerder genoemde Amsterdamse machinefabriek werd 9 februari
1827 opgericht door Paul van Vlissingen (1797-1876) onder de naam
van „Fabrijk van Stoom- en andere werktuigen". Het doel was aan188

vankelijk beperkt: het verrichten van reparatiewerk voor de in 1825 te
Amsterdam door Van Vlissingen en twee anderen gevestigde „Stoomboot Maatschappij". Onder leiding van een Engelse ingenieur begon
men met dertig Engelse werklieden op Oostenburg in een kleine werkplaats, waarin twee smidsen en een smeltoven waren geplaatst. Spoedig
na de start werd ook werk van anderen aangenomen. Later kwamen
tevens scheepsmotoren in produktie.
Het bedrijf had een ambachtelijke structuur. Na enkele jaren kon
men beschikken over een ijzer- en kopergieterij, een koperslagerij, een
draaierij, een bankwerkerij, een timmerwinkel en een modellenmakerij.
Helaas is de fabriek herhaaldelijk door branden geteisterd, als gevolg
waarvan het archief der vennootschap geheel verloren ging en een groot
deel der werkzaamheid niet meer te reconstrueren is. Het staat wel vast
dat men veel moeite had met het aantrekken van bekwame Nederlandse
werklieden. Vandaar dat de directie in 1832 besloot een praktische en
theoretische bedrijfsopleiding te bieden aan tien tot twaalf leerlingen.13
Ook de zoons van Paul van Vlissingen en van zijn medevennoot J. P.
Dudok van Heel namen aan de opleiding deel, alsmede zeeofficieren en
machinisten, die aan de fabriek gedetacheerd waren. De vorming vond
plaats onder leiding van bekwame, oudere werklieden of van de meesterknechts der diverse afdelingen. Deze scholing vond uitbreiding
naarmate meer personeel in dienst kwam (in 1862 bestaande uit 900
personen) en/of nieuwe technieken werden ingevoerd. Daartoe stelde
men bezoldigde leermeesters aan die ieder een groep leerlingen kregen
toegewezen. Daar de basiskennis der opgeleiden te wensen overliet
werd tevens een herhalingscursus voor lager onderwijs ingesteld. Later
was de toeloop van gegadigden zo groot, dat alleen zij tot het leerlingstelsel toegang kregen die de lagere school geheel doorlopen hadden
en geslaagd waren voor een vergelijkend examen. De theorie bestond
uit rekenen, meetkunde, natuurkunde, materialenkennis en tekenen; de
praktijkvakken waren afgestemd op de eisen van de bedrijfsafdelingen.14
2. In Twente werden in 1833 „weefscholen" opgericht. Dit had een
politieke aanleiding. De Nederlandsche Handelmaatschappij (N.H.M.,
1824)15 betrok vóór de Belgische afscheidingsbeweging katoentjes uit
Vlaanderen. De scheiding tussen Noord-Nederland en België betekende tevens een wegvallen van het industriële Zuiden als toeleveringsgebied van industriële producten. De N.H.M, begon daarom na 1830 te
zoeken naar mogelijkheden in eigen land voor het vervaardigen van
textielprodukten, die voorheen uit België werden betrokken. 16 Men
kwam terecht in Twente, waar een deel van de bevolking een sober
bestaan vond in de landbouw, en een ander deel op kleine schaal textiel
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produceerde in de huisindustrie. 17 De Maatschappij nam de Engelsman
Th. Ainsworth 18 in dienst, die begon met de invoering van enige in
Engeland uitgevonden weefgetouwen. Deze waren gemaakt van licht
houtwerk en goedkoop (ƒ 30,—). Het nieuwe was, dat de wever de spoel
niet meer van links en van rechts met zijn handen behoefde in te
schieten, maar nu door het aantrekken van een touwtje met grote
vaardigheid en snelheid door de schering kon jagen (methode van de
„flying shuttle"). Daardoor werd niet alleen de productie sterk verhoogd, maar ook was de breedte van het weefsel niet meer afhankelijk
van het menselijk armbereik, terwijl de houding van de wever of weefster, bij de oude methode zeer ongezond, 19 veel gunstiger was.20 Om
algeheel gebruik van de nieuwe methode snel en efficiënt door te kunnen voeren, werden „weefscholen" opgericht, het eerst te Goor, later te
Diepenveen, Enter en Holten. 21 Ainsworth liet daarin eerst de volwassen arbeiders de handgrepen leren, en vervolgens kreeg iedere opgeleide arbeider de taak, een leerling met de nieuwe methode bekend te
maken.
Het commercieel-economische karakter van de weefscholen bleek uit
de opheffing ervan in 1836, toen voldoende personen met de nieuwe
werktuigen vertrouwd waren gemaakt. De resultaten waren tweeledig:
de N.H.M, had weer katoentjes voor de handel en de toename van de
werkgelegenheid bracht plaatselijk grotere welvaart van de bevolking,
een en ander in drie talen tot uitdrukking komend op een graftombe te
Goor:
Aan een nuttig man
Thomas Ainsworth
Het dankbare Overijssel
3. Vanaf 1842 was te Groningen een lettergieterij gevestigd die aanvankelijk geheel met Duits personeel werkte. Na verloop van tijd
slaagde de leiding van het bedrijfin het aantrekken van Nederlanders
die, na opgeleid te zijn, het vak even bekwaam bleken te kunnen
uitoefenen als hun Duitse collega's. Het Duitse opleidingsmodel werd
overgenomen; leertijd en loon der aankomende vaklieden waren vastgelegd, zodat men, als in de tijd der gilden, kon spreken van leerlingen,
die tot volwaardige vaklieden — gezellen — konden opklimmen. Na
volbrachte leeftijd en opleiding ontvingen de volleerde leerlingen een
getuigschrift, waarmee zij zich desgewenst elders konden presenteren.
Een van hen was zelfs tegen de vreemdelingenstroom ingegaan: hij ging
in Duitsland werken als opgeleid vakman. Door deze scholing in het
bedrijf ten gunste van de erin werkenden zag de bedrijfsleiding kans,
met behoud van de oorspronkelijke kwaliteit van het product, 88% van
het personeel uit eigen land te betrekken. 22
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4. Een ander voorbeeld van een plaatselijk gegeven praktijkopleiding
in de nijverheid biedt de Rijksmarinewerf te Vlissingen, waar in 1855
179 jongens onderwijs ontvingen in diverse ambachten om te voorzien
in de behoefte aan geschoold personeel. Aan de scheepsbouw waren
allerlei ambachten verbonden, nodig om een schip te bouwen, te herstellen, in te richten en te onderhouden. De leerlingopleiding vond
plaats in een grote loods, die onderverdeeld was in afdelingen voor
houtbewerking, smeden, zeilmaken e.d. De eerste beginselen van de
ambachten en de daarmee samenhangende theorie werden kosteloos
onderwezen. Langzamerhand liet men dan leren en werken hand in
hand gaan, rekening houdend met de leeftijd van de leerling en met de
gekozen vakrichting. De verdiensten klommen op met het toenemen
van de bekwaamheid, totdat volledig vakmanschap was bereikt en
volwassen arbeid kon worden verricht. De leiding van het stelsel lag in
handen van oudere en voor het onderwijs geschikte vaklieden. In 1855
gaf men les aan 70 leerlingen, die nog geheel in de leerfase waren en
niets verdienden; 99 anderen, meer gevorderden, ontvingen 20 tot 80
cent per week, afhankelijk van de leeftijd en het stadium van de vorming. 23
5. De Amsterdamse diamantslijperij bestond in het begin van de 19e
eeuw uit kleinbedrijf. Het slijpen van diamanten vond plaats bij arbeiders thuis, dan wel in gehuurde vertrekken. De eerste fabriek werd in
1822 gebouwd. Daarin brachten paarden de slijpmolens in beweging.
Deze beweegkracht verdween na 1839 gaandeweg naarmate meer
stoommachines werden geïnstalleerd. De diamantslijperij omvatte drie
onderdelen: kloven (verdeling van de stenen in kleinere, verder te
bewerken delen), snijden (het ten ruwste vormen van de steen) en
slijpen (eindbewerking door slijpen en polijsten der facetten). Deze
bedrijfstak was een zeer conjunctuurgevoelige industrie, waardoor
sterke schommelingen ontstonden in de vraag naar personeel. Daar
men er relatief goede lonen kon verdienen, lieten veel ouders hun
kinderen graag dat vak leren; soms werd wel geld geboden door de
ouders van leerjongens om hen geplaatst te krijgen. De opleiding geschiedde door ervaren werklieden; elk onderdeel van het vak vereiste
enige leerjaren alvorens een zekere vaardigheid was verkregen. Deze
leermeesters gaven veelal hun eigen kinderen of familieleden voorrang
bij de aanneming van leerlingen. Daardoor was de diamantslijperij een
sterk gesloten beroep; het werd hoofdzakelijk uitgeoefend door werklieden uit éénzelfde — meestal Joodse — milieu.24
6. Een spectaculaire groei gaven de fabrieken van Petrus Regout
(1801-1878) te Maastricht te zien.25 Zijn ouders dreven een glas- en
191

aardewerkhandel, en aanvankelijk legde ook Petrus zich toe op de
handel. Daarna richtte hij een kristal- en glasfabriek ( 1826 of 1827), een
spijkerfabriek (1834), een aardewerkfabriek (1836), een geweerfabriek
(1842), een gasfabriek (1848) en een papierfabriek (1852) op. Ook deze
bedrijven hadden een ambachtelijke structuur, ondanks de omvang
ervan (in 1853 ruim 1000 werknemers). De fabrieksbevolking was verdeeld in werkgroepen, aan het hoofd waarvan een meesterknecht stond.
Zo werkte de glasblazerij met groepen, die elk zeven functies hadden,
toegewezen aan een maître-ouvrier, een souffleur, een carreur, een
eerste, een tweede, een derde en een vierde gamin (helper, leerjongen).
De meester-gezel verhouding kwam tot uitdrukking in de taken van de
meesterknecht: hij was verantwoordelijk voor de aanneming van het
personeel, de uitbetaling van het loon, de regeling van het werk en de
opleiding der leerjongens. Als een gamin zich meldde werd hij, naar
getaxeerde geschiktheid, in een bepaalde ploeg aan het werk gezet en
opgeleid naar richtlijnen, door de betrokken meester vastgesteld. Uit
sommige contracten blijkt, dat speciale lessen werden gegeven in vaktheorie: in 1843 kwam de fabrikant met een schilder overeen, dat deze
bij hem zou komen werken tegen ƒ 2,75 per dag, waarvoor hij moest
ontwerpen, tekenen en tekenonderricht geven aan leerlingen. In 1866
bestond er een „schrijnwerkersatelier" of leerschool, terwijl in de toelichting van een omstreeks 1868 vervaardigde afbeelding der fabrieken
over een der gebouwen werd vermeld, dat zich daarin bevond „une
infirmerie pour les ouvriers et une école pour les enfants d'ouvriers de
bas âge". In verscheidene contracten kwamen bepalingen voor die wijzen op de plicht van de ambachtsmeesters om aan hun personeel een
gedegen opleiding te geven en tevens om aan de fabrikant en/of zijn
zoons „de volledige kunst" van het vak over te dragen. Dat hield hier in,
dat de meester zijn composities uitsluitend in tegenwoordigheid van de
leerlingen moest samenstellen en hen daarbij alles omtrent zijn eigen
kennis moest verklaren.
Uit bovenstaande voorbeelden blijkt, dat ondernemers aanvankelijk aangewezen waren op buitenlandse vaklieden als het ging
om oprichting van industrieën en nieuwe technische installaties.
Dat komt overeen met wat tijdgenoten daarover meedeelden. De
vraag kan hier worden gesteld, waarom het buitenland beschikte
over deskundige technici. Het antwoord daarop 26 is niet eenvoudig. Enerzijds moet rekening worden gehouden met de aard van
de economische structuur van een land, anderzijds met onderwijs
dat inspeelt op die structuur. Afgezien van de zin voor techniek,
die bij het ene volk van ouds meer of minder kan zijn ontwikkeld
dan bij het andere, kan worden gezegd, dat de ons land omrin192

gende landen reeds verscheidene vormen van technisch onderwijs
kenden toen men in Nederland daarop jaloers wees en de eigen
achterstand op dat gebied begon op te merken. In Engeland
organiseerden verenigingen van werknemers reeds vanaf 1790
cursussen voor algemeen, en technisch onderwijs. Frankrijk had
zijn Dupin; hij was in de twintiger jaren van de 19e eeuw actief om
technisch onderwijs op diverse niveaus te geven en te laten geven
aan de technische kaders in de nijverheid. Duitsland had zijn
Gewerbeschulen en Fortbildungsschulen, toen dergelijke instellingen hier nog slechts in discussie waren. Deze scholen gaven
's avonds en op zondag aan werkende jongeren herhalingsonderwijs en lessen in tekenen, wiskunde en werktuigkunde.
Een belangrijke factor was het vervallen van de leerlingstelsels
der gilden, die in Duitsland pas in 1869 en in Oostenrijk in 1859
werden opgeheven. De gevolgen van die afschaffing lieten zich
uiteraard daar het sterkst voelen waar geen compenserend onderricht het onderwijsvacuüm kwam opvullen. Dat geschiedde
met name in Nederland, zoals wij zagen. Tijdgenoten (architecten, economen, industriëlen) waren het er vrijwel unaniem over
eens, dat de opheffing van het gilde-onderwijs voor de vakbekwaamheid van meesters en arbeiders zeer ongunstig was. De
opleidingsvrijheid verzwakte de band tussen baas en knecht.
Contracten werden vervangen door mondelinge afspraken, tenzij
werkgevers als Paul van Vlissingen en Petrus Regout zelf oude
gebruiken in ere herstelden en overeenkomsten sloten met werknemers om beide partijen te binden aan regels, ten bate van een
zekere continuïteit in de bedrijfsbezetting, ten bate ook van een
regelmatige aanwas van bekwame werklieden. Een vaste lijn zat
daar echter niet in. Iedereen deed wat voor het bedrijf goed leek,
waardoor een coördinatie van opleidingen niet tot stand kwam.
6.2. Praktijkopleidingen in schoolverband
In 4.5. schetsten wij hoe tijdgenoten over het onderwijs der teken- en
industriescholen dachten. Daaruit bleek reeds, dat men weinig tevreden
was over de kwaliteit en de rentabiliteit van avondonderwijs in combinatie met lange werkdagen, en dat in 1844 architect H. Hana te Amsterdam een ambachtsdagschool begon die de gebruikelijke vakken der
genoemde scholen in haar programma opnam en daaraan enkele manueel-technische vakken toevoegde. In 6.3.1. gaan wij daar uitvoeriger
op in.
In 1845 begon men te Deventer met een dergelijke combinatie van
theorie en praktijk, door aan de lekenschool een „praktische hand193

werkschool" of ..werkschool" toe te voegen. Later volgden de besturen
der lekenscholen in Zwolle (1850)27 en Zutphen (1853)28 dit voorbeeld.
In Deventer was de handwerkschool het verst ontwikkeld.29 Het
onderwijs werd gegeven in aansluiting op en verbandhoudend met het
onderwijs der avondtekenschool. Het motief voor de oprichting was, dat
geen enkel Deventer bedrijf aan leerjongens stelselmatig onderricht gaf
in de grondslagen van de ambachten, en toch een grondige opleiding
niet gemist kon worden van allen, die in de nijverheid werkten. Een
dergelijke opleiding had niet alleen ten doel het geven van theorielessen
zoals de lekenschool gaf, maar ook het leren gebruiken van de handen,
t.w. het leren „vervaardigen van voorwerpen en modellen van timmer-,
draai-, smids-, giet- en ander werk", en het leren van „de eerste gronden
der werktuigkunde".
De aard van het door de leerlingen vervaardigde hield verband met
de plaatselijke ambachtelijke en industriële nijverheid. Het praktisch
onderwijs sloeg aan en werd gezien als een welkome aanvulling van het
onderwijs der lekenschool. Toen in 1850 het vijftigjarig bestaan van de
„tekenakademieschool" luisterrijk gevierd werd en Deventer in feeststemming verkeerde, was een der hoogtepunten van de dag een expositie, waarop 188 werkstukken getoond werden van leerlingen en oudleerlingen. Daaronder waren 101 schilderijen en tekeningen, alsmede 87
voorwerpen, gemaakt door kastemakers, kunstdraaiers, timmerlieden,
beeldhouwers, smeden, stucadoors en andere ambachtslieden. Een
verloting der artikelen bracht ƒ 3322,— op.30
Aan deze gebeurtenis danken wij nog andere gegevens over de
werkschool. In de vergadering van de schoolcommissie, voorafgaande
aan de herdenking en gewijd aan de voorbereidingen daartoe, verraste
de voorzitter — J. Deeleman31 — de andere leden met een uitvoerig
historisch verslag over het schoolgebeuren. Dat stuk bevat tevens een
opsomming van werkstukken, vanaf 1845 door de leerlingen gemaakt.32
De produkten zijn in vier categorieën in te delen: a. leermiddelen ten
behoeve van het onderwijs der lekenschool; b. kunstvoorwerpen; с
gebruiksvoorwerpen (gereedschappen, technische hulpmiddelen en
constructies); d. modellen van werktuigen, machines, installaties, ge
construeerde onderdelen van bouwwerken en hulpconstructies, een en
ander verband houdend met de plaatselijke nijverheid. Zo werden ge
maakt: trappen, kappen, een doorsnede van een stoommachine en een
model van een hijskraan met een hefvermogen van tien ton, die in de
ijzergieterij te Deventer gemaakt was en aan de kade gebruikt werd voor
het laden en lossen van schepen (zie voor de volledige lijst bijlage IV).
De gemaakte werkstukken kregen, voor zover deze in een schoollokaal te plaatsen waren, nog aftrek ook. Het bestuur van de in 1861 te
Amsterdam opgerichte ambachtsdagschool, eveneens met praktisch en
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theoretisch nijverheidsonderwijs in schoolverband experimenterend
(6.3.2.), vroeg in 1862 het bestuur van de Deventer lekenschool „om
eenige exemplaren van de collectie van modellen der timmerschool",
waarvan dubbele aantallen gemaakt waren, zodat wellicht enkele
daarvan konden worden afgestaan. Eenparig besloot het bestuur aan
dat verzoek te voldoen en 28 modellen te schenken. 33
De lekenschool en de werkschool werden door één schoolbestuur
beheerd. 34 Alleen over de lekenschool vond verslaggeving plaats aan de
regering zoals bepaald in het K.B. van 10 oktober 1829;35 een aanwijzing, hoe weinig de regering inspeelde op nieuwe initiatieven van
schoolbesturen.
Na de oprichting van burgeravondscholen te Deventer en Zwolle
volgens de m.o.-wet van 1863 werden de teken- en werkscholen opgeheven, nadat de schooleigendommen kosteloos aan de gemeentebesturen waren overgedragen.
Het bijzondere van de Zutphense handwerkschool was, dat deze
avond- én daglessen gaf, namelijk op woensdag en zaterdag van 12 tot
14 en van 17 tot 19 uur. Blijkbaar kregen de leerlingen van hun werkgevers studieverlof, een uitzondering in die dagen. In verband met de
oprichting van een hogere burgerschool en een burgeravondschool trok
de gemeenteraad op 15 februari 1864 de subsidie aan de teken- en
werkschool in, waarna het schoolbestuur de lessen met ingang van 1
april 1864 beëindigde. 36 In 1884 kreeg de stad opnieuw een handwerkschool. De opheffing daarvan in 1897 vond waarschijnlijk plaats door
gebrek aan leerlingen.
6.3. Ambachtsdagscholen
6.3.1. De „ambachtsschool van Hana" te A msterdam (1844 tot omstreeks
¡857)
Een eerste poging, in Nederland gecombineerd theoretisch en manueel-technisch onderwijs in dagschoolverband te geven, ondernam
architect H. Hana te Amsterdam in 1844,37 zoals wij zagen in 4.5. De
school bevond zich op de Lauriersgracht no. 26. Het doel was tweeledig:
1. jongens opleiden in diverse ambachten (bouwkundige, timmerman,
koperslager, kastenmaker, machinist, smid e.d.); 2. het geven van een
algemene technische vorming, voorbereidend voor diverse taken in de
nijverheid en andere diensten. Het onderricht werd gegeven in de
overtuiging, dat de avondopleidingen onvoldoende waren om te voorzien in de behoefte aan vorming van toekomstige technici in het gehele
kader van de nijverheid.
In België kwam driejaar eerder een dergelijke school tot stand, en
wel te Doornik. Daar was eveneens één persoon initiatiefnemer;
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de oprichting vond plaats nadat het stadsbestuur meewerking
toezegde en een commissie benoemde om met steun van de gemeente de school te onderhouden.38 Met de oprichting van de
Doornikse en de Amsterdamse ambachtsschool werden plannen
verwezenlijkt zoals het Gentse stadsbestuur, W. van Houten,
Ch. J. van Bell en anderen (zie bijlage III en noot 45 van hoofdstuk 2) bij de Koning in 1825 en kort daarna hadden ingediend.
Dit met het doel, steun te krijgen voor oprichting of ondersteuning van scholen met geïntegreerd theoretisch en praktisch-technisch onderwijs. Die plannen gingen niet door om twee redenen:
1. de kosten waren zeer hoog; 2. J. de Gelder, adviseur van de
regering, was fel gekant tegen praktisch onderwijs in schoolverband.
Het programma bevatte alle vakken van de teken- en industriescholen
van na 1829, t.w. handtekenen, lijntekenen, bouwkunde, bouwkundig
tekenen, constructieleer, natuurkunde, scheikunde en werktuigkunde.
Daaraan werden praktijkoefeningen toegevoegd, die direct of indirect
te maken hadden met de bouwvakken en de metaalindustrie. Deze
combinatie van praktijk en theorie vond de oprichter voor zijn onderwijs
zeer essentieel. De leerlingen leerden daardoor met de handen werken,
en omgaan met gereedschappen, werktuigen en materialen. Zij leerden
ook de waarde kennen van de theorie voor hun beroepsuitoefening.
Over diverse technische onderwerpen werden voordrachten gehouden.
De lessen in vaktheorie en tekenen hielden zoveel mogelijk verband met
de praktijkwerkstukken en gingen daar dan ook aan vooraf.
Het schoolgeld was niet gering: naar gelang van de aard van het
onderwijs ƒ 150,—, ƒ 130,— en ƒ 120,— per jaar; inrichtingen van liefdadigheid plaatsten jongens voor ƒ 65,— per jaar.39 De volgende staat
laat zien, dat verscheidene particulieren en inrichtingen van de school
gebruikmaakten.
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Eerste ambachtsschool te Amsterdam (1844 — ongeveer 1857)
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Genoemde instellingen gaven wel „studieloon" aan ouders, die be
reid waren hun kinderen naar school te sturen, maar hun verdiensten
uit arbeid eigenlijk niet konden missen. Zo was in dit opzicht de „Vereeniging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede" te Amsterdam
actief, die zich reeds vanaf 1839 bezig hield met het bezorgen van werk
aan behoeftigen. Deze vereniging plaatste kinderen op Hana's ambachtsschool en betaalde hun behoeftige ouders niet alleen het school
geld, maar ook „een weekgeld van 20 tot 50 cents". 4 1
De school kreeg met de volgende moeilijkheden te maken: 4 2
a. Spoedig na de oprichting van de school bleek, dat het niet gemak
kelijk was in schoolverband werkstukken te laten vervaardigen die,
kwalitatief en kwantitatief gezien, de leerlingen in voldoende mate
konden bezighouden. Later trachtte men daarin te voorzien door
werk aan te nemen, zoals het bouwen van arbeiderswoningen. Maar
dat was slechts een tijdelijke oplossing. Daar kwam nog bij dat Hana,
die in zijn functie van architect van de „Vereeniging ten behoeve der
arbeiders-klasse" (1851-1902)43 de kans had, zijn leerlingen mee te
laten bouwen aan enkele blokken arbeiderswoningen (in de Oos
tenburgerstraat en in de Palmstraat) voor rekening van genoemde
vereniging, in 1854 vervangen werd door een andere architect (P. J.
Hamer); men was teleurgesteld over Hana's inzet en kwaliteit. 44
Hierdoor kwam deze werkgelegenheid voor de school te vervallen.
b. De ouders waren in het algemeen niet voldoende doordrongen van
het nut van een dergelijke opleiding. Zij plaatsten hun kind liever in
een of ander bedrijf als krullenjongen, dan hem naar school te
sturen, want een loopjongen bracht altijd nog enig loon in.
с Dergelijke scholen waren niet in staat de onkosten te bestrijden —
hetgeen zeker het geval was met een ambachtsschool waar ook
praktisch onderwijs werd gegeven — tenzij de regering of het stads
bestuur hen materieel ondersteunde; daarvan was hier echter geen
sprake.
d. De school kon slechts aan enkele technische vakken aandacht be
steden. Vele andere kwamen daardoor niet in aanmerking, waardoor
het aanbod van leerlingen beperkt bleef.
e. Het schoolgeld was veel te hoog voor onbemiddelde ouders en
waarschijnlijk ook voor instellingen van liefdadigheid.
f. In brede kring, waartoe ook het hoofdbestuur van de Maatschappij
tot Nut van 't Algemeen behoorde, leefde de overtuiging, dat een
school voor technisch onderwijs geen praktijkvakken kon en be
hoorde te geven, omdat dit veel te duur was en er onvermijdelijk een
beperkte keuze uit de vele beroepen zou moeten worden gedaan. Een
school moest, zo meende men, zich bepalen tot de grondslagen en
daartoe behoorden uitsluitend /Леог/elessen. Manuele vaardigheden
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konden het best in de praktijk van het arbeidsleven worden opgedaan, aangevuld met het theoretisch onderwijs van de avondtekenof avondindustrieschool.
Wie er behalve directeur Hana nog meer les gaven is niet bekend. Er
moet een archief van de school hebben bestaan, waarin o.a. een register
met gegevens omtrent de naam, de leeftijd, de woonplaats en de leertijd
van elke leerling, alsmede het gekozen beroep, zijn geschiktheid daarvoor en zijn ervaringen na het verlaten der school. Het archief is echter
verloren gegaan, althans onvindbaar. Er zijn vage aanwijzingen, dat de
combinatie van het werk als directeur der school en het architectenberoep bezwaren opleverde, en ook, dat het bouwen der arbeidersflats
mede met behulp van leerlingen der ambachtsschool tot een negatief
oordeel over de kwaliteit van de architect heeft geleid.45
Het is niet bekend, wanneer precies deze school ophield te bestaan;
waarschijnlijk kwam het einde spoedig na 1856. Een aanwijzing voor dit
vermoeden biedt het in paragraaf 2.13. besproken rapport van Hana's
collega's, die zich in 1858 bogen over het actuele vraagstuk van geïntegreerd theoretisch en praktisch nijverheidsonderwijs in dagschoolverband. Zij repten niet over een in dat jaar nog bestaande school van dat
type. Wel merkten zij op, dat in dat opzicht tot 1858 niets doeltreffends
en met algemene ondersteuning was geprobeerd, en dat de werkman,
gezien zijn lage inkomen, blijkens ervaring zíjn kinderen niet naar zo'n
school kon zenden, hoe overtuigd ook van haar nut. 46
Toch werd de draad opgenomen vrijwel onmiddellijk nadat hij gevallen was. Daarover in de volgende paragraaf.
6.3.2. De ambachtsschool van de „Maatschappij van den werkenden
stand" te Amsterdam (1861)
Oprichting
In het voorgaande maakten wij kennis met enkele van particuliere zijde
ondernomen initiatieven die tot doel hadden, geïntegreerd theoretisch
én praktisch nijverheidsonderwijs in schoolverband te geven. Daarmee
herleefde, tot op zekere hoogte, het leersysteem der gilden, dat eveneens
een combinatie van leren en werken kende. Men trachtte nu van een
schoollokaal een werkplaats te maken en de theorie toe te passen op de
te maken werkstukken. Toen dan ook de architecten Van Maurik,
Vormer en Veth hun ontwerpen van een ambachtsdagschool inzonden,
in antwoord op een door de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst (M.bk.) uitgeschreven prijsvraag (zie 2.13.), kwamen zij niet met
een creatie, maar met een variant op wat reeds te Amsterdam (1844),
Deventer (1845), Zwolle (1851) en Zutphen (1853) was ondernomen.
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Met de M.bk. werkte samen de „Maatschappij tot verbetering van
den werkenden stand" (M.w.s.). Deze werd in 1854 opgericht door en
voor „gepatenteerden, tot den handwerkstand of het fabrijkwezen behoorende" bazen (d.w.z. erkende patroons). Het doel was tweeërlei: 1.
bevordering van de stoffelijke en zedelijke belangen van de handwerkstand; 2. verlening van sociale zorg aan de werklieden der leden (regi.,
art. 1, 5). Een belangrijke aanvulling van het reglement vond plaats in
1857 met de volgende bepaling: „(De Maatschappij) zal het practisch
onderwijs voor jongelingen uit den handwerkstand, in de verschillende
vakken, zoo veel hare middelen dit toelaten, trachten te bevorderen"
(art. 6). Het bestuur was van mening, dat zowel leerjongens als aanstaande werkgevers een grondige opleiding in de ambachten behoefden
en dat in de bedrijven van een dergelijke scholing geen sprake was.47
Kennisnemend van de prijsvraaginzendingen en het rapport der jury
over de ontwerpen voor een ambachtsdagschool, werd de Maatschappij
van den werkenden stand gesterkt in haar voornemen, zelf een school
van het voorgestelde type op te richten. Financieel was zij echter niet in
staat zo'n kostbare onderneming op touw te zetten. In het beoordelingsrapport van de prijsvraagjury werd de mening uitgesproken, dat de
Staat dergelijke scholen moest regelen. Nu hád de regering, krachtens
de Grondwet van 1848, tot taak het middelbaar en hoger onderwijs
wettelijk te regelen. Het is dan ook begrijpelijk, dat de ruim duizend
leden van de met de M.w.s. bevriende Maatschappij tot bevordering der
bouwkunst zich in 1860 met een adres tot de regering wendde met twee
verzoeken:48
1. bescherming van de architectentitel (tot heden niet verwezenlijkt) en
regeling van een architectenopleiding in een Wet op het hoger onderwijs (afgekondigd in 1876, zonder dat aan het verzoek was voldaan);
2. regeling van industrie- en ambachtsscholen in de ophanden zijnde
Wet op het middelbaar onderwijs.
In een uitvoerige toelichting legde de adressant verband tussen goede
architectenopleidingen en scholing van technici. De motivering van het
tweede verzoek sloot aan op het prijsvraagrapport van 1858; een plan,
synthese van de ontwerpers der inzenders, verduidelijkte het betoog en
liet geen twijfel bestaan over de aard en de opzet van de gewenste
regeling. Thorbecke nam inderdaad scholen voor arbeiderskinderen in
zijn ontwerp op, maar de programma's daarvan verschilden hemelsbreed van de ideeën, vervat in het adres der M.bk.
Aangenomen moet worden, dat de M.w.s. en de M.bk. tamelijk
geïsoleerd stonden met hun opvatting, dat op te richten scholen
voor toekomstige werkers in de nijverheid naast theoretisch ook
praktisch, i.e. manueel-technisch, onderwijs moesten geven. De
voornaamste instellingen, die het theoretisch nijverheidsonderwijs
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verzorgden, namelijk Het Nut en de Maatschappij van Nijverheid, keken niet in die richting. Weliswaar experimenteerde men
op enkele lekenscholen met praktisch onderwijs (Deventer,
Zutphen, Zwolle, zie par. 6.2.), maar het hoofdbestuur van Het
Nut was nadrukkelijk van mening, dat het voor handwerkslieden
georganiseerde en te organiseren nijverheidsonderwijs uitsluitend
theoretisch van aard moest zijn.49 De regering en een groot deel
van het parlement dachten, getuige de behandeling van Thorbeckes wetsontwerp in de Kamers, in dezelfde termen (zie 7.1.).
De Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, vanaf 1831
actief op het gebied van het industrieel theoretisch avondonderwijs, wilde die taak aan de gemeentebesturen overdragen.50 Ook
de „Vereeniging van fabrieks- en handwerksnijverheid in Nederland", opgericht in 1851, was wel voor het creëren van meer en
beter nijverheidsonderwijs, maar dan uitsluitend in het theoretische vlak.51
Begrijpend, dat alleen eigen inspanningen tot het geformuleerde onderwijsdoel zouden kunnen leiden, zag de M.w.s. om naar middelen tot
financiering van het project. Eerst hield men een nijverheidstentoonstelling, die echter geen baten opleverde. Vervolgens werd een beroep
gedaan op geldelijke ondersteuning van particulieren, doch ook dat
resultaat was onvoldoende. Toen nam de Maatschappij de historische
beslissing, jaarlijks ƒ 2000,— uit eigen kas voor de op te richten school af
te zonderen, tot op andere wijze voldoende zou zijn bijgedragen. Op 30
juni 1860 volgde het besluit om, op kleinere schaal dan aanvankelijk
was voorgenomen, een ambachtsdagschool te openen. Na een vergadering met de ouders van 50 aangemelde leerlingen werd de school,
zonder enige feestelijkheid, op 15 januari 1861 geopend in de bovenlokalen van het gebouw der Maatschappij, Oudezijds Voorburgwal.52
Beheer; financiering
Het beheer van de nieuwe school werd opgedragen aan een bestuur,
bestaande uit drie leden: J. H. Leliman, architect (voorzitter), G. H.
Kuiper en E. S. Witkamp (secretaris).53 Beschermheer werd de Prins
van Oranje. Het bestuur, waarvan de leden bij toerbeurt aftraden en
dan herkiesbaar waren, hield daadwerkelijk toezicht op het onderwijs:
elk bestuurslid was om de drie weken „weekcommissaris" en dan verplicht gedurende die week de school dagelijks te bezoeken.54
De oprichtingskosten werden betaald uit een subsidie van ƒ 4000,—
der M.w.s. over 1859 en 1860, en een aan giften ontvangen bedrag van
ƒ 1200,—. De vaste inkomsten bedroegen in 1861 ƒ 2000,— aan subsidie
van de Maatschappij, ƒ 1100,— aan jaarlijkse bijdragen van de leden en
ongeveer ƒ 700,— aan schoolgelden.55 Personen, die zich tot een bij200

drage van minstens ƒ4,— per jaar verbonden, werden tot leden der
school verklaard. Voorts noemde men „leden van verdienste" allen, die
door daad of werk hun belangstelling voor de school toonden of zouden
tonen.
Het schoolgeld bedroeg voor kinderen van leden ƒ 15,—, voor die van
niet-leden ƒ 17,— per jaar. Dat was te hoog voor arbeiders.
Alleen beter gesitueerden konden het zich veroorloven hun zonen
naar scholen te sturen die bijdragen vroegen. Hier zij vermeld, dat
arme ouders aangewezen waren op de gratis openbare lagere
scholen, terwijl de tussenscholen en de burgerscholen (hier: lagere
scholen) werden bezocht door kinderen, waarvan de ouders zich
een bijdrage konden veroorloven die varieerde van ƒ 10,— tot
ƒ 150,— per jaar; het schoolgeld der burgerdagscholen (hier: die
volgens de m.o.-wet) bedroeg ƒ 12,— per jaar.56
Echter, niet alleen was het schoolgeld te hoog, gedurende de opleiding
konden de jongens ook niets verdienen. Er was dus voor de arbeiders
een krachtige prikkel nodig om hun kinderen naar de ambachtsschool
te sturen. Die prikkel konden zij alleen vinden in de overtuiging, dat
hun zoons na zo'n vorming als bekwame vaklieden in spe de school
konden verlaten én een hoger loon zouden kunnen verdienen dan
wanneer zij die jaren als krullenjongen in een werkplaats hadden
doorgebracht. Alleen in dat vooruitzicht konden zij enige vergoeding
vinden voor de opofferingen, die zij zich aanvankelijk moesten getroosten. Voor ouders, die de inkomsten van hun kinderen beslist niet
konden missen, wierf men beschermers of „protectors". Deze kregen
het recht leerlingen op school te plaatsen als zij voor hen het vereiste
schoolgeld betaalden. In de eerste elf jaar van het bestaan der school
werden 603 leerlingen geplaatst. Onder hen waren 250 voor wie de
ouders zelf het schoolgeld betaalden, 353 voor wie het geheel of voor
driekwart door protectors (w.o. regenten van weeshuizen) werd betaald
of die kosteloos onderwijs ontvingen (dankzij het in 1863 ingestelde
„Nationale schoolfonds", gevoed uit particuliere schenkingen).
Het Amsterdamse stadsbestuur verleende medewerking, maar pas na
anderhalfjaar: op 29 oktober 1862 viel, op voordracht van een Raadscommissie,57 het besluit, aan de M.w.s. „ten behoeve der Ambachtsschool eene subsidie van ƒ 3000,—, doch bij wijze van proefneming voor
één jaar, te verleenen".58 Eenstemmig was men niet over deze steun.
Enkele raadsleden vonden, dat de gemeente al genoeg deed door het
industrieel avondonderwijs te subsidiëren. Men vreesde, dat een eenmaal gegeven bijdrage, al was het maar voor eenjaar, tot een verplichte
bestendiging ervan zou leiden. Anderen wezen op het feit, dat de wet op
het middelbaar onderwijs spoedig in werking zou treden, waardoor de
stad tot grote uitgaven zou worden verplicht. Tenslotte werd het voor201

stel toch aangenomen met 27 tegen 5 stemmen, zodat de initiatiefnemers een flinke materiële, en ook ideële, steun in de rug kregen.59
Het beschermheerschap van de Prins kreeg reliëf door zijn bezoek
aan de school in 1863 en 1864, in 1866 gevolgd door een bezoek van de
Koning, die, blijkens een later door de adjudant/secretaris des Konings
aan het schoolbestuur gerichte brief, met grote belangstelling van de
nieuwe school kennis had genomen en tot haar bloei wenste bij te
dragen door een aantal gereedschappen, werktuigen en instrumenten
aan te bieden, hetgeen in een bijlage van vier registers met benamingen,
prijs en fabrikaat nader omschreven was. Toen het vorstelijk geschenk
eenmaal aangekomen was, werd de aanwinst aan het publiek getoond in
het lokaal van de Keizerskroon.60 Behalve de Koning, gaf namens de
regering ook de minister van Buitenlandse Zaken een teken van waardering door de toezending van een aantal reglementen en verslagen
omtrent buitenlandse industriescholen.61 De minister van Binnenlandse
Zaken (Thorbecke), waaronder het onderwijs ressorteerde, liet, voor
zover bekend, niets van zich horen. Hij stond categorisch afwijzend
tegenover dit onderwijstype: „professionele instructie" was naar zijn
mening een „afrigten op industrie", hetgeen in een school niet behoorde
plaats te vinden (7.1.).62
Personeel53
Het personeel bestond aanvankelijk uit acht onderwijzers, namelijk drie
voor de tekenvakken (inclusief de kennis der bouwmaterialen en der
technische termen), een voor het boetseren, een voor het kunstdraaien
en beeldhouwen, een voor de natuurkundige vakken, een voor de wisen werktuigkunde en een voor het voortgezet lager onderwijs. Ook een
concierge werd aangesteld, mede ter assistentie van de bestuurder-secretaris. Na enige maanden kon een vierde tekenonderwijzer (ook belast met de bouwkundelessen) en in 1862 een onderwijzer-directeur
worden benoemd, welke laatste tevens belast werd met de zorg voor de
inventaris en de materialen, alsook met de assistentie van de bestuurder-secretaris.
In 1871 telde de school behalve de directeur 14 docenten. Over hun
salarisregeling is bekend, dat de directeur ƒ 1300,— per jaar verdiende
voor een weektaak van 54 uur. De laagstbezoldigde leraar ontving
ƒ0.30, de hoogst bezoldigde ƒ1,25 per uur. Nadat herhaaldelijk op
herziening van de salariëring was aangedrongen nam het bestuur eerst
in 1881 een regeling aan, volgens welke de directeur ƒ 2200,— per jaar
ontving en de leraren ƒ 0.50 tot ƒ 1,40 per lesuur.
Leerlingen6*
Door advertenties en plakkaten werd bekend gemaakt, dat van 3-8
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december 1860 een inschrijving van leerlingen zou plaats vinden. De
opkomst viel tegen, maar beschaamde de gedane voorspellingen, dat
niemand belangstelling zou tonen. Zestig leerlingen meldden zich, van
wie er tien werden afgewezen omdat zij tot de gegoede klasse behoorden, dan wel jonger dan twaalf jaar waren of te geringe verstandelijke
ontwikkeling hadden. Op de overgebleven vijftig aspiranten viel, zo
schreef secretaris Witkamp, wat dit laatste betreft, ook niet te roemen,
maar men meende bij de aanvang niet te kieskeurig te moeten zijn en
althans hen, die de lagere school verlaten hadden, niet te moeten afwijzen. Door een ander bestuurslid werden de leerlingen omschreven
als „kinderen van werklieden", die moeite hadden met lezen en schrijven en rekenen, en als „arme jongens", die ook „arme hersens" hadden.65
Of die laatste kwalificatie waar was moet worden betwijfeld. Wel
wijzen ook andere gegevens op een geringe basiskennis van arbeiderskinderen. Deze moet geweten worden aan de nood in vele
gezinnen, waarin werken ook door de kinderen op de lagere
schoolleeftijd pure noodzaak was om nog enigszins het hoofd
boven water te kunnen houden (zie 3.2.).
Opmerkelijk is het type leerlingen, dat aangetrokken werd. Terwijl het
oorspronkelijk in de bedoeling lag een opleiding te bieden aan kinderen
van werknemers én werkgevers,66 wees men nu kinderen uit de meer
gegoede stand af. In die tijd waren de leden der M.w.s. (bazen, ambachtsmeesters) van mening, dat zij hun zoons het best in hun eigen
werkplaats praktisch onderwijs konden geven. Het theoretisch onderwijs werd dan genoten op een avondschool.
In 1863 konden zoons van werkbazen geplaatst worden op een
teken- en industrieschool, speciaal voor hen opgericht. Een bestuurslid vond deze kinderen „meer beschaafd en beter ontwikkeld", en beter in staat „de theorie" te begrijpen. Die theorie
bestond in 1863 uit: handtekenen, boetseren, lijntekenen, bouwkundig tekenen, materialenkennis, constructieleer, wiskunde, natuurkunde en werktuigkunde.67
Onderwijs
De schooldag liet men in het begin ongeveer parallel lopen met de lange
arbeidsdagen, gebruikelijk in de nijverheid; men begon om zes uur en
eindigde om 18 uur, terwijl bovendien op enkele avonden per week les
werd gegeven tot 21 uur. Later bracht men het aantal lesuren enigszins
terug. In 1871 waren de schooltijden aldus: op maandag t/m vrijdag van
8 tot 12 en van 14 tot 20 uur, op zaterdag van 8 tot 12 uur; 's middags was
er een pauze van een halfuur. Het aantal lesuren per week bedroeg dus
5468 j3 e cursus was driejarig en liep van 1 april tot 31 maart. In de
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volgende staat zijn de in 1871 gegeven vakken en de daarbij behorende
lesuren aangegeven.
17
Ambachtsschool van den werkenden stand te Amsterdam
Lcsroosterin 1871 69
Lesuren per klas of combinaties van klassen
Vakken, gegeven in drie klassen

ma

di.

Rechtlijnig tekenen,
bouwkundig lekenen,
machine- en constructietekenen

8-12

8-12

handtekenen,
2-4
tekenen naar de meth Dupuis
lekenen van uitslagen op w g
projectielekenen
natuurkunde, werktuigkunde
2-4
meetkunde
2-4
algebra, rekenen
2-4
2-4
voortgezet lager onderwijs
2-4
boetseren
timmeren
4-8
4-8
smeden
4-8
4-8
kunstdraaien
6-8
6-8
4-6
4-6
beeldhouwen, snijwerk
kennis van materialen
bezoek aan bedrijven, bouwwerken, installaties en

wo

do

vr

8-12
2-4

8-12

za.

18

8-12
2^»

8
8-12
8-12

4-6
4-6
4-6
6-8

per
week

2-4
4-6
4-6
4-6
2-4
6-8
6-8
6-8

2-4
2-4

8-10
10-12

4-8
4-8
6-8
4-6

6-8
6-8
6-8
tentoonstellingen

8-10

4
4
4
4
10
12
4
16
14
10
8
4

Aan voortgezet lager onderwijs werden 12 lesuren per week besteed ín
drie klassen. Het bestond uit lezen, schrijven, rekenen, taal- en stijloefeningen, algemene en vaderlandse geschiedenis en aardrijkskunde. De
lessen werden zoveel mogelijk dienstbaar gemaakt aan het beroepsonderwijs. Daarop wijst de bepaling in het reglement, dat het onderwijs
moest worden gegeven „in alle wetenschappen, waarvan de degelijke
beoefening voor den ambachtsman onmisbaar is te achten". Zo leerde
men in de taalles technische woorden en uitdrukkingen en de administratie van de diverse ambachten.
De lessen werden zo nu en dan afgewisseld met het bezoeken van
fabrieken, werkplaatsen, bouwwerken, waterstaatswerken, technische
installaties en tentoonstellingen. Ook hield men lezingen over maatschappelijke onderwerpen.
Men tekende naar de methode Dupuis. Deze methode ontstond aan
het College St. Louis te Parijs en werd ontwikkeld door de gebroeders
Ferdinand en Alexander Dupuis.
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Deze gingen van drie hoofdprincipes uit:
a. alle ons omringende voorwerpen moeten en kunnen herleid
worden tot geometrische figuren, die na herleiding weer kunnen worden teruggebracht tot eenvoudiger meetkundige figuren, totdat men tenslotte uitkomt bij de rechte lijn;
b. uit deze elementen kan alles worden opgebouwd;
o. geometrische vormen zijn door het verstand geconstrueerde
vormen; zij maken deel uit van de zintuigelijke wereld; zij zijn
voor de tekenaar kwantitatief waarneembaar, d.w.z. meetbaar,
berekenbaar, tekenbaar.
De gebroeders Dupuis ontwierpen een standaard op een drievoet
die bovenaan van een klemschroef was voorzien. Daarin konden
allerlei modellen in elke gewenste stand gezet worden. Deze
standaard werd geplaatst achter een glazen scherm, terwijl de
leerlingen voor het scherm zaten. Dat scherm was het theoretisch
tafereel tussen het voorwerp en de tekenaar. De methode is te
beschouwen als een wiskundig systeem om te leren tekenen „naar
de natuur", d.w.z. voorwerpen te leren tekenen zoals zij zich aan
de waarnemer voordoen. 70
Het rechtlijnig tekenen bestond uit het tekenen van meetkundige figuren, aanzichten en profielen. Het technisch tekenen had betrekking op
de burgerlijke bouwkunde en de machinebouwkunde (werktuigbouwkunde). Getekend werden: plattegronden, doorsneden en gevels met de
bijbehorende details en constructies; gereedschappen, werktuigen en
machines, en onderdelen daarvan.
Grote aandacht kreeg het maken van uitslagen naar opgaven of
metingen die betrekking hadden op de meest voorkomende technische
beroepen.
Het handtekenen en het ornamenttekenen hadden tweeërlei doel:
ontwikkeling van de vaardigheid om door middel van schetsen het
gesproken of geschreven woord te verduidelijken; bevordering van de
kunstzin. Men tekende naar voorbeelden in de vorm van voorwerpen,
platen, reliëfs e.d.
De lessen in wis-, natuur- en werktuigkunde werden toegelicht met
instrumenten (luchtpomp, electriseermachines, thermometer, barometer, telegraaftoestel, modellen van huispompen, brandspuiten, stoommachines, werktuigen, gereedschappen, bevestigings- en overbrengmiddelen e.d.).
Het praktisch werk bestond uit het maken van gebruiksvoorwerpen,
gereedschappen, meubilair voor schoolgebruik, onderhoudswerk aan
en in het gebouw, houten en stalen constructies, modellen, kramerijen
e.d. Het werd, waar nodig, voorbereid in de theorie- en tekenlessen.
Het programma en de gegeven toelichting wijzen erop, dat de
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vormingsinhoud der „algemene" vakken niet algemeen vormend
was bedoeld in de gebruikelijke zin des woords. Zowel vanuit het
verwachtingspatroon der ouders als vanuit dat der werkgevers
was, voor zover deze groepen belanghebbend waren, de ambachtsschool beroepsvormend. De eis van geldverdienen na de
opleiding en de bedrijfseisen werden weerspiegeld in het gehele
onderwijs. De algemene lessen (voortgezet lager onderwijs, lezingen) beoogden de vorming van de leerling als vakman.
De leerlingen — en de docenten — maakten lange dagen. Vakanties
werden aanvankelijk niet gegeven. Mede op verzoek van de leraren
werd na enkele jaren de vakantie op drie weken gesteld: twee weken in
de tweede helft van juli en een week bij gelegenheid van het jaarlijks
verslag aan het eind van maart.
Voor de lange duur van de schooldag had men drie gegronde redenen: 1. praktijkwerk en tekenen zijn vakken, die geheel op school
moeten worden geleerd, in tegenstelling tot theorielessen, die in het
algemeen in de klas worden behandeld en daarna thuis verder worden
bestudeerd en/of uitgewerkt; 2. het relatief grote aantal teken- en
praktijklessen (ruim de helft van het totale aantal) hield verband met de
wens van de ouders, dat hun zoons na hun opleiding zo goed mogelijk
moesten zijn voorbereid op hun beroepsarbeid, om een zo hoog mogelijk loon te kunnen verdienen; 3. de duur van de schooldag mocht niet
tezeer afwijken van de gebruikelijke arbeidsduur in het bedrijfsleven
(van 6 tot 19 à 20 uur), om de overgang van school naar bedrijf „soepel"
te laten verlopen. 71
De lengte van de schooldag gold voor alle leerlingen, d.w.z. ook voor
de jongsten, de twaalfjarigen. Spoedig ondervond men, dat deze te
speels waren en weinig vorderingen maakten. De aanvangsleeftijd werd
toen op 13 jaar gesteld. Het bestuur wilde ermee bereiken, dat de
jongens zoveel van het lager onderwijs hadden opgestoken dat zij met
vrucht het onderwijs der ambachtsschool konden ontvangen. Men
laakte de veel voorkomende gewoonte, de kinderen al op jeugdige
leeftijd te laten werken en hen reeds op tien- of elfjarige leeftijd van
school te nemen. Het stadsbestuur werkte eveneens in die richting: de
subsidie werd verleend onder de voorwaarde, dat een bepaald aantal
kinderen van openbare armenscholen werden ingeschreven als zij
veertien jaar waren en een „loffelijk getuigschrift der lagere school"
konden tonen. 72
Opmerkelijk is de indeling van de — zeer heterogene — schoolpopulatie
in niveaugroepen,73 een onderwerp, dat eerst in de 20e eeuw door onderwijshervormers aan de orde werd gesteld.74 Naar gelang van hun
aanleg, beroepswensen en vorderingen deelde men de leerlingen in
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verschillende groepen in, zodat bijvoorbeeld eenzelfde leerling bij het
tekenen tot de hoogste, bij wiskunde tot de laagste klas kon behoren.
Ook werd rekening gehouden met de voorkeur der leerlingen voor de
praktijk of voor de theorie. Zij waren in november van het jaar 1871
aldus ingedeeld:
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Ambachtsschool van den werkenden stand te Amsterdam.75
Niveaugroepen, verdeeld over vier klassen (1871)
klassen
onderwijsvakken
lager onderwijs, wis- en natuurkunde
bouwkundig tekenen
projectieleer
tekenen van uitslagen
tekenen, schetsen (methode Dupuis)
handtekenen, ornamenltekenen
timmeren
beeldhouwen
kunstdraaien
smeden
boetseren
matenalenkennis timmeren
matenalenkennis smeden

aantal
leerl.

1

2

3

33
35
5
15
10
11
22
3
7
9
6
11
7

34
30
17
10
18
39
19
4
8
12
9
19
13

49
51
15
23
27
26
4
10
24
10
37
25

4

18
39

116
116
37
25
69
116
67
11
25
45
25
67
45

Uit het bovenstaande volgt dat de leerlingen niet alleen les kregen in
hun vak en de daarbij behorende theorie maar ook in andere vakken.
Allen ontvingen onderwijs in voortgezet lager onderwijs, wis- en natuurkunde, bouwkundig tekenen, handtekenen en ornamenltekenen.
Tevens ontvingen in december 1871 van de

65 timmerlieden
44 smeden
3 beeldhouwers
1 kunstdraaier

mede onderwijs in het

kunstdraaien
18
12
3
1

beeldhouwen
8
3
1

boetseren
10
12
3
1

Het bestuur had voor deze veelzijdige en algemeen technische vorming
twee motieven: 1. het onderwijs moest rekening houden met de verschillen in begaafdheid en belangstelling der leerlingen; 2. een veelzij207

dige technische vorming zou de mogelijkheid vergroten een goed bestaan in de nijverheid te vinden.
Het is trouwens treffend, dat in 1871 slechts vier beroepsrichtingen
over waren: timmeren, smeden, beeldhouwen en draaien. Daarvóór
telde de school ook toekomstige steenhouwers, loodgieters, schrijnwerkers, stucadoors en ciseleerders (stempelmakers); op dat aspect komen
wij later terug. Het volgende staatje toont de beroepskeuze der leerlingen 1861-1872.
19
Beroepskeuze van de leerlingen der Amsterd;amse ambachlsschool in dejaren 1861-187276
smeden
limmeren
beeldhouwen
steenhouwen
loodgieten

114
96
15
2
1

schrijnwerken
kunstdraaien
slucadoren
horlogemaken
ciseleren (stempelmaken)

13
4
3
2
1

Voor de naar verhouding grote belangstelling voor smeden en timmeren
was drieërlei aanleiding: 1. deze beroepen waren in Amsterdam het
sterkst vertegenwoordigd; 77 2. men kon er de hoogste lonen in verdienen; 3. een timmerman had in het algemeen de praktische leiding op
bouwwerken en kon daarom theoretische kennis en tekenvaardigheid
het minst missen, terwijl de smeden vaak machinist wilden worden en
daarom eveneens een grondige opleiding nodig hadden. 78
Over het onderwijs zij nog het volgende gezegd. Essentieel was de
combinatie en de integratie van praktijk en theorie. De nieuwigheid,
praktijk in schoolverband te geven, trok belangstelling uit buiten- en
binnenland. Een Fransman (P. Pompée, directeur van een industrieschool te Parijs) bezocht de school in opdracht van zijn regering. Hij
verklaarde nog nergens iets dergelijks gezien te hebben, de kwaliteit van
het onderwijs hoog aan te slaan, de integratie van praktijk en theorie
navolgenswaard te vinden en vooral te waarderen, dat zoveel aandacht
besteed werd aan kinderen van werklieden. 79 Anderen hadden, overigens zonder de school ooit gezien te hebben, ernstige kritiek. De een
schreef, dat de school een „ziekelijke, philanthropische Inrigting" was,
een ander, dat men zo „geen werklieden, maar verwaande, onbruikbare
menschen vormde". 80 In de bezwaren overheerste de vrees, dat de
jongens het te hoog in de bol zouden krijgen en als gedweeë werknemers
voor de nijverheid verloren zouden gaan.
Men meende dat, als de laagste stand in ruime mate door onderwijs ontwikkeling zou opdoen, deze zich te goed voor handarbeid
zou vinden, een vrees die blijkens de ervaringen in eigen land niet
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geheel ongegrond genoemd kan worden In 3 4 is en in 7 5 wordt
het feit onder ogen gezien, dat juist daarom de scheiding in het
voortgezet onderwijs tussen „algemeen" vormend en manueeltechnisch onderwijs, welke zich vooral na 1863 voltrok, zo te
betreuren en te veroordelen is, omdat van hogerhand de gedachte
gevoed werd, dat handarbeid van lagere orde zou zijn dan
hoofdarbeid
Voor een bestuurslid der school waren bovengenoemde en dergelijke
aantijgingen aanleiding zich in een interview daartegen te verweren
Hieraan danken wij een beschouwing over de aan dit onderwijs ten
grondslag liggende motieven 81 Hij vond, geheel in de lijn van J Locke,
A H Francke, en J J Rousseau, 82 combinatie van praktisch en theoretisch onderwijs bij uitstek geschikt om jonge mensen te vormen
Vooral jongens, die van huis uit weinig aan vorming hadden meegekregen en door hun achterstand in basiskennis weinig op hadden met
theoretisch onderwijs, konden naar zijn overtuiging juist op deze wijze
gebracht worden tot de toch voor iedereen onmisbare studie van de
grondslagen van elk technisch beroep en van ieders functioneren in de
maatschappij Vandaar dat het programma met alleen zuiver theoretisch-technische en manueel-technische vakken bevatte, maar dat ook
gedacht was aan „vorming" in de ware zin des woords, waardoor de
leerling geleerd werd na te denken over allerlei maatschappelijke en
technische vraagstukken Daardoor werd hij „ontbolsterd" inplaats
van een nutteloos verblijf in een bedrijf, waar hij misbruikt werd voor
allerlei onbenullige kwarweitjes, probeerde de school zijn verstandelijke
en zedelijke gaven tot ontwikkeling te brengen en hem tot een denkend
wezen te maken
Het bestuurslid lichtte zijn betoog als volgt toe Het leren omgaan met
gereedschappen en werktuigen, met inbegrip van het leren overwinnen
van de hardheid en weerbarstigheid van materialen, is karaktervormend Het denken over en het ontwerpen, tekenen, maken en construeren van technische objecten verschaffen vele jeugdigen vreugde,
hetgeen in het onderwijs alhier dient te worden benut Er kan een grote
vormende werking uitgaan van de poging om een technisch probleem
tot een oplossing te brengen Samengevat goed technisch onderwijs,
dat een wisselwerking kent tussen theoretisch en manueel-praktisch
onderwijs, wekt bij vele jongeren belangstelling en maakt moeilijke
theone toegankelijk Het geeft de onderwijzende gelegenheid om zowel
de praktijk te benutten tot toelichting van de theone, als het omgekeerde
Deze waarheden doen modern aan Weinig werkers op het terrein
van het nijverheidsonderwijs zullen hen bestrijden In de pedagogische literatuur is veelvuldig benadrukt, dat lesgeven aan
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niet-belangstellenden een problematische zaak is. De pedagoog
hanteert een machtig hulpmiddel als hij voor het bereiken van
zijn onderwijsdoelen gebruik maakt van de belangstelling van zijn
leerlingen. Wij merkten reeds in 3.4. op, dat ruim een eeuw later
de kern van bovenstaand betoog, dat manueel-technisch onderwijs van persoonsvormende, en daarom van algemeen vormende
waarde is te achten, in een Besluit van overheidswege zou worden
erkend (1973, stbl. 167, zie bijlage IX).
De toelichting van dit bestuurslid bood niet alleen een goede kijk op de
essentie en het nut van geïntegreerd theoretisch en manueel-praktisch
onderwijs, het betekende tevens een warm pleidooi voor individueel
technisch onderwijs, te geven aan kinderen met „arme hersens"; een
onderwijstak, die pas een eeuw later gestalte kreeg in de ito-scholen
(scholen met individueel technisch onderwijs) en in de lagere technische
scholen (A-niveau). 83
Zijn enthousiasme betekende intussen niet, dat realisatie van deze
ideeën zonder moeilijkheden gepaard ging. Deze waren van viererlei
aard: 84
In de eerste plaats bleek het een hele toer, voor de financiering van de
school de nodige gelden beschikbaar te krijgen. Bij een zeer zuinig
beleid was in 1871 een bedrag nodig van ƒ Ç.TliMT'/i. Het stadsbestuur
betaalde daarvan ƒ 4000,—, de Maatschappij van den werkenden stand
ƒ Ъ22і,55 г en de leden ƒ 1.053,—. De rest kwam uit schoolgelden en
schenkingen. Men kon alleen rondkomen door het personeel onder te
betalen en de aanschaffing van leermiddelen tot een minimum te beperken. Van een algemene ondersteuning was geen sprake; tekenend
daarvoor was wel, dat de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen niet
bijdroeg. Vooral het praktisch onderwijs was duur. Men overwoog
werkstukken te verkopen. Het bestuur zag hier echter van af, deels om
concurrentie met ambachtsbazen te vermijden, deels omdat het gemaakte werk vaak nog de ongeoefende hand verraadde en er misschien
een ongunstig oordeel over de school zou ontstaan als de vervaardigde
voorwerpen in de handel gebracht werden. Waar mogelijk werd onderhoudswerk aan en in het gebouw verricht en als regel maakten de
leerlingen gereedschappen en meubilair. Het bleef behelpen; in 1876
stond zelfs het voortbestaan van de school op het spel. Maar door
verhoging van de provinciale en gemeentelijke subsidies en door een
geslaagde obligatielening van ƒ 25.000,— kon dit werk toch voortgezet
worden.
Ten tweede bleef het aantal leerlingen beneden verwachting: men
had op 150 gerekend, maar ten hoogste 126 namen aan het onderwijs
deel. Het volgende staatje geeft het leerlingenaantal van 1861 tot 1872
weer:
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Ambachlsschool van den werkenden stand Aantal leerlingen van 1861 tot 187285
jaren

aantal
leerlingen

jaren

aantal
leerlingen

1861
1862
1863
1864
1865
1866

50
69
76
117
109
118

1867
1868
1869
1870
1871
1872

117
105
110
126
116
108

Hieruit blijkt, dat 1872 zelfs een lichte teruggang plaatsvond. Deze relatief geringe belangstelling kwam uiteraard een gezonde financiering
en realisering der plannen niet ten goede. Nemen wij in aanmerking, dat
Amsterdam toen 273.000 inwoners telde, waaronder een talrijke werkende klasse, dan pleit de deelname aan dit onderwijs niet voor een
algemene erkenning ervan. De geplaatste leerlingen waren zoons van
ambachtslieden, kleine neringdoenden, lagere ambtenaren en wezen.
Het schoolgeld werd voor bijna 60% van de leerlingen betaald door
anderen dan de ouders (protectors, regenten van weeshuizen, de M.w.s.
en anderen). Pogingen, die werden aangewend om meer leerlingen te
trekken o.a. door toekenning van studieloon uit het Nationaal ambachtsschoolfonds, faalden. De verwachte verdiensten na het verlaten
der school speelden een belangrijke rol. Dat het loon der oud-leerlingen
niet tegenviel blijkt uit de ervaring, dat zij twee- tot driemaal meer
verdienden dan niet- opgeleiden. 86
Ten derde was het verloop onderde leerlingen ontstellend groot. Na elf
jaar had van de 603 geplaatste leerlingen ruim 45% de school voortijdig
verlaten. Het volgende staatje geeft daarvan een gedetailleerd beeld.
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Ambachlsschool van de Maatschappij van den werkenden stand
Voortijdig vertrokken leerlingen (1861-1871)87
cursusjaren

'61 '62 '63 '64 '65 '66 '67 '68 '69 '70 '71 totaal

nieuw geplaatst gedurende
het cursusjaar
tussentijds vertrokken
overleden
gediplomeerd

83 22 61 61 50 53 51 60 61 47 54
14 15 19 24 31 31 25 31 29 19 35
I
I
4
45 10 23 38 24 16 29 26

603
273
6
211

Die voortijdige schoolverlaling was voor ruim 53% te wijten aan de
drang naar geldverdienen. Andere oorzaken waren o.a. gebrek aan
aanleg, verwijdering na wangedrag en ziekte of lichaamsgebreken. Staat
22 geeft acht oorzaken aan.
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Ambachtsschool van de Maatschappij van den werkenden sland
Oorzaken van voortijdige schoolverlating der leerlingen ( 1861 -1871 ) B 8
oorzaken
geld willen of moeten
verdienen
verwijdering wegens gebrek
aan aanleg of na wangedrag
ш militaire dienst of
keuze van ander beroep
ziekte of lichaamsgebrek
na bijna volbrachte leertijd
gaan werken met medew van het bestuur
verhuisd naar elders
beoordeling van de school
beneden hun stand
te grote afstand tussen
school en huis
totaal

aantal der vroegtijdige
schoolverlaters

%

146

53 7

63

23

20
18

73
66

12
6

44
22

5

18

3

1

273

100

Van de 273 tussentijds vertrokken leerlingen hadden
59 nog geen 3 maanden de school bezocht,
45 nog geen 6 maanden de school bezocht,
45 nog geen 12 maanden de school bezocht,
87 langer dan eenjaar de school bezocht
89
37 ongeveer of ruim twee jaren de school bezocht
Ten vierde ondervond men de moeilijkheid, dat de ambachtsschool
ook te baat genomen werd als tijdelijke verblijfplaats, tot er zich een
geschikte werkgelegenheid voordeed, en ook als opvoedingsinrichting
voor jongens, met wie reeds allerlei vergeefse pogingen tot verbetering
waren ondernomen In dat laatste geval had de school de functie van de
huidige technische scholen te Maarn/Maarsbergen, Hoenderloo, Cadier en Keer (Heer), Borculo en Harreveld ^ Het lijdt geen twijfel, dat
het bestuur, de schoolleiding en de docenten door deze speciale neven
functie der school voor grote problemen werden gesteld
Huisvesting
De praktijkvakken waren aanvankelijk moeilijk te realiseren Een tien
tal leerlingen werd wegens ruimtenood bij bazen geplaatst, onder
voorbehoud, dat de theorielessen op bepaalde tijden in de school zou
den worden bijgewoond, de meeste leerlingen hielden zich daar echter
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niet aan. 91 Bovendien ontbrak de praktische opleiding in het smidsvak,
terwijl toch bijna de helft der leerlingen daarvoor gekozen had. 92 Vandaar dat het bestuur omzag naar een ruimer schoolgebouw dat hem in
staat zou stellen de praktijk geheel in schoolverband te realiseren. Tevens streefde men naar vermeerdering van inkomsten. Voor het huisvestingsprobleem vond men een voorlopige oplossing door een gebouw
te huren in de Gravenstraat, dat, na enige verbeteringen, voor het
theoretisch en praktisch onderwijs kon worden ingericht en betrokken
(1863).93 Mede door het groeiend aantal leerlingen en de daarmee
verbandhoudende uitbreiding van de inventaris bleef men zoeken naar
een definitieve oplossing. Dankzij een uitkering ineens van de Staten
van Noordholland, een verhoogde gemeentelijke subsidie (ƒ 4000,— in
1867), een gift van Prins Frederik en bijdragen van particulieren, lukte
het tenslotte een pand op de Weteringschans te kopen, te verbouwen en
in te richten. De — toen feestelijke! — inwijding daarvan vond plaats op
3 april 1868.94

Groei
In 1864 werden de eerste leerlingen gediplomeerd, na hun driejarige
leertijd te hebben volbracht. De school bleef veel belangstelling ondervinden van personen en instellingen uit binnen- en buitenland, vaak in
verband met plannen om ook elders dergelijke ambachtsdagscholen te
stichten.95
De geschiedenis van het nijverheidsonderwijs van na 1863 valt buiten
het kader van ons onderzoek. Slechts zij vermeld, dat Rotterdam het
Amsterdamse voorbeeld in 1869 volgde, nadat de opening der school op
een luisterrijke wijze had plaats gevonden. 96 Te oordelen naar de vertegenwoordiging van officiële zijde (aanwezig waren o.a. de minister
van Binnenlandse Zaken, de commissaris der provincie, een commissie
uit de Gedeputeerde Staten, het Rotterdamse gemeentebestuur en gemeenteraadsleden) had het pionierswerk van architect Hana, de Maatschappij tot bevordering der bouwkunst en de Maatschappij van den
werkenden stand, goede vruchten afgeworpen. Daarna steeg de ster van
de ambachtsdagscholen snel. Op 1 januari 1921 vonden deze scholen
een — zij het erg late — ideële en materiële erkenning van Rijksoverheidswege: zij werden geregeld in de nijverheidsonderwijswet. In 1920
bestonden er 69 ambachtsscholen met 10.318 leerlingen. Het volgende
staatje laat deze formidabele groei zien.
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Ambachlsdagscholen (1870-1920), aantal scholen en leerlingen
Jaar
1870
1880
1890
1900
1905
1910
1915
1920

aantal scholen
2
6
14
21
35
52
60
69

97

aantal leerlingen
214
553
1094
3 181
4 863
6 189
8 850
10 318

De opgang van dit schooltype is verbazingwekkend als gelet wordt op
de grote moeilijkheden, die overwonnen moesten worden inzake de
financiering, de huisvesting en het vinden van geschikt praktisch werk,
terwijl van werkgeverszijde men aanvankelijk zeer gereserveerd stond
tegenover deze onderwijstak Nog in 1895 verklaarden ingewijden op
een groot congres — door de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van nijverheid speciaal gehouden om „het vakonderwijs en de
vakopleiding voor toekomstige werklieden" ter discussie te stellen — dat
de ambachtsdagscholen, principieel gezien, niet op de goede weg waren. 98 Desondanks gedijden deze instellingen, terwijl de ster van de
wettelijke burgerdagscholen nauwelijks opging en tenslotte zelfs onder
ging Op het hoe en waarom van dat verschijnsel komen wij terug in
hoofdstuk 7 (par. 7 4 3 en 7 5 )
6.4. Koninklijke akademie te Delft (1842-1863)
6 4 1 Voorgeschiedenis
In hoofdstuk 2 bespraken wij vier rapporten, waarin gepleit werd voor
oprichting van polytechnische scholen in Nederland (Memorie De
Gelder, 1828, rapport Van Ewijck II, 1828, Memoire Lipkens, 1828,
rapport Roell, zienswijze van een minderheid der leden, 1829) Deze
scholen waren bedoeld als opleidingsinstelling voor aanstaande civielingemeurs, architecten, fabrikanten, industriëlen, technologen en
werktuigkundigen, kortom voor leidinggevenden of „bestuurders van
den arbeid" De enige school in Noord-Nederland op dat niveau was de
in 1822 geopende Koninklijke akademie van beeldende kunsten te
Amsterdam, maar deze bood alleen een bouwkundige opleiding als
onderdeel van kunstonderwijs De eerste/w/ytechnische school kwam in
1842 tot stand onder de naam „Koninklijke akademie ter opleiding van
burgerlijke ingenieurs, zoo voor 's lands dienst als voor de nijverheid en
van kweekehngen voor den handel", in de wandeling ook wel „Industneschool" of „School voor handel en industrie" genoemd
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Dit hoger technisch onderwijs had een voorgeschiedenis, die begon in
1805. Amersfoort kreeg toen een opleiding van burgerlijke waterstaatsingenieurs, tezamen met militairen 99 · 100 . Vier jaar later verhuisde deze
instelling naar 's-Gravenhage en na het vertrek van de Fransen naar
Delft (1814). Mede wegens ongedisciplineerdheid der jeugdige studenten volgde de opheffing der Delftse school in 1828, waarna de opleiding
van waterstaatsingenieurs en legerofficieren aan de Koninklijke militaire akademie te Breda werd voortgezet. De Marinewerfte Medemblik
gaf eveneens een combinatie te zien van krijgskundige en burgerlijke
opleidingen (w.o. bouwkunde en scheepsbouwkunde), uiteraard in het
kader van militaire doeleinden. 101
De aandrang tot het creëren van hoger nijverheidsonderwijs zwakte na
1830 duidelijk af. Weliswaar bleef de regering van mening, dat meer
aandacht diende te worden besteed aan „nuttig" onderwijs voor de
handel en de nijverheid,102 maar tegelijkertijd benoemde zij een
staatscommissie tot bestudering van de mogelijkheden om te bezuinigen op het hoger onderwijs.103 Deze commissie concludeerde, met instemming van de regering, dat getracht moest worden de uitgaven voor
het middelbaar en hoger onderwijs zoveel mogelijk ten laste te brengen
van „de provinciale en de stedelijke fondsen".
Van particuliere zijde hield men echter de regering voortdurend voor,
dat Nederland ver achter bleef op het gebied van het handels- en het
polytechnisch onderwijs. 104105 Een anonymus wees daarop in een aan
B. en W. van Amsterdam gezonden „Geleibrief. Hij vond het een
onrechtvaardigheid, dat in ruime mate gezorgd werd voor geleerde en
militaire studies, maar dat voor hen, die zich na hun twaalfde jaar voor
wilden bereiden op een maatschappelijke betrekking, slechts privaatonderwijs beschikbaar was, zodat alleen de welgestelden daarvan konden profiteren. Wilde men wis- en natuurkundige wetenschappen studeren, of handelswetenschappen, w.o. economie, boekhouden en moderne talen, dan had Nederland in dat opzicht niets te bieden. 106
Anderen lieten zich in soortgelijke zin uit. Was het reeds een groot
bezwaar, dat werklieden weinig kans op goede scholing hadden,
erger nog was het ontbreken van bekwame hogere technici. A. J.
Houck promoveerde in 1838 op een dissertatie over het industrieel onderwijs in Nederland. Daarin prees hij het geven van een
meer wetenschappelijke opvoeding aan de nijvere klasse aan als
middel ter bevordering van de nijverheid. Hij vond stichting van
technische scholen op verschillende niveaus nodig, w.o. polytechnische scholen voor opleiding van ingenieurs. In 1840 schreef hij
een studie over dat onderwerp. Hierin wees hij op de vordering
der kennis omtrent sterkteberekeningen van constructies en ge215

bouwen, waardoor het niet meer nodig was proefondervindelijk
tewerk te gaan, met een grote kans op kostbare materiaalverspilling en levensgevaarlijke oplossingen. Hij verklaarde, dat het
mogelijk was door zorgvuldige statische berekeningen veel meer
economisch en technisch verantwoorde ontwerpen te maken van
werken op het gebied van de bouwkunde, de waterbouwkunde,
de scheepsbouwkunde en de werktuigkunde. Nederland miste
echter polytechnische scholen, die leerlingen in staat stelden dergelijke kennis op te doen; het land had dan ook een grote technische achterstand in te lopen. 107 Vorsselman de Heer hekelde de
Nederlandse mentaliteit in leidinggevende kringen. Men had
daar een zijns inziens belachelijk overdreven aandacht voor de
studie der oudheid, letteren en rechten. Hij vroeg zich met
schaamte af, wat Nederland gedaan had om de lust tot de nuttige
wetenschappen onder de landgenoten te verspreiden, om het
„groóte doel van 's menschen ontwikkeling, de heerschappij van
den geest over de stoffelijke wereld, te bereiken". 108 De Groningse hoogleraar Th. van Swinderen schreef in 1841: „Mogten
onze landgenooten (...) toch eindelijk leeren inzien, dat als men
overal rondom ons, in Engeland, Frankrijk, Duitsland, België,
inrigtingen tot het onderwijs der natuurkundige wetenschappen
tot stand brengt, ons stilstaan, bij vooruitgang allerwegen, ware
teruggang voor ons is". 109
De vraag naar de verantwoordelijkheid voor deze onbevredigende situatie beantwoordde Vorsselman de Heer door nadrukkelijk te stellen,
dat de Staat ook de verplichting op zich moest nemen om voldoende
onderwijs op het terrein van de techniek en de industrie te creëren. 110 J.
Bosscha liet zich in gelijke zin uit: waar particuliere krachten te kort
schieten, zo meende hij, heeft de Staat de plicht er op toe te zien, dat „de
verstandelijke kracht des volks" ontwikkeld wordt, en de middelen
verschaft worden om die krachten tot ontplooiing te brengen. Schoonheidszin vond hij belangrijk, maar praktische zin ook; vandaar dat de
Rijksoverheid er goed aan zou doen te bevorderen, dat de „fraaije
kunsten" niet tegenover maar naast de nuttige gesteld werden. 111
In het bovenstaande noemden wij enkele uitspraken van personen, die
hoopten gelezen of gehoord te worden door degenen, die geacht werden
verantwoordelijk te zijn voor wat zich op onderwijsgebied afspeelde.
Daarin zat echter juist de moeilijkheid. Want wie voelden zich verantwoordelijk? De regering stuurde wel bij en moedigde aan, maar stelde
de stadsbesturen aansprakelijk voor het welzijn van de ingezetenen.112
De stadsbesturen op hun beurt wilden wel iets doen, maar dan moest
rekening worden gehouden met de „plaatselijke belangen"; welke dat
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waren, werd bepaald door de „leidende kringen". Bij deze kringen
waren blijkbaar onvoldoende personen, die het belang inzagen van
polytechnisch onderwijs op onderscheidene niveaus. Het was erg
moeilijk, de heersende opvattingen over de noodzaak van voortgezet
onderwijs te veranderen ten gunste van technisch onderwijs. De toekomstige geleerde had voor zijn vorming „nu eenmaal" scholing nodig,
maar de toekomstige technicus kon deze wel opdoen in de praktijk van
zijn arbeidsleven. Scholing hield bovendien het gevaar in, dat de
standsgrenzen doorbroken werden, ten koste van bevoorrechte posities.113
De algemene apathie tegenover voortgezet onderwijs voor aanstaande en reeds werkende technici had tot gevolg, dat het aanzien van de
werkers in de nijverheid en hun arbeid gering was. De technische
evolutie leed daaronder. Daarop wees Houck in 1840.114 Datzelfde
deden de architecten A. W. van Dam, E. S. Heijninca en I. Warnsinck
eenjaar later. Op 28 december 1841 richtten zij zich in een brief tot de
minister van Binnenlandse Zaken. Zij wezen hem erop, dat de Rijksoverheid verantwoordelijk was voor het ontstellende gebrek aan onderwijsgelegenheid voor aanstaande architecten en industriëlen, waardoor een groot verval was ingetreden op het gebied van de burgerlijke
bouwkunst en dat van de techniek. De bestaande lekenscholen, akademies en industriescholen konden naar hun mening bij lange na niet
voorzien in de behoeften aan goed nijverheidsonderwijs. Als gevolg
hiervan waren vele „smakeloze gewrochten" ontstaan die van onkunde
en wansmaak van hun ontwerpers getuigden. Zij signaleerden laakbare
nalatigheid van de overheid op dit onderwijsgebied.115
Deze noodkreet zal ongetwijfeld indruk hebben gemaakt; mogelijk is
het opnemen van de architectenopleiding in het programma van de
Delftse polytechnische school daaraan te danken. Reeds voor het ontvangen van genoemd adres was de minister namelijk reeds in overleg
getreden met A. Lipkens over de oprichting van zo'n school. Wekelijks
bezocht laatstgenoemde de minister en ontving de 3e januari 1842 een
uitnodiging, dit onderwerp met de Prins van Oranje te bespreken. Vijf
dagen later was het pleit beslecht.116 Op 8 januari 1842 verscheen een
Koninklijk Besluit, „houdende oprigting der akademie".117 Lipkens
was toen al — naar eigen wens voor vier jaren — als directeur aangesteld.
Gezien zijn voorbereidend werk, zijn veelzijdige carrière en zijn adviseurschap der regering „in zaken van werktuigkunde en scheikunde"
was dat geen verrassing.
6.4.2. Opening der akademie
De opening van de eerste technische dagschool vond luisterrijk plaats
op 4 januari 1843. Delft was in feeststemming. Aanwezig waren vele
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genodigden, w.o. de Koning, de kroonprins, de minister van Binnenlandse Zaken en het stadsbestuur. De secretaris der stad reciteerde:
Juich! Delft! nu in uw vest
een tempel wordt gesticht
Gewijd aan wetenschap
en aan der kunsten licht! (.. .) 118
De minister sprak, na een overzicht gegeven te hebben van de kwijnende toestand, waarin zich de handel en de nijverheid bevonden, de
hoop uit, dat het „schromelijk nadeel der onkunde" spoedig tot het
verleden zou behoren, en dat zowel de ambtenaar als „de nijvere man"
in de toekomst niet dan met grondige kennis van zijn vak de maatschappij in zou treden.119 Directeur Lipkens gaf de verzekering van het
„ernstig besluit" der reeds aangenomen leerlingen om „het onverpoosden ijver naar bereiking te streven van het doel: vorming tot bekwame
ingenieurs, zaakkundige fabrykanten, kooplieden en verlichte ambtenaren".120
Op datzelfde ogenblik vergrepen de „jongeheren" zich echter,
ziende dat broodjes en koffie wel voor de schutterij, doch niet
voor hen klaar gezet waren, met het oog op hun hongerige magen
aan de heerlijkheden. De schutters, in hun zwak aangetast, namen
dat niet en wilden de roof verhinderen. Zij slaagden er in de
gretige aanvallers te verjagen en namen twee van hen gevangen,
doch door tussenkomst van de burgemeester werden zij weer
spoedig in vrijheid gesteld.121
Zoals past bij een dergelijke, voor Nederland zeer ongewone gebeurtenis, waren er voorstanders, die hun streven eindelijk beloond zagen, en
tegenstanders, die het nieuwe onderwijs helemaal niet zo urgent vonden. Het Algemeen Handelsblad kwam met een tendentieus artikel
onder de kop: „De School voor Industrie en Handel te Delft, met 14
professoren — bezuiniging", in felle bewoordingen de totstandkoming
van de akademie kritiserend. Waarom? Omdat het lager onderwijs nog
lang niet op het gewenste peil was gebracht, de hogeschool te Franeker
uit bezuinigingsoverwegingen opgeheven dreigde te worden en eigenlijk de hele inrichting en opzet der school „ondoelmatig en onverantwoordelijk" was. De artikelschrijver voerde ook het argument aan, dat
zulk theoretisch dagonderwijs niet op kon wegen tegen de methode,
volgens welke de op avondscholen opgedane theorie toegepast werd in
de dagelijkse praktijk van de handel en de industrie.122 Een opvatting
overigens, die nog in 1861 met vuur en verve in twee brochures verdedigd werd door een „ingenieur zonder diploma" (die zelf een dergelijke
onderwijsweg had afgelegd), terwijl tegelijkertijd in „De Stoompost"
van redactiewege het theoretisch onderwijs der akademie erkenning en
waardering vond.123
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6.4.3. Personeel; beheer; financiering
Het formele hoofd van de inrichting werd de Prins van Oranje en
oppertoezichthouder de minister van Binnenlandse Zaken. Het dagelijks beleid kwam in handen van de directeur en een administrateur. 124
Elk jaar werden een verslag over het schoolgebeuren en een rekening en
verantwoording, alsmede een begroting voor het volgend jaar, aan de
minister gezonden.
Enige tijd voor de opening der school waren, behalve de directeur,
benoemd een hoogleraar in de taal-, land- en volkenkunde, een hoogleraar in de wiskunde, een leraar in de wis- en natuurkunde, benevens
drie leraren voor het onderwijs in het handtekenen en in de moderne
talen. Kort na de opening werden nog vijf leraren aangesteld, w.o. een
bouwkundeleraar. In de daaropvolgende jaren werd het personeel uitgebreid vanwege een toename van het aantal studenten en de toevoeging van nieuwe opleidingen, waarop wij aanstonds terugkomen. Met
het oog op de zeer krappe financiële middelen probeerde men docenten
aan te trekken, die ook uit andere functies een inkomen genoten. De
benoeming geschiedde bij K.B., na ingewonnen advies van de directeur
en onder voorkennis van de beschermheer, op voordracht van de minister van Binnenlandse Zaken. De minister stelde, eveneens bij K.B.,
ook het hulppersoneel aan. Naar de vorm waren alle medewerkers dus
Rijksambtenaren, maar materieel gezien was van een Rijksinstelling
geen sprake (men schiep dezelfde onzekere regeling als in 1820 voor de
Koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam, zie par.
4.2.): in het K.B., dat de akademie in het leven riep, werden geen
financiële bepalingen opgenomen.
In 1846 nam G. Simons 125 het directoraat van Lipkens over. Simons,
die een jaar eerder tot onderdirecteur was benoemd, werd door een
oud-student der school beschreven als een veelzijdig, toegewijd en bekwaam mens, die in tegenstelling tot zijn voorganger niet alleen streng
was, maar ook een vriend en raadgever van leraren en leerlingen. Hij
was geen geleerde in de toenmalige betekenis van het woord, maar de
wetenschap was voor hem een middel om de bloei te bevorderen van het
land, waarin hij geboren was en dat hij gekend had in een tijd van diep
verval. 126
De materiële basis van de akademie was uiterst zwak. Het gemeentebestuur kwam royaal over de brug met het aanbieden van een gebouw
en het blijvend onderhoud daarvan. Het Rijk gaf voor de inrichting
ƒ 10.000,— ineens; verder moest men zich zien te redden met de
schoolgelden (ƒ 200,— per jaar). Vandaar dat al maar moest worden
omgezien naar middelen om het aantal studenten zo hoog mogelijk op
te voeren. Daartoe werden verscheidene opleidingen aan de oorspron219

keiijk ontworpene toegevoegd,127 zodat reeds na enige jaren de akademie nog nauwelijks herkenbaar was.
Een debat over de begroting voor 1844/45 in de Tweede Kamer
bracht de geringe of eigenlijk afwezige regeringsbijdrage aan het licht.
„Selfsupporting" was de inrichting, zo betoogde de minister, de gegeven
ƒ 10.000,— kwam uit het fonds der octrooien, dat in het leven geroepen
was tot aanmoediging van kunst en volksvlijt; de Delftse school deelde
naar zijn mening daarin terecht.128
De bezuinigingswoede van dejaren veertig dreigde ook de akademie
te treffen. De Raad van ministers bracht in 1848 een verslag aan de
Koning uit, waarin de Delftse akademie ernstig gekritiseerd werd. Opheffing ervan en overbrenging van de studenten naar de Militaire akademie te Breda vond de Raad de goedkoopste en de beste oplossing.129
Directeur Simons en zijn docenten, verbaasd en verontwaardigd over
dat voornemen, richtten zich op hun beurt met een adres tot de Koning.
Daaruit blijkt, hoe weinig de regering had bijgedragen tot de instandhouding der akademie, en hoe ongerijmd het was deze om bezuinigingsredenen op te heffen.130 Simons c.s.: Grievend en ongegrond is het
door de ministers gegeven oordeel over de school. Verplaatsing ervan
naar Breda zal tot grote schade zijn van de gehele Nederlandse nijverheid en van allen, die daarin hun beroep uitoefenen. 131 Het ongunstig
oordeel kan alleen slaan op de noodgedwongen en opgedrongen opleiding van toekomstige Indische ambtenaren die, in Oost-Indië geboren,
veelal met een veel te geringe basiskennis en aanleg aan de akademie
willen studeren om daarna in hun geboorteland een hoge betrekking te
verwerven. 132 Het eigenlijke onderwijs in de wis- en natuurkundige
wetenschappen staat op een hoog peil en vindt algemene waardering,
zodat het voortbestaan der akademie ten volle gerechtvaardigd is.
Het adres, gedrukt en algemeen bekendgemaakt, trof doel: de dreiging werd afgewend, maar moeizaam bleef de school ook daarna overeind. Thorbecke ontkende later, dat de regering opheffing van de gehele
akademie bedoelde; zij had slechts het heterogene karakter weg willen
nemen door de opleiding van waterstaatsingenieurs en Oost-Indische
ambtenaren naar elders over te brengen. 133
Toch bleef de akademie een sterk besproken school, het stiefkind en
een steen des aanstoots van regering en parlement. In de zitting der
Tweede Kamer van 1858/59 kwam het tot een openlijke veroordeling
van de inrichting, omdat deze van het oorspronkelijke doel was afgeweken. De minister noemde als eigenlijke, juiste doel: het geven van
hoger nijverheidsonderwijs aan toekomstige hogere technici in de nijverheid.™* Dat doel hield men echter niet meer in het oog, volgens Thorbecke. Zonder aan te geven dat de regering zelf ten volle schuld had aan
deze gang van zaken betoogde hij, dat de financiële basis van meet af
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aan niet deugde; de akademie werd spoedig na haar opening een bekrompen school, bestemd voor de opleiding van ambtenaren, en niet
een polytechnische school, waaraan grote behoefte bestond. Een wettelijke regeling van polytechnisch onderwijs vond hij dringend noodzakelijk.135
Deze wens ging in vervulling, zoals wij in paragraaf 7.1. zullen zien:
Thorbecke zelf kreeg in 1862 gelegenheid, een wetsontwerp tot regeling
van het middelbaar onderwijs, w.o. één polytechnische school, aan het
parlement voor te leggen.
6.4.4. Studenten
Als studenten werden toegelaten allen, die zeventien jaar of ouder
waren, voor een door de minister benoemde commissie een toelatingsexamen hadden afgelegd en ƒ 200,— per jaar wensten te betalen.
Het programma van toelatingseisen zag er, samengevat, als volgt
uit:
1. Rekenen: gewone en decimaal breuken, met toepassing op het
Nederlandse maten- en gewichtenstelsel; leer der evenredigheden; het trekken van de vierkantswortel uit alle getallen.
2. Stelkunst: oplossing der vergelijkingen van de eerste graad met
een onbekende; wortelgrootheden; eigenschappen der rekenen meetkundige reeksen.
3. Meetkunst: tot aan de eigenschappen der vlakken.
4. Handtekenen: het bezitten van vaardigheid om uit de hand
een omtrek te schetsen van een getekend voorwerp.
5. Grammatica der nederlandse, duitse, franse en engelse taal; uit
de drie laatste moest met gemak in het nederlands kunnen
worden vertaald.
6. Algemene en vaderlandse geschiedenis.
7. Aardrijkskunde.
De belangstelling voor de school fluctueerde nogal. Van 1842 tot 1863
werden 1271 nieuwe leerlingen ingeschreven, over deze jaren als volgt
verdeeld.
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Koninklijke akademie te Delft. Nieuw ingeschreven studenten van I842-1863136
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Een speciale opleiding voor het toelatingsexamen bestond aanvankelijk
niet. In 1846 nam de Amsterdamse „Inrigting voor onderwijs in koophandel en nijverheid" (6.5.) en in 1850 de Utrechtse „Technische
School" (6.6.) die taak op zich. Na 1863 werd de hogere burgerschool
het voorportaal der inmiddels polytechnische school genoemde inrichting.
De studenten werden ..kweekelingen" genoemd. 137 De docenten
spraken hen aan met de titel van „meneer". In de collegezaal van het
eerste studiejaar liep gedurende de les een surveillant rond, een gepensioneerd sergeant-majoor, die toezag of de heren ook wanordelijk waren. Een overtreder kreeg een por of werd opgetekend. Wie driemaal
genoteerd was moest bij de directeur komen, die dan een vaderlijke
vermaning uitdeelde. Alle maanden ging er een rapport met de absenten van iedere les, de vorderingen en het gedrag der studenten naar de
ouders of de voogden. Eens ging een aantal studenten naar de paardenmarkt; zij misten daardoor een tekenles. Op het maandrapport
stond toen het verschrikkelijke woord: „de teekenles verzuimd om naar
de Paardenmarkt te gaan". Onder directeur Simons ontstond een zekere
mate van studievrijheid, die echter later in het tegendeel verkeerde (zie
6.4.6.).
De behoefte aan een eigen organisatie liep uit op de oprichting van
het studentencorps „Merkurius", en wel op 22 maart 1848. Dat had
overigens nogal wat voeten in de aarde, want de directeur moest daarmee akkoord gaan. Na enkele wijzigingen van het ontworpen reglement
hechtte directeur Simons zijn goedkeuring aan de sociëteit. Deze bleef
echter aan een zeker toezicht van akademiewege onderworpen. Een
uitdrukking van de hierna te bespreken directeur Keurenaer typeert
deze situatie voldoende: „Weet wel, dat ik het Corps alleen tolereer en 't
subiet kan opheffen. Neen, noodig heb ik jullie niet, magt heb ik
Goddank genoeg".
Dit werd gezegd aan de vooravond van grote veranderingen. In 1864
nam L. Cohen Stuart, oud-corpslid, het roer over, nadat de akademie
was opgeheven en vervangen door een geheel gereorganiseerde polytechnische school (7.3.). De studievrijheid was toen niet meer discutabel.
6.4.5. Onderwijs
Het eerste onderwijsplan werd op 20 oktober 1842 vastgesteld.138 De
studenten werden naar de gekozen beroepsrichting in vier afdelingen
ondergebracht (art. 12);
a. ambtenaren voor 's lands dienst, voor de waterstaat, voor de mijnwerken e.a.;
b. ambtenaren voor Oost Indie;
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c. ambtenaren bij het departement van Financiën;
d. bouwkundige en werktuigkundige beroepen op het gebied van de
nijverheid, beroepen in de handel e.d.
Nadat ook toekomstige ijkers (1844) en landmeters (1847) waren toegelaten, kende de akademie tien beroepstypen, verdeeld over vier afdelingen, met een cursusduur, variërend van één tot vier jaar:
25
Koninklijke akadenue te Delft, beroepscategorieën en cursusduur (1842-1847)
beroepen
waterstaatkundige beroepen

Cursusduur in jaren
4

bouwkundige beroepen

4

werktuigkundige beroepen

4

dienst der mijnwerken in de kolomen

4

dienst der Financiën

1

landmeter

1

ambtenaar in dienst der kolomen

4

ambtenaar bij de administratie der accijnzen

1

ijker van maten en gewichten

2

beroepen in de handel

4

In overeenstemming met het veelkleurige patroon der beroepsrichtingen vertoonde het onderwijsprogramma vele vakken
(1847):
Eerste studiejaar: stelkunst, meetkunst, logaritmen, beschrijvende
meetkunst, driehoeksmeting, rechtlijnig tekenen, handtekenen, kosmografie, landmeetkunde, waterpassen, weegen meettoestellen, theorie en praktijk der roei- en peilkunde, kennis van fabriekmatige bereidingen, scheepsmetingen, Franse, Engelse, Duitse en Javaanse taal.
Tweede studiejaar: inleiding van differentiaal- en integraalrekenen, analytische meetkunst, beschrijvende meetkunst,
rechtlijnig tekenen, handtekenen (oefeningen in het schetsen van werktuigen, ornamenten en landschappen), proefondervindelijke natuurkunde, scheikunde, aardrijkskunde,
kosmografie, bouwkunde, Franse, Engelse, Duitse, Javaanse en Maleise taal, land- en volkenkennis.
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Derde studiejaar: analytische meetkunst, differentiaal- en integraalrekenen, theoretische mechanica, beschrijvende meetkunst (toepassing op de steenhouwkunst, de perspectief, het
schaduwen), proefondervindelijke natuurkunde, scheikunde, mineralogie, geologie, natuurlijke historie, bouwkunde,
waterbouwkunde, constructie der publieke werken, praktische werktuigkunde, geschiedenis van de handel, aardrijkskunde, handelswetenschap, maatschappelijke huishoudkunde, land- en volkenkunde, Franse, Engelse, Duitse,
Javaanse en Maleise talen.
Vierde studiejaar: theoretische mechanica, differentiaal- en integraalrekenen, beschrijvende meetkunst, waterbouwkunde
en constructie der publieke werken, hydrografie der Nederlanden, mineralogie, metallurgie en docimacie, geologie,
natuurlijke historie, bouwkunde, werktuigkunde, scheikunde, maatschappelijke huishoudkunde, handelsrechtsgeleerdheid, boekhouden, land- en volkenkennis, Javaanse
en Maleise talen, letterkunde.

6.4.6. Eindfase als akademie
In juli 1856 aanvaardde directeur Simons de betrekking van minister
van Binnenlandse Zaken. Hij maakte daarmee een eind aan een tienjarige periode, die hem als leider van de akademie had doen kennen als
een sympathieke, doortastende persoonlijkheid, die kans zag op bekwame wijze de directie te voeren over de heterogene schoolpopulatie
en tevens vriendelijk met iedereen om te gaan. 139 Op verzoek van de
docenten en de studenten bleef de band tussen hem en de akademie
behouden; een Raad van bestuur werd gevormd, bestaande uit vijf
docenten, terwijl de minister eenmaal per maand de akademie bezocht.
Aan deze beheersvorm kwam abrupt een eind, toen bij K.B. van 3 juli
1859 tot directeur benoemd werd J. A. Keurenaer, gepensioneerd majoor der Genie in Nederlands-Indië, en onderdirecteur der Genie in de
tweede militaire afdeling op Java. Overleg met de Raad van Beheer had
niet plaatsgevonden. Als motief noemde de toenmalige minister van
Binnenlandse Zaken, dat Simons reeds in 1857 was afgetreden als minister en benoemd tot lid van de Raad van State. Bij die gelegenheid
had z.i. de functionele band met de akademie verbroken moeten worden.
De nieuwe directeur trad streng op. Spoedig na zijn aanstelling kreeg
de akademie een nieuw reglement met strakke bepalingen, die o.a. de
verkregen studievrijheid aan banden legde (art. 56-63).140 De agitatie
was groot, en de pers belichtte de zaak van alle kanten. 141 De Rotter224

damsche Courant noemde de akademie spottend „de nieuwe bewaarschool voor civiel-ingenieurs en Oostindische ambtenaren". 142 De studenten richtten zich met een adres tot de Tweede Kamer, „smartelijk
getroffen" door het nieuwe keurslijf en tevens overtuigd, dat de leiding
der akademie het spoor volkomen bijster was. „Eerst moet maar eens
vastgesteld worden" — aldus de senaat van het studentencorps — „welke
bekwaamheden vereist zijn voor het toekennen van de diploma's,
daarna kan de weg worden bepaald, die naar het doel leidt; nu gebeurt
het omgekeerde" 144 · 145 Een felle discussie ontstond over de nieuwe
bepalingen. 146 · 147 Vooral in het oog sprongen: a. het verlies van de
studievrijheid (iedere student werd verplicht de lessen van 9-12 en van
1-4 bij te wonen, terwijl de zaterdagmiddag besteed moest worden aan
het bezoeken van werkplaatsen en fabrieken) en b. het vervallen van de
Rijksgarantie, dat na het afstuderen een betrekking kon worden vervuld
(art. 12 van het K.B. van 20-10-1842 werd niet opnieuw in het reglement
opgenomen). Zo groot was de verontwaardiging over de nieuwe ordening, dat de school gedesorganiseerd dreigde te raken en van regeringswege tot schorsing van de studie werd besloten. 148
Begin 1862 kon het onderwijs worden hervat, nadat het schorsingsbevel buiten werking was gesteld. ín dat jaar vingen de parlementaire
beraadslagingen aan, die resulteerden in aanvaarding van een wettelijke regeling der akademie. Het aantal studenten bedroeg toen 263,
waarvan 159 de ingenieursopleiding volgden. Gedurende die cursus
gaven 26 hoogleraren onderwijs (15 voor de wis- en natuurkundige en
de ingenieurswetenschappen, 1 voor het ijkwezen, I voor handtekenen,
4 voor land-, taal- en volkenkunde, 5 voor moderne talen, geschiedenis,
staathuishoudkunde). De directeur had alleen een organiserende en
representatieve taak.
De ingenieursopleiding was verdeeld over vier jaren. De scheepsbouwkundige afdeling nam leerlingen op die hun eerste vorming bij de
marine aan het Koninklijk Instituut te Willemsoord ontvangen hadden.
Afgestudeerde mijningenieurs werden op Rijkskosten naar het buitenland gezonden om in het mijnwezen aldaar praktijkervaring op te doen.
De laatste wijziging vóór de inwerkingstelling van de m.o.-wet geschiedde bij K.B. van 7 september 1861, no. 52; daardoor kregen de
technische opleidingen reeds de kenmerken van de in voorbereiding
zijnde polytechnische school. De vierjarige ingenieursopleiding telde
toen vijf richtingen (waterbouwkunde, burgerlijke bouwkunde,
scheepsbouwkunde, werktuigkunde en mijnbouwkunde), terwijl drie
andere opleidingen betrekking hadden op de nijverheid en het fabriekswezen (3-j.c., in Thorbeckes wetsontwerp een opleiding voor
aanstaande industriëlen en technologen genoemd), ijkers (1-j.c.) en de
burgerlijke dienst in Ned.-Indië (3-j.c.).
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In 1863 werden de overgangsbepalingen der wet op het middelbaar
onderwijs van kracht (titel VII, art 83-93) en kreeg de akademie de in de
wet voorgeschreven strakkere en meer gerichte structuur Tengevolge
hiervan gingen de studenten voor taal-, land- en volkenkunde over naar
een te Leiden gevestigde Rijksinstelling
Bij de opening der polytechnische school bedroeg het aantal studen
ten 91. Bovendien schreven 76 personen in voor de voorbereidende
cursus, volgens de overgangsbepalingen tijdelijk in werking gesteld
zolang de hogere burgerscholen met vijfjarige cursus nog geen leerlin
gen afleverden Van deze 167 leerlingen waren 81 afkomstig van de
Delftse akademie 1 4 9
Na een ruim twintigjarig, veelbewogen en omstreden bestaan ging
dus de Koninklijke akademie op in de wettelijk geregelde polytechni
sche school. Tabel 26 geeft het aantal afgestudeerden aan naar oplei
ding in de periode 1842-1864.
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Koninklijke akademie te Delft Afgestudeerden naar opleiding (1842-1864)150
studierichting

aantal

civiel-ingenieur
mijnbouwk ingenieur
scheepsbouwk ingenieur
werktuigkundig ingenieur
Oostindische ambtenaren
ijk en accijnzen

183
17
5
2

totaal

%

207

35 8

318
53

55 0
92

578

100 0

Uit deze tabel blijkt, dat de studenten van de opleiding tot ambtenaar
ruim de helft (55%) uitmaakten van alle afgestudeerden tijdens het
bestaan van de akademie Zij vormden een bijzondere categorie binnen
de studentenbevolking, hun ouders leefden in of waren vooral afkom
stig uit Nederlands-Indie Deze Indische studenten zaten veelal goed bij
kas en volgden de lessen onregelmatig, kritiek op hun studiezin bleef
dan ook niet uit 1 5 1
De meeste afgestudeerden van de technische opleiding waren water
bouwkundigen of civiel-ingenieurs (ruim 88%), zoals tabel 26 toont.
Voor de in het К В van Sjanuari 1842 genoemde „kweekelingen voor
den handel" had de akademie mets betekend slechts één gegadigde liet
zich inschrijven, maar vertrok in 1848 ongediplomeerd 152
De studenten van de opleiding voor ijker en belastingen vormden een
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restgroep; ruim 9% van alle afgestudeerden volgde dat onderwijs.
6.5. De „Inrigting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid" te
Amsterdam (1846-1866)
Voorbereidingen
De Koninklijke akademie te Delft, bij K.B. geregeld in 1842, ging o.a.
de opleiding verzorgen van aanstaande hogere technici en van hen, die
bestemd waren voor de handel. Een soortgelijk doel beoogden de oprichters van de „Inrigting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid", in 1846 gevestigd te Amsterdam.153
Aan de oprichting van deze school ging een vierjarige voorbereiding
vooraf. De Amsterdamse arts S. Sarphati154 stelde op 13 januari 1842 de
Maatschappij van Nijverheid voor, de regering te bewegen tot verandering van haar plannen voor de oprichting van een Koninklijke Akademie. Deze zou, volgens het K.B. van 8 januari 1842, in Delft worden
gevestigd, maar Sarphati vond Amsterdam daarvoor veel meer in aanmerking komen. Een commissie werd gevormd om deze kwestie te
behandelen, maar het bleek al spoedig, dat de plannen der regering
reeds te ver gevorderd waren om daarin nog verandering aan te brengen. De initiatiefnemer gaf zijn idee echter niet op. Na een bespreking
met B. en W. van Amsterdam en de Kamer van Koophandel werd een
commissie gevormd, die een school te Amsterdam zou proberen te
vestigen. Overwegingen waren, dat in Nederland onvoldoende onderwijs werd gegeven ten bate van „de jongelingschap uit de nijvere en
handelvoerende standen" en dat Amsterdam, als hoofdstad van het
land, een polytechnische school diende te bezitten.155 Sinds het vervallen van de gildeproeven was de drijfveer tot het verkrijgen van vakbekwaamheid bij velen verdwenen, waardoor de kwaliteit der nijverheidsprodukten geleden had en zelfs eertijds bloeiende bedrijven naar
elders waren overgeplaatst. Iedereen kon zomaar een bedrijf uitoefenen, ervan uitgaande dat vakmanschap iemand vanzelf aanwaait.156 De
behoefte aan bekwame ondernemers, meesterknechts en andere leidinggevenden, die ook aandacht konden besteden aan vorming van
werklieden, was steeds groter geworden en de noodzaak tot hun onderricht steeds dringender, aldus H. J. Koenen, een der initiatiefnemers.157
Vele besprekingen met allerlei instanties en studiereizen in het buitenland leidden begin 1845 tot het besluit, een school te stichten voor de
handel en de nijverheid. Sarphati legde de commissie een uitgewerkt
programma voor, dat na enkele wijzigingen aanvaard werd. Men sloot
een renteloze lening van ƒ 30.000,— en stelde in de maanden juni en juli
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de inschrijving van leerlingen open. Veertig leerlingen meldden zich,
juist voldoende voor het lokaal, dat men inmiddels ter beschikking
gekregen had. Directeur werd J. J. Alberda, die naast de leiding ook het
onderwijs in reken-, meet-, land- en volkenkunde ging verzorgen; bovendien kregen 28 te Amsterdam wonende personen een aanstelling,
w.o. acht hoogleraren van het Atheneum en de medicus Sarphati zelf.158
Opening der school
De opening van de school vond plaats op 9 oktober 1846 in tegenwoordigheid van talrijke genodigden, w.o. de gouverneur der provincie,
gemeenteraadsleden, leden der Kamer van Koophandel en vertegenwoordigers van onderwijsinrichtingen. In toespraken gingen burgemeester P. Huidekoper, H. J. Koenen en J. J. Alberda uitvoerig in op
het doel der school: het bieden van voortgezet onderwijs aan allen, die,
na de lagere school, niet de Delftse akademie konden of wilden bezoeken en toch niet zonder grondige opleiding een functie in de maatschappij wensten te vervullen. Nederland was — volgens Koenen — op
het gebied van het handelsonderwijs en het polytechnisch onderwijs ver
achter op het buitenland. Mede daaraan was het te wijten, dat: de
handel en de nijverheid in Nederland ernstig stagneerden; veelal volstaan moest worden met een praktische vorming in het beroep; en een
van dürfen kennis getuigende ondernemingsgeest meestal ver te zoeken
was. De thans opgerichte instelling zou ongetwijfeld in een behoefte aan
theoretische beroepsvorming voorzien. Alle sprekers waren het er over
eens, dat deze school grote steun uit de bevolking zou ontvangen. Zij
hoopten dat ook elders scholen van dit type zouden worden opgericht.159
Het Bestuur en de commissie van toezicht omvatten acht personen,
w.o. de burgemeester, een wethouder en drie raadsleden. Niet tot het
onderwijs behoorden: alles wat geneeskunde, rechtskunde en letterkunde betrof; alles wat verband hield met godsdienstige of staatkundige
geschillen; alles wat tot het lager onderwijs behoorde. Wat overbleef
aan te organiseren onderwijs was overigens omvangrijk genoeg: 1. opleiding van aanstaande en reeds in functie zijnde kooplieden en andere
personen, bestemd voor of reeds werkzaam in de handel; 2. opleiding
van aanstaande technici in het uitvoerende en het leidinggevende kader
van de nijverheid (fabrikanten, bazen, opzichters, meesterknechts; 3.
opleiding van hen, die een technische vorming wensten als onderdeel
van een „algemeen beschaafde opvoeding"; 4. opleiding voor administratieve functies in de handel en de techniek.160
Men wilde de inrichting der school in overeenstemming brengen met
het omvangrijke programma. Er moest een bibliotheek komen, alsmede
een verzameling werktuigen, modellen en handelswaren, een laborato228

rium, een werkplaats voor het nemen van chemische en technische
proefnemingen en een werkplaats voor praktijkoefeningen.
De uren voor het onderwijs werden zo gekozen, dat de lessen konden
worden bijgewoond zonder groot arbeidsverzuim. Men gaf les van 7-10
uur in de zomer en van 8-10 uur in de winter, 's middags van 2-4 uur en
's avonds van 6.30-8.30 uur. Bij gemis van een betrekking was gelegenheid tot het doen van praktische oefeningen in allerlei vakken. In de
school heerste het beginsel van de studievrijheid. De lessen werden
deels klassikaal, deels als voorlezingen gegeven.
Het schoolgeld was hoog, en wel als volgt:
a. voor het onderwijs in de koophandel ƒ 150.— per jaar;
b. voor het onderwijs in de nijverheid ƒ 200.— per jaar;
с voor de praktische oefeningen in de koophandel bovendien ƒ 50.—
per jaar;
d. voor de praktische oefeningen in de nijverheidsafdeling bovendien
ƒ75,— per jaar;
e. voor het onderwijs in vreemde talen (frans, duits en engels uitgezonderd), zoals Italiaans, spaans, portugees, deens enz., ƒ 30.— per
taal per jaar. 161
Ter vergelijking: de Rijks hogere burgerscholen hieven na 1863
ƒ 60,— per jaar schoolgeld. Vóór die tijd vroegen hun voorgangsters, namelijk de aan de gymnasia verbonden „tweede afdelingen", niet meer dan ƒ 100,—. Rotterdam, Den Haag, Amsterdam
en andere gemeenten bleven onder dat bedrag (industrieschool te
Maastricht ƒ 3 0 , - p.j. en elders ƒ 10,- tot 50,-). 1 6 2

Het onderwijs
In verband met het vierledig doel van de school ontwierp men een
omvangrijk onderwijsprogramma, dat betrekking had op drie hoofdafdelingen (zie staat 27, p. 230).
I.
School voor de koophandel, met driejarige cursus.
II.
School voor de nijverheid, met vierjarige cursus.
III. School voor algemeen onderwijs in op de handel en de overige
bedrijven van nuttige toepassing zijnde wetenschappen, met
vierjarige cursus.

Tegenvallende resultaten
Men begon met groot enthousiasme, maar reeds de toeloop van leerlingen viel danig tegen. Zoals vermeld, lieten 40 leerlingen zich inschrijven. Dat aantal bedroeg in 1847 57; van hen ontvingen 53 het
gehele onderwijs, terwijl de anderen, op kantoren werkzaam, een deel
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27
Inrichting voor onderwijs in koophandel en nijverheid te Α.; onderwijsprogramma (1846) 1M
onderwijsvakken

taalkunde
moderne talen
geschiedkunde
aardrijkskunde
rekenkunde
wiskunde
natuurkunde
scheikunde
schoonschrijven
handtekenen
boekhouden
munten, maten, gewichten
handelstermen, kantoorgebruiken
handelswaren
land- en volkenkunde
handelsgeschiedenis
handelszee- en wisselrecht
handelscorporaties
handelstheorie, handelspolitiek
staathuishoudkunde, statistiek
plant- en dierkunde
technologie
letterkunde
sterrenkunde, zeevaartkunde
nationale economie
geld- en bankstelsels
mineralogie, geologie
landbouwkunde
topografie, geodesie, landmeetkunde
gezondheidsleer
kansrekening
bouw en inrichting van schepen
praktijk (vervaardigen van modellen)
werktuigkunde, statica, dynamica
machinetekenen
fabriekswaren
bouwkunde
differentiaal- en integraalrekening
waterloopkunde
waterbouwkunde
bouwmaterialen
industriële economie
industriële wetten
speciale oefeningen, loegep. op de nijverheid
drogerijen en verfwaren
molenbouwkunde
landhuishoudkunde
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der lessen bijwoonden. In 1849 waren nog 36 leerlingen over, het jaar
daarop nog minder. Spoedig was het geld op, zodat aan het eind van de
cursus 1850/51 het met zoveel verwachtingen begonnen onderwijs
moest worden gestaakt.164
Vereenvoudiging van het programma
Sarphati, die van zeer grote betekenis voor het Amsterdamse sociale en
economische leven is geweest, besloot echter door aanwending van
eigen middelen en inzet de school voort te zetten. Hij vereenvoudigde
de organisatie en het onderwijsplan aanzienlijk, zodat slechts een handelsschool met een driejarige cursus overbleef, waar schools, klassikaal
onderwijs werd gegeven. Pogingen om het gemeentebestuur tot subsidiëring te brengen, mislukten.
Sarphati c.s. zetten echter door. Langzamerhand steeg het aantal
leerlingen van 25 in 1852 tot 97 in 1864, aan wie 12 leraren en de enkele
jaren eerder benoemde directeur A. van Otterloo onderwijs gaven in
wiskunde, natuurkunde, scheikunde, werktuigkunde, tekenkunde, nederlandse taal, drie moderne talen, geschiedenis, aardrijkskunde,
boekhouden, koopmansrekenen, handelscorrespondentie, warenkennis, handelsrecht, staathuishoudkunde en schoonschrijven.165
De school voor de nijverheid, de industrieschool, is niet tot bloei
gekomen. Slechts weinig leerlingen maakten er gebruik van, mede te
wijten aan het ontbreken van voldoende huisvesting en outillage. Dat
gold met name voor het praktisch onderwijs. Een andere reden van deze
teleurstellende gang van zaken kan het, voor die tijd, fikse schoolgeld
zijn geweest. De wellicht voornaamste oorzaak noemde J. A. van Eyk,
die zelf aan de school had les gegeven, op een vergadering van economen in 1856: de grootste hinderpalen voor soortgelijke inrichtingen
waren, dat de ouders zich niet genoeg doordrongen voelden van de
noodzaak om hun kinderen een theoretische opleiding te geven, terwijl
ook de leerlingen zelf voor het theoretisch onderwijs weinig belangstelling hadden.166 Nog twee aspecten kunnen daaraan worden toegevoegd: de geringe of afwezige steun van overheidswege, zodat alles
afhing van het particulier initiatief, en de combinatie van werken en
leren, hetgeen slechts weinigen, alleen al fysiek gezien, konden opbrengen.
Opheffing
Na de dood van Sarphati in 1866 werd de school opgeheven; in 1865
was een „Openbare school voor Handel en Nijverheid" geopend, die in
1867 opging in een Hogere burgerschool. Twee jaar later werd opnieuw
een Handelsschool opgericht met een driejarige cursus.167
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6.6. De Technische School te Utrecht (1850-1866)
Voorbereidingen
Vier jaar na de oprichting van de in de vorige paragraaf beschreven
school voor de handel en de nijverheid liepen vier particuliere personen
te Utrecht (H. A. Bake, W. H. de Heus, G. J. Mulder en R. van Rees)
met plannen rond om in hun stad een „middelbare" technische school
te vestigen.168 In een oriënterende studie kwamen zij, evenals Sarphati
es., tot de conclusie, dat Nederland geen goede onderwijsinrichtingen
kende om de jeugd op te leiden voor taken in de nijverheid. Bake c.s.
misten een schakel tussen het lager onderwijs (dat „bijna allen" ontvingen) en het hoger onderwijs (dat „aan slechts weinigen" ten deel
viel). Voor de hogere standen werd voldoende gezorgd, maar die gaven
veelal de voorkeur aan de studie der „staats- of rechtsgeleerdheid,
Godsgeleerdheid, geneeskunde of letterkunde". Waar kon de jeugd
terecht, die deze richtingen niet uit wilde? De Delftse akademie was niet
voor iedereen bereikbaar, bovendien ontbraken scholen, die voorebreidden voor haar toelatingsexamen. Datzelfde gold voor de twee
bestaande landbouwscholen. Door dat gemis aan middelbaar technisch
onderwijs bleef een deel van de jeugd te lang hangen in het lager
onderwijs; een ander deel ging te vroeg naar een of andere betrekking,
zonder daartoe te zijn opgeleid en ook zonder alsnog de bekwaamheid
te kunnen opdoen. 169 Overwegend, hoe men dat vacuüm het best kon
opvullen, kwamen Bake c.s. tot de overtuiging, dat een verbinding van
nijverheidsscholen met lager onderwijs niet wenselijk was. Evenmin
voelden zij voor een combinatie van een gymnasium en een industrieschool, zoals in Duitsland veel voorkwam (Realschulen). 170 Daar gáf
men onderwijs, dat rekening hield met een latere vervulling van diverse
maatschappelijke functies. Naar hun mening dienden te Utrecht en
elders in het land afzonderlijke „hoogere industrie- of technische scholen" te worden opgericht. Als leerlingen vonden zij in aanmerking
komen aanstaande bazen, meesters, meesterknechts, ondernemers (fabrikanten), kortom, alle „bestuurders van den arbeid".
Opening der school
Na ingewonnen advies en met voorkennis van de directeur der Delftse
akademie (G. Simons), richtten Bake c.s. inderdaad een school van het
bovenomschreven type op. Het doel ervan was vierledig:171
1. voorbereiding tot het onderwijs aan de Koninklijke akademie te
Delft, de landbouwschool te Goes en die te Groningen, en de Inrichting voor onderwijs in koophandel en nijverheid te Amsterdam;
2. het bieden van een algemene technische opleiding aan de jeugd, wier
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doel het was zich een betrekking te verwerven in het ambacht of de
industrie;
3. een algemene technische opleiding bieden aan hen, die deze wensten
te zien als een onderdeel van hun opvoeding;
4. een specifiek technische opleiding bieden aan het toekomstige leidinggevende kader in de nijverheid.
De leiding van de school werd toevertrouwd aan D. Grothe, vroeger
directeur der höhere Gewerbeschule te Hagen (Duitsland), terwijl verder nog vier andere docenten werden aangesteld. Begin augustus 1850
werd een toelatingsexamen gehouden in de vakken rekenkunde, meetkunde, stelkunde, aardrijkskunde, nederlandse, franse, duitse en engelse taal.
Begonnen werd met slechts tien leerlingen van 14 jaar en ouder, op 19
augustus 1850. Het gemeentebestuur verhuurde aan de schoolcommissie enige lokalen van het gebouw voor Kunsten en Wetenschappen, en
stelde de stadstekenschool kosteloos beschikbaar. De inventaris werd
geleend, gekregen of gekocht, dankzij de welwillende medewerking van
vrienden, het stadsbestuur en de universiteit.
Op financieel gebied moest het bestuur zich zien te redden met: de
subsidies van de provincie(vanaf 1853 ƒ 500,—p.j.) en het stadsbestuur
(vanaf 1853 ƒ 1500,-p.j., in 1857 verhoogd tot ƒ 2000,-); de schoolgelden der leerlingen (ƒ 100,— tot ƒ 125,—p.j. voor de eerste en tweede
klasse, ƒ 150,— voor de derde klasse, in 1860 voor alle klassen ƒ 150,—
p.j.); en hetgeen begunstigers schonken in geld of in natura. 172
Via de commissaris der provincie Gelderland werd van de Pruisische regering een vierhonderdtal platen ontvangen voor het
onderricht in het hand-, ornament-, rechtlijnig en bouwkundig
tekenen. Het natuurkundig kabinet der Utrechtse hogeschool gaf
werktuigen, het scheikundig laboratorium toestellen, de hortus
academicus planten en andere kabinetten voorwerpen ten gebruike. De Nederlandsche Handelmaatschappij gaf allerlei monsters van suiker, cochenille, koffie en indigo.
Onderwijs
Aanvankelijk was het de bedoeling de cursus tweejarig te maken, met de
mogelijkheid, een derde jaar daaraan toe te voegen voor hen, die na
twee jaar van studierichting wilden veranderen. Gedurende het eerste
jaar werd les gegeven in de nederlandse, franse, duitse en engelse taal,
alsmede in handtekenen, rechtlijnig tekenen, bouwkundig tekenen,
werktuigkundig tekenen, boetseren, wiskunde, natuurkunde, werktuigkunde, scheikunde, aard- en mineraalkunde, plant- en dierkunde,
technologie, Warenkunde, kennis van bouwmaterialen en land- en volkenkunde. 173
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In 1853 maakte men de cursus driejarig, mede omdat de basiskennis
der leerlingen nogal tegenviel en eerst ruime aandacht moest worden
besteed aan het bijbrengen van „elementaire kundigheden" in rekenen,
wiskunde en talen. Het lesrooster zag er in genoemd jaar als volgt uit:
28

Technische school te Utrecht (1850-1866) Lesrooster in 1853 174
onderwijsvakken

aantal uren in de leerjaren
1

meetkunde
5
algebra
5
natuurkunde
3
scheikunde
3
plantkunde
3
dierkunde
3
2
aardrijkskunde
Nederlandse taal
Duitse taal
2
Engelse taal
Franse taal
2
rechtlijnig tekenen
8
handtekenen
bouwkundig tekenen
werktuigkundig tekenen
werktuigkunde
tekenen naar voorwerpen en pleister
mechanische technologie
mineralogie
wis- en natuurkundige aardrijkskunde
staathuishoudkunde
warenkennis
boekhouden
land- en volkenkunde, handelsgeografie
bezoeken aan werkplaatsen, fabrieken en trafieken (incidenteel)
totaal
36

2

3

5
3
3
3

3
2
3
4

2
2
4

8
3

3
6
3

3
3
3
2
1
3
36

36

Het leerplan schonk ruime aandacht aan meetkunde en tekenen. De
theorie paste men toe op de praktijk door terreinen, werktuigen en
andere objecten op te meten en in kaart of tekening te brengen. Het
handtekenen diende om de leerling te oefenen in het nauwkeurig
waarnemen, alsook om hem gevoel voor goede verhoudingen bij te
brengen en hem te leren, zijn denkbeelden over plannen en voornemens
op technisch gebied vlot te kunnen schetsen. De scheikunde en de
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natuurkunde stonden in dienst van de kennis van waren en materialen
ten behoeve van de industrie en de ambachten. De werktuigkunde hield
verband met de opkomende mechanisatie van de nijverheid. De mechanische technologie gaf een verklaring van de be- en verwerkingen
van metalen, bouwmaterialen, textielgrondstoffen, papier, kortom van
alle materialen, die in de nijverheid in gebruik waren of konden komen.
Het programma was van geringere omvang dan dat van de Amsterdamse school voor koophandel en nijverheid, maar de doelstelling was
dan ook minder ambitieus: men wilde een middelbare technische school
onderhouden. Een ander verschil was, dat geen werkplaatsoefeningen
plaatsvonden; daartegenover stond, dat het contact met het bedrijfsleven werd onderhouden door regelmatig werkplaatsen, fabrieken en
trafieken te bezoeken, om de daar opgedane kennis te verwerken in de
theorielessen en op deze wijze het verband te leggen tussen theorie en
praktijk.
Ondanks de hoge schoolgelden bleef de belangstelling voor de school
toenemen: 10 leerlingen in 1850, 19 in 1853, 55 in 1863. In verband
daarmee werden meer docenten aangesteld; in 1863 werd het onderwijs
gegeven door de directeur en 7 leraren.
Tegenvallende basiskennis der leerlingen
De onvoldoende voorbereiding van de leerlingen op het te ontvangen
onderwijs bleef een probleem. D. J. Steyn Parvé beschreef die moeilijkheid in 1865 aldus: „ieder, die met het onderwijs op onze zoogenaamde franse scholen" (die lager en enig „middelbaar" onderwijs
gaven) „bekend was, had van het begin af aan kunnen voorspellen, dat
de letterkundige opleiding (der leerlingen) zou blijken onvoldoende te
zijn, en dat de Technische school dus als het ware eene tweede verdieping zou uitmaken van een gebouw, waarvan de eerste ontbrak of
althans zeer gebrekkig was". 175
Ook de in 1856 aangebrachte verbeteringen bleken bij de in september 1864 door de Delftse akademie — inmiddels polytechnische school
genoemd — afgenomen toelatingsexamens niet voldoende te zijn. De
talenkennis der leerlingen was gering, terwijl daarentegen de prestaties
in de wis- en natuurkundige wetenschappen soms zo goed waren, dat
enkele leerlingen meteen tot het tweede studiejaar der polytechnische
school werden toegelaten.
Opheffing der school
In 1866 werd de school opgeheven, toen een hogere burgerschool volgens de M.O.-wet van 1863 was opgericht.176 Gezien de vierledige
doelstelling der Technische school viel de bestaansgrond gedeeltelijk
weg, omdat de polytechnische school het bezit van het diploma ener
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hogere burgerschool met vijfjarige cursus tot voorwaarde stelde. De
hogere burgerschool had, evenals de Technische, als doelstelling het
geven van een voorbereiding op het uitoefenen van diverse maatschappelijke beroepen. Het als derde genoemde motief der school — het
bieden van een specifiek technische opleiding — was voor de commissie
blijkbaar onvoldoende aanleiding om haar werk voort te zetten.
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7. Nijverheidsonderwijs in de wet op het
middelbaar onderwijs (1863)

7.1. Wetsontwerp Thorbecke (1862,1863)
In het tweede hoofdstuk kwamen enkele rapporten aan de orde die
betrekking hadden op de vormgeving van het middelbaar onderwijs en
een toekomstige wettelijke regeling ervan. Nu houdt ons bezig het
ontwerp van minister J. R. Thorbecke, dat zulk een regeling tot inzet
had.
Met zijn wetsontwerp loste Thorbecke een oude belofte in. In 1829
betoogde hij, dat de staatsmacht het eerst en boven alle andere personen
geroepen was, „om voor de aankweeking van kennis in het algemeen en
voor de vorming der jeugd in het bijzonder, een der hoogste algemeene
belangen van den staat, te zorgen", de verschillende „trappen en inrigtingen van onderwijs in een onderling verband te brengen" en de nodige
„onderwijsinrichtingen met eenige volledigheid daar te stellen en in
stand te houden" overal, waar „het ontbrekende aanvulling" behoefde.1
Hij vergat daarbij de arbeiders niet. In 1830 pleitte hij voor het nemen
van maatregelen tegen de gevaren van de industriële ontwikkeling, die
de arbeiders en hun kinderen naar lichaam en geest ernstige schade
dreigde toe te brengen. 2 De „massa der arbeiders", zonder goed onderwijs onbekwaam tot zelfstandig optreden, onbetekenende nummers
in handen van hun ondernemers, levend in bijna slaafse afhankelijkheid, verdiende een beter lot. Geef de arbeider geschikt voortgezet
onderwijs, zo riep Thorbecke zijn gehoor toe; geef hem de kans zijn
toestand te verbeteren, zelfbewust te worden; geef hem uitzicht op
positieverbetering; overbrug de kloof, die ondernemer en arbeider
scheidt; geef hem hoger loon, opdat hij getild wordt uit zijn ellendige
staat van armoede en meedeelt in de verworven en te verwerven welvaart van enkelen.
Veertien jaar later hekelde Thorbecke de mentaliteit der heersende
klasse, die zich al maar verrijkte ten koste van de arbeiders en de
laatstgenoemden onmondig hield. Waar waren de vrijheid en de gelijkheid die de grote revolutie beloofde? Een onoverbrugbare kloof
tussen rijk en arm ontstond en werd in stand gehouden, opdat de rijken
rijker en de armen armer en . . . afhankelijker zouden worden en blij237

ven. De maatschappij was zo ingericht, dat de ene hand steeds bezig was
af te breken wat de andere trachtte op te richten. De gehele wetgeving
was doortrokken van die ene gedachte: handhaving van de standsvoorrechten, beknotting van de minvermogenden. 3
Het lag in de lijn van de geschetste gedachtengang dat Thorbecke zelf
tot wetgevende arbeid zou komen als hij daartoe de kans kreeg. Dat was
inderdaad het geval. In 1848 kwam, vooral dankzij de energie en het
wetgevend genie van deze staatsman, een nieuwe Grondwet tot stand. 4
Daarin was de plicht tot wetgeving van het onderwijs als volgt om
schreven: „De inrigting van het openbaar onderwijs wordt, met eerbie
diging van ieders godsdienstige begrippen, door de wet geregeld". Een
jaar later werd Thorbecke minister van Binnenlandse Zaken. In die
functie liet hij zich duidelijk uit over de taak van de Rijksoverheid. Hij
constateerde een te kort schieten van het particulier initiatief inzake het
middelbaar onderwijs, en een onvermogen van de arbeidende klasse,
zich vrij te maken van de dagelijkse zorg om puur lijfsbehoud. „On
derwijs moet vrijmaken", zo verklaarde Thorbecke, „en men zal het
eerst zoeken, wanneer men zelfstandig genoeg is het op te nemen en tot
vrucht te doen gedijen (...). In menigerlei opzicht is stoffelijke welvaart
de voorwaarde van moreele ontwikkeling. Zonder de eerste heeft on
derwijs geen vat op het volk". Die stoffelijke welvaart viel ten deel aan
weinigen. Hij constateerde een „verbroken evenwicht van vraag en
aanbod van handenarbeid", als gevolg waarvan een „overvloed van
werkzoekende arbeiders" bestond en „bij de minste crisis volslagen
ellende eener gansche klasse dreigde of intrad". Ingrijpen van rege
ringswege achtte hij dringend gewenst. Voor het middelbaar onderwijs
had de staat nagenoeg niets verricht, evenmin als voor „speciale oplei
dingen" ten behoeve van het bedrijfsleven. De regering had z.i. de taak
5
een voorbeeld te geven.
Vooralsnog kon Thorbecke zijn plannen niet tot uitvoering brengen,
want hij trad in 1853 als minister af. Zijn opvolger — G. C. J . van
Reenen — diende in 1854 een wetsontwerp tot regeling van het lager en
het middelbaar onderwijs in. Dit bestond uit 26 artikelen. 6
Het ontwerp bevatte slechts algemene beginselen. Het onder
wijsbestel werd daarin onderscheiden in lager onderwijs (strek
kend tot voor iedereen noodzakelijke ontwikkeling en vorming);
middelbaar onderwijs (voortbouwend op het lager onderwijs en
bestemd voor het opdoen van verdere beschaving, voor het ver
werven van kundigheden op het gebied van de handel, de land
bouw en de nijverheid, alsmede voor hen, die zich wensten voor te
bereiden voor hogere studies, т . п . de universiteit); hoger onder
wijs (strekkend tot beoefening der wetenschap „om haar zelve",
en tot vorming voor staatsbetrekkingen).
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Op 24 mei 1855 bracht de Tweede Kamer daarover een voorlopig
verslag uit. Een tweede ontwerp volgde, gedagtekend 30 december
1855. Het hieropvolgend voorlopig verslag der Tweede Kamer was
mede het werk van Thorbecke. Een kabinetswijziging vertraagde de
behandeling evenwel, tot minister A. G. A. van Rappard in 1857 een
wetsontwerp indiende, dat het voorstel inhield alleen het lager en het
meer uitgebreid lager onderwijs te regelen. Na gehouden parlementaire
discussies werd dat ontwerp nog in 1857 aangenomen. 7 Daarmee was
een bepaalde vorm van middelbaar onderwijs — het m.u.l.o. — bij het
lager onderwijs ingedeeld, hetgeen een continuering van een gegroeide
onderwijsvoorziening betekende.
Ander middelbaar onderwijs was nog in studie. In de Memorie van
Toelichting op het gecombineerde ontwerp van 1854 werd de genoemde
driedeling voorgesteld. Deze werd later niet geheel aangehouden: bij de
uitwerking van de tweede categorie rekende men de gymnasia weer tot
het hoger onderwijs, waartoe zij vanaf 1815 formeel hadden behoord.
Het moeilijke punt vormde de bevoegdheden der docenten. Artikel 194 der Grondwet van 1848 eiste namelijk alleen van de
onderwijzers der lagere en „middelbare" scholen bewijzen van
bekwaamheid en zedelijkheid. De docenten der latijnse scholen
en gymnasia waren niet verplicht die bewijzen over te leggen. Zij
zouden daartoe wel verplicht worden wanneer deze scholen onder
het middelbaar onderwijs werden gebracht. Omdat de bedenking
gemaakt zou kunnen worden, dat deze verandering de vrijheid
van onderwijs, als in artikel 194 omschreven, zou beperken, zag de
regering af van de ontworpen nieuwe indeling, die haar overigens
het beste voorkwam.
De regering ontwierp een nieuwe definitie van de term „middelbaar
onderwijs": het middelbaar onderwijs moest zijn „voortzetting en meer
wetenschappelijke behandeling van hetgeen het lager onderwijs omvat,
met bijvoeging van de beginselen van enkele vakken, die bezwaarlijk tot
het lager onderwijs waren te brengen".
De vaagheid van deze omschrijving was mede oorzaak, dat het oordeel der Tweede Kamer inzake dit ontwerp ongunstig was. Het stuk
werd ingetrokken en niet vervangen door een nieuw, alvorens Thorbecke, in 1862 weer minister geworden, op 6 juni van dat jaar een
voorlopig ontwerp indiende tot regeling van het middelbaar onderwijs.
Daar het voorlopig verslag slechts weinig dagen vóór de sluiting der
zitting ontvangen was, werd het wetsontwerp opnieuw, met een Memorie van Antwoord, op 23 oktober 1862 ingediend. Het tweede voorlopig verslag van 12 december werd 5 februari 1863 beantwoord. 8 Het
eindverslag der Commissie van Rapporteurs was op 26 februari 1863
gereed.
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In de zitting der Tweede Kamer van 4 maart 1863 kwam de vraag „wat
is middelbaar onderwijs" uitvoerig ter sprake. Het werd nooit eerder
door een wet geregeld en was in de gangbare opvatting „een tusschenweg op den weg, die met het lager onderwijs begon, en met het hooger
eindigde". In de eerste Memorie van Toelichting had de minister de
hoofdlijnen van het onderwijsstelsel aldus omschreven:
„Het middelbaar onderwijs omvat de vorming van die talrijke
burgerij, welke, het lager onderwijs te boven, naar algemeene
kennis, beschaving en voorbereiding voor de onderscheidene be
drijven der nijvere maatschappij tracht. 'Nijvere maatschappij',
niet enkel in hare rigting op landbouw, fabrieksvlijt of handel,
maar in den meest uitgebreiden zin genomen, is het daarbij
blijkbaar om kennis der tegenwoordige wereld en om toepassing
op economische en technische diensten te doen. Daarentegen
verstaat men onder geleerde vorming doorgaans die, welke, met
de oude talen of liever de grieksche en romeinsche oudheid in het
algemeen beginnende, tot oefening der wetenschappen op en om
haar zelve leidt" (.. .). 9
De volgende scholen waren in het tweede wetsontwerp opgenomen of
kwamen in discussie:
a. Tweejarige burgerscholen, voornamelijk bestemd voor aanstaande
ambachtslieden en landbouwers, om dag- en avondonderwijs te ge
ven in wiskunde, theoretische en toegepaste mechanica, kennis van
werktuigen, natuurkunde, scheikunde, natuurlijke historie, techno
logie of landbouwkunde, aardrijkskunde, geschiedenis, nederlandse
taal, staatshuishoudkunde, handtekenen, rechtlijnig tekenen, gym
nastiek (art. 13, 14).
b. Hogere burgerscholen, onderscheiden in scholen met driejarige en
met vijfjarige cursus, tot opleiding en beschaving van allen, die geen
geleerde vorming wensen maar voorbereid willen worden tot beroe
pen in de handel, de nijverheid of de staatsdienst, dan wel in het
algemeen een beschaafde opvoeding verlangen (art. 15-18).
с Een polytechnische school met een driejarige opleiding voor aan
staande industriëlen of technologen, en een vierjarige voor aanstaande civiel-ingenieurs, architecten of bouwkundig ingenieurs,
scheepsbouwkundig ingenieurs, werktuigkundig ingenieurs en
mijningenieurs; het onderwijs sluit aan op de hogere burgerschool
met vijfjarige cursus (art. 39).
d. Landbouwscholen, dienend tot beoefening van de wetenschappelijke landbouw en de praktische landbouw (art. 19, 20).
e. Zeevaartscholen, dienend tot het geven van theoretisch onderwijs in
de zeevaartkunde. Deze staan onder bijzondere regels en onder bijzonder toezicht (art. 75, Mem. van Beant., 2e wetsontwerp).
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f. Middelbare scholen voor meisjes, waarvan het onderwijsprogramma
geheel door de gemeentebesturen of schoolbesturen kan worden
vastgesteld (art. 21).
Wij bezien thans het ontwerp der burgerscholen en der polytechnische
school, en gaan tevens in op de aangevoerde motieven ervoor en de
bezwaren ertegen.
a. Burgerscholen
Onder middelbaar onderwijs wenste Thorbecke te verstaan al het onderwijs, gelegen in het gebied tussen het lager onderwijs en de „geleerde
vorming" der gymnasia. Het moest beschikbaar komen voor allen, die
in de „nijvere maatschappij" een of andere taak kregen te vervullen.
„Nijver" kreeg hier een ruime strekking, ruimer dan bedoeld met de
term „nijvere klassen", in zoverre deze werd gebezigd met betrekking
tot ambachtelijk of industrieel onderwijs. Iedereen werd nu geacht na
afloop van het lager en het middelbaar onderwijs een beroep in de
„nijvere maatschappij" te gaan uitoefenen, tenzij gekozen werd voor het
hoger onderwijs, waarvan het gymnasium de eerste trap uitmaakte. Hier
vinden wij de lijn doorgetrokken, die de commissie Van Swinden in
1809 aanzette (met dien verstande evenwel, dat de „laagste klassen"
toen niet die voorbereiding werd toebedacht, zie 2.1.).
Dat middelbaar onderwijs kreeg de functie toebedeeld, alle kinderen
der „burgerij" algemene kennis en algemene beschaving bij te brengen.
De aard van het te geven onderwijs was daarmee echter nog allerminst
gedefinieerd. Wat bedoelde Thorbecke met het adjectief „algemene"?
Hij verstond onder algemeen onderwijs theoretisch onderwijs, dat bedoelde „geest en zintuig" te ontwikkelen. Dit om de leerlingen kennis
van de wereld mee te geven en in staat te stellen, na de schoolgang
economische en technische diensten te verrichten. Als alles overheersend doel stelde hij: de middelbare school moet algemene beschaving
bijbrengen.
Deze uitgangspunten bepaalden het programma der burgerscholen
en der hogere burgerscholen. Daar de voor de burgerscholen in aanmerking komende leerlingen geacht werden later hun brood met de
handen te gaan verdienen, lag het voor de hand te overwegen, vakken in
het onderwijsprogramma op te nemen die daarop voorbereiden. De
minister wees echter praktisch (hier: manueel-technisch) onderwijs af.
Hij vond het niet tot de taak van de school behoren „professionele
instructie" te geven, omdat deze „afrigting" zou betekenen voor een
beroepsuitoefening in de ambachten of de industrie.
De pedagogische aspecten van manueel-technisch onderwijs zag
hij niet, of telde hij niet. Hij wees beroepsgericht onderwijs af,
omdat hij geen enkel element van het door hem voorgestane
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onderwijs door het bedrijfsleven wilde laten bepalen. Maar dat
was ook niet nodig geweest als hij tijdig de ontdekking had gedaan, dat werken met de handen in schoolverband dienstbaar aan
en vruchtbaar voor theoretisch onderwijs kan zijn. In dat geval
fungeert at pedagoog als wegwijzer, en niet het bedrijfsleven.
Enkele Kamerleden waren het in dit opzicht niet eens met de minister.
Zij drongen aan op het opnemen van praktijkvakken in het programma
der burgerscholen. Hun argumentatie ten gunste daarvan bracht echter
niet het pedagogisch beginsel ter tafel. Het ging slechts over het dilemma: voor of tegen praktijkvakken als beroepsgznchl onderwijs. Hun
overwegingen waren van materiële aard: kinderen van in armoede
levende ouders moesten onmiddellijk na de school geld verdienen, dus
hun hoofd én handen leren gebruiken. Gezien de harde werkelijkheid
van vele arbeiders was dat een sterk argument. Ook de Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst kwam daarmee (1858,2.13.). Het succes der
ambachtsscholen moet verklaard worden uit de in die tijd juiste samenstelling van hun programma's en juiste didactische beginselen:
theorie en praktijk kunnen succesvol in wisselwerking met elkaar worden
gegeven.
Niemand kon de minister overtuigen van zijn ongelijk. Hij koos vóór
theoretisch, intellectualistisch onderwijs. Hij bleef tégen praktischtechnisch onderwijs, wijzend op een in 1852 gereedgekomen studie van
een Belgische staatscommissie. Deze huldigde de opvatting, dat praktisch onderwijs alleen in de werkplaats thuishoort en de school zich
alleen moet inlaten met de theorie. Het introduceren van praktische
lessen in schoolverband zou de school transformeren in een werkplaats,
en dat kon nooit de bedoeling zijn. Overal waar men iets van die aard
had geprobeerd was mislukking niet uitgebleven.10 De eigen inzichten
vond de minister ondersteund door deze buitenlandse visie: hij hield
vol, dat alleen theoretisch onderwijs van het voorgestelde type in de wet
opgenomen moest worden.
Hij had uiteraard het recht, voor zijn overtuiging uit te komen.
Bedenkelijk is echter, dat hij de uitspraken van de commissie
Roëll ter ondersteuning van zijn betoog maar half citeerde. 11 Men
herinnere zich de opvatting van een minderheid der leden: zij
kozen voor twee typen middelbare scholen, namelijk voor scholen
met alleen theoretisch onderwijs en voor die met theoretisch én
praktisch-technisch onderwijs. Het is jammer, dat de Kamerleden, die deze beide schooltypen voorstonden, de eenzijdigheid
van 's ministers verwijzing niet aangevuld hebben. Wellicht had
het debat dan een andere wending gekregen, ten gunste van
praktijk-in-schoolverband, zoals het minderheidsplan in het rapport Roëll aangaf (zie p. 48), in schema plan В 1 en В 2). Overi242

gens was de hier gemiste kans niet typisch voor Thorbecke of voor
Nederland. Het pedagogisch voordeel van geïntegreerd manueel-praktisch en theoretisch onderwijs werd nog vrijwel nergens officieel erkend 12 en zal hoogstens intuïtief zijn toegepast
door begenadigde praktici in hun werkplaats, zonder dat zij
daarover schreven.
Vier andere essentiële aspecten vallen op: de creatie van dagscholen
voor arbeiderskinderen, de keuze van de naam ¿wrgerscholen voor die
dagscholen, de afwijzing van staatszorg voor die scholen en de aanvaarding van staatszorg voor hogere burgerscholen.
Met het opnemen van dagscholen voor arbeiderskinderen in zijn
ontwerp stelde Thorbecke een daad van historische betekenis aan het
eind van een lange ontwikkelingsweg. De commissie Van Swinden had
nog in 1809 nadrukkelijk geoordeeld, dat de laagste sociale klasse wel
kon volstaan met lager onderwijs (2.1.)· Latere rapporten over voortgezet onderwijs voor de werkende klasse hadden avom/onderwijs op het
oog (2.3., 2.4., 2.10., 2.11.). Het eerste rapport, dat het onderwerp „dagschool voor kinderen van werklieden" in studie nam, was dat van de
Maatschappij tot bevordering der bouwkunst (1858, 2.13.). Daarop
sloot Thorbecke de rij met het voorstel, een wettelijk geregeld, hiërarchisch systeem van middelbare scholen in werking te stellen, waarvan
burgerdagscholen de onderste trap zouden vormen. Zijn idee van genoemde dagschool was derhalve niet origineel, maar opname van die
scholen in een wetsontwerp getuigde wel van een progressief regeringsbeleid. Hij wilde ermee bereiken, dat voor arbeiderskinderen de
harde wereld van het bedrijfsleven of van de huisindustrie twee jaar
opgeschoven zou worden, zodat zij — om een term van L. Dasberg te
gebruiken — twee jaar langer in „jeugdland" konden wonen. 13 Nog
wordt aangetoond, dat dit „jeugdland" voor vele kinderen niet tot
twaalfjarige leeftijd was weggelegd.
De keuze van de naam burgerscholen was zonder meer revolutionair.
Het verzet daartegen in het parlement toont dat aan. Thorbecke wilde
de discriminatie van arbeiders in de ban doen door de wetgever indirect,
maar niettemin nadrukkelijk, te laten verklaren, dat ook arbeiders burgers waren; zij waren begrepen in de term „talrijke burgerij". „Er
bestaan toch al burgerscholen", zo merkten enkele Kamerleden op;
„zou de naam Technische scholen niet beter hun bestemming en hun
werking uitdrukken?" 14
Zij doelden hierbij op de burgerscholen van lager — en soms ook
van meer uitgebreid lager — onderwijs, die door bijdragen van
welgestelde ouders op ruimere schaal ingericht en van talrijker
hulppersoneel voorzien waren dan de andere lagere scholen (de
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tussenscholen voor kinderen van minder welgestelde ouders en de
armenscholen voor kinderen van minvermogenden).
De minister bleef echter bij de gekozen naam, al gebruikte hij enkele
malen in zijn antwoorden de term „lagere burgerscholen", als hij hun
rangorde in het ontworpen systeem wilde aanduiden. 15 Hij betoogde,
dat de naam „burgerschool" nergens in een wet op het lager onderwijs
was vastgelegd en het gebruik ervan in plaats van „lagere school" niet
alleen onjuist was, maar ook ongewenst, aangezien daardoor z.i. ten
onrechte het verschil in welstand der ouders werd geaccentueerd. „Zijn"
burgerscholen waren weliswaar bestemd voor de kinderen der armen
uit de „achterlijkste klasse", maar deze behoorden óók tot de burgerij te
worden gerekend en „in de nijvere maatschappij op waardige wijze te
verkeren". Niet industrieel of technisch onderwijs was het hoofddoel,
maar „algemeene beschaving der gansche burgerij".16 Thorbecke kreeg
volledig zijn zin; de naam burgerscholen bleef gehandhaafd en zou voor
hun toekomstige leerlingen geen discriminerende, zelfs een betekenisvolle klank hebben.
In die zin was de wetsontwerper zijn tijd ver vooruit en kunnen
onderwijsherzieners nog veel van hem leren: tot heden wordt een
aanzienlijk deel der leerlingen van het voortgezet onderwijs gediscrimineerd met de naam van hun school, als zij daarop lager
technisch onderwijs of lager beroepsonderwijs ontvangen.
De afwijzing van staatszorg voor de ontworpen burgerscholen was het
tegendeel van revolutionair: zij lag geheel in de traditionele lijn van de
besproken Koninklijke Besluiten. De uitwerking van het opzienbarende
idee der burgerdagscholen sloot aan op het onthoudingsprincipe der
Rijksoverheid, dat zij wel richtlijnen had te geven, maar diende te
rekenen op de initiatieven van gemeentebesturen en particulieren ter
plaatse.
De geïntroduceerde staatszorg voor 15 hogere burgerscholen moet
niet gezien worden als een principiële koerswending, die de lokale
autonomie wilde aantasten. Uit de Memorie van Toelichting blijkt, dat
de regering het gevaar zag van eenvormig staatsonderwijs. Zij bleef een
voorkeur houden voor verscheidenheid van inrichting en onderwijs
naar de verscheidenheid van behoeften. Het was de bedoeling dat de
regering een voorbeeld, een „krachtige stoot", zou geven. Dan zouden
provincies, gemeenten en particulieren wel volgen. Wat daarvan terecht
kwam bespreken wij in 7.4.3.
Het voorgestelde programma der burgerscholen zag er als volgt uit (art.
13).
1. wiskunde;
2. eerste beginselen der theoretisch toegepaste mechanica;
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3. eerste beginselen der kennis van werktuigen;
4. eerste beginselen der natuurkunde;
5. eerste beginselen der scheikunde;
6. eerste beginselen der natuurlijke historie;
7. eerste beginselen der technologie of der landbouwkunde;
8. beginselen der aardrijkskunde;
9. beginselen der geschiedenis;
10. beginselen der nederlandse taal; vreemde talen (facultatief);
11. eerste gronden der staatshuishoudkunde;
12. handtekenen;
13. lijntekenen; boetseren (facultatief);
14. gymnastiek.
Ten aanzien van punt 7 konden de gemeenteraden beslissen, of technologie, dan wel landbouwkunde de voorkeur verdiende. Ook mochten
beide vakken worden gegeven, en desgewenst tevens boetseren en moderne talen.
Het beheer en ds financiering der burgerscholen werden toegewezen
aan de gemeentebesturen. De gemeenten met meer dan 10.000 zielen
(33 in 1862) kregen de plicht elk ten minste één burgerschool voor dagen avondonderwijs op te richten en te onderhouden. Laag te houden
schoolgelden beschouwde de minister als enige tegemoetkoming in de
kosten. Zou blijken, dat een burgeravowi/school in de behoefte aan
middelbaar onderwijs van dit type voorzag, dan kon ontheffing van de
oprichtingsplicht voor een bepaald aantal jaren aangevraagd en het
programma vereenvoudigd worden. Een burgerschool mocht ook aan
een lagere school worden verbonden.
Verscheidene leden van het parlement opperden bezwaren. De een
meende, dat het onjuist was, het initiatief tot oprichting van burgerscholen, alsmede de onderhoudsplicht, geheel over te laten aan de
gemeenten. Waarom zou de Staat wel hogere burgerscholen, maar geen
burgerscholen vestigen en financieren? Een ander Kamerlid vond het
verkeerd, verschillende scholen te stichten, aangezien naar zijn mening
een middelbare school voorbereidend moest zijn voor alle latere beroepsuitoefening. Een derde lid sloot zich daarbij aan in de overtuiging,
dat ook de gymnasia deel moesten uitmaken van het middelbaar onderwijs, met het nevenvoordeel, dat iedere leerling dan desgewenst een
of meer klassieke vakken aan zijn programma zou kunnen toevoegen;
omgekeerd zou dan de toekomstige akademicus algemene, nuttige
kennis kunnen opdoen. Anderen vroegen de minister, of hij zich wel het
geringe ontwikkelingspeil der arbeiderskinderen gerealiseerd had en of,
gezien de nood in vele gezinnen, de betreffende ouders hun kinderen
wel naar de burgerscholen kónden sturen, in welk geval zij de verdiensten van hun kinderen zouden moeten missen. Weer anderen vonden
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het ontwerp onvolledig omdat geen aandacht was geschonken aan tekenscholen en muziekscholen, alsook aan handels- en zeevaartkundig
onderwijs.
Thorbecke ging uitvoerig op alle geopperde bezwaren en suggesties
in. 17 Hij bleef echter van mening, dat het ontworpen stelsel de best
denkbare oplossing was, dat het gemeentelijk of particulier initiatief
aanvullend zou kunnen werken en dat met name de burgerscholen als
een zegen zouden worden ervaren. Op den duur moesten de ouders wel
het grote belang van de burgerscholen gaan inzien, en tevens dat van het
lager onderwijs, zodat gaandeweg het probleem van een te geringe
basiskennis der leerlingen weg zou vallen. Artikel 13 (programma, bevoegdheden van de gemeenteraad) werd tenslotte zonder hoofdelijke
stemming goedgekeurd; artikel 14 (oprichtingsplicht der gemeenten,
ontsnappingsclausule) kreeg de steun van 36 van de 63 uitgebrachte
stemmen.
b. Polytechnische school
Het ontwerp vermeldde de bestemming der polytechnische school tot
twee opleidingen: voor aanstaande industriëlen, technologen of fabrikanten en voorts voor toekomstige ingenieurs en architecten. Volgens
Thorbeckes toelichting moest de vorming van eerstgenoemden gezien
worden als een aanvulling van het onderwijs der hogere burgerschool,
en die van de ingenieurs en architecten als een specifiek technische
studie. 18
Het onderwijsprogramma der ontworpen school was omvangrijk; het
is in staat 29 (p. 247) opgenomen.
Het vak „praktische oefeningen" riep vragen op: waarom hier wel en
in het programma der burgerscholen geen praktijklessen opgenomen?
De minister antwoordde, dat z.i. praktisch onderwijs in gewone werkplaatsen thuishoorde en niet in enige school.19 De handwerkers zouden
later genoeg gelegenheid krijgen zich met de praktische knepen van het
vak vertrouwd te maken. Dat was echter niet het geval met de hogere
technici; zij zouden later niet met de handen leren werken doch wel
daarvan af moeten weten, vandaar dat de school hier een taak had.
Tot veel discussie gaf aanleiding het opnemen van de polytechnische
school in het stelsel van middelbare scholen. Verscheidene Kamerleden
vonden dit onjuist op grond van de overtuiging, dat het ontworpen
onderwijs typisch de kenmerken droeg van hoger onderwijs. Zij meenden, dat technische wetenschappen een plaats verdienden binnen de
universiteit. Het uitgangspunt van de minister beziend achtten zij het
polytechnisch onderwijs niet algemeen, maar beroepsgericht, zodat dit
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29
Wetsontwerp minister J R Thorbecke, onderwijsprogramma van een Polytechnische
school, opleiding van aanstaande technologen (1), civiel- (2), bouwkundig (3), scheepsbouwkundig (4), werktuigkundig (S) en mijnen-ingenieurs (6) Onderwijsvakken
opleidingen
onderwijsvakken (art 40,60-65)
hogere stelkunde
bolvormige driehoeksmeting
analytische meetkunde
beschrijvende meetkunde
differentiaal- en mtegraalrekenen
landmeten, waterpassen, geodesie
theoretische mechanica
toegepaste mechanica
kennis van werktuigen
werktuigkundig tekenen
werktuigbouwkunde
mechanische technologie
toegepaste natuurkunde
toegepaste scheikunde
analytische scheikunde
scheikundige technologie
docimasie
delfstoffenkunde, aardkunde
toegepaste aardkunde, mijnontginmng
metallurgie
bouwkundig tekenen
burgerlijke bouwkunde
bouwkunst
samenstelling van gebouwen
waterbouwkunde
waterbouwkundig tekenen
constructieleer
scheepsbouwkunde
scheepsbouwkundig tekenen
kennis van bouwstoffen
praktische oefeningen met gereedsch en
draaibank
rechtlijnig lekenen
handtekenen
omamenttekenen
maken van modellen en werktuigen
staatshuishoudkunde
handelsrecht
administratief recht m b t de nijverheid
kennis van het fabriekswezen
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per definitie buiten de voorgestelde regeling moest blijven. Anderen
voerden aan, dat het ontwerp inconsequent was: enerzijds wilde het de
standentegenstellingen verzwakken door middelbaar onderwijs voor
allen te regelen, anderzijds hield het angstvallig het onderwijs voor de
geleerde stand uit het stelsel; enerzijds nam het technische onderwijs op,
anderzijds werden de latijnse scholen te hoog geacht om in de wet
geregeld te worden.
Thorbecke gebruikte veel woorden om aan te tonen, dat zijn visie de
enig juiste was. Reeds in 1828 had hij laten blijken onderscheid te willen
maken tussen akademisch en — in Nederland toen nog niet bestaand —
polytechnisch onderwijs. Hij vond, dat het akademische zich verhoudt
tot het polytechnische als wetenschap tot kunst.20 Later wilde hij wel dat
polytechnische zien als hoger onderwijs, maar dan als hoger nijverheidsonderwijs.21 Dit als sluitstuk van zijn stelsel, waarvan de burgerschool en de hogere burgerschool de eerste trappen vormden. Beroepsonderwijs, i.e. nijverheidsonderwijs, vond hij niet passen binnen het
kader van de universiteit. Deze had tot taak de wetenschappen te
beoefenen óm de wetenschap, niet om de praktische toepassing in de
maatschappij. Thorbecke beriep zich daarbij op het rapport der commissie Van Ewijck (1849), die nadrukkelijk technisch onderwijs uit de
universiteit wilde weren; 22 het universitaire onderwijs was en moest
volgens de minister „opleiding tot zelfstandige beoefening van de wetenschap als wetenschap" zijn.23 Het een moest niet hoger geacht worden dan het andere, maar vorming van een geleerde was heel iets anders
dan vorming van een ingenieur. Een kenmerk van akademisch onderwijs vond hij het willen doordringen tot het wezen en de wetten der
dingen en der verschijnselen, terwijl polytechnisch onderwijs zich de
vraag had te stellen naar het gebruik en de toepassing van die wetten, in
verband met bestaande behoeften daaraan. Verontwaardigd wees hij
het verwijt af, dat hij eenzijdig te werk ging en bewust de „scheiding van
standen" bevorderde. Hij bleef het onjuist vinden in een school bijeen te
brengen wat niet bijeen hoorde. „Zal men, alleen om verschillende
kinderen bijeen te brengen, het onderwijs bederven?" zo vroeg hij. „Zal
men hetgeen voorbereiding voor de universiteit moet zijn, leiden in de
rigting van een hoogere burgerschool of polytechnische school?"24
De minister won. Zijn opvatting werd bepalend voor de voorlopige
positie van de polytechnische school binnen het nieuwe onderwijsbestel
en voor de aard en de vormingsinhoud van de andere middelbare
scholen.
De bepalingen omtrent de beheersvorm, de organisatie en de financiering der school ondervonden weinig of geen kritiek. De school zou een
Rijksinstelling worden. Het bestuur werd toegedacht aan een directeur
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en een uit de hoogleraren te kiezen Raad van Bestuur. De benoeming
van het personeel kwam in handen van de minister. Het collegegeld
werd bepaald op ƒ 200,— p.j., de eindexamens zouden worden afgenomen door een commissie, door de minister te benoemen. Een overgangsregeling maakte het voor leerlingen der Delftse akademie (2.7.,
6.4.) mogelijk, mits toegelaten tot de derde of vierde klas, zonder toelatingsexamen de polytechnische school te bezoeken. Een voorbereidende cursus werd ingesteld zolang de hogere burgerschool nog geen leerlingen afleverde. Na enkele kleine wijzigingen werd de voorgestelde
regeling omtrent de polytechnische school zonder hoofdelijke stemming
goedgekeurd. 25

с Burgerscholen en polytechnische school wettelijk geregeld
De geschiedenis van Thorbeckes wetsontwerp is spoedig verteld. Het
eindverslag der commissie van rapporteurs was op 26 februari 1863
gereed. Na de eindberaadslagingen van 3 tot 12 maart werd het ont
werp, na op enkele ondergeschikte punten gewijzigd te zijn, door de
tweede Kamer aangenomen met 40 tegen 25 stemmen. De Eerste Ka
mer ging ermee accoord op 1 mei 1863 met 26 tegen 7 stemmen. De
„Wet tot regeling van het Middelbaar Onderwijs" trad in werking op 1
juli 1863.26
De laatste woorden over het wetsontwerp door Thorbecke op 1 mei
1863 in de Eerste Kamer uitgesproken, luidden als volgt:
„Mijnheer de President, ik vinde niet dat ik eene wezenlijke bedenking
ben voorbijgegaan (...). Wij gaan, Mijne Heeren, eene groóte en blijvende weldaad aan het land bewijzen. Wij gaan krachten en instellingen
in het leven roepen, die het intellectuele, het praktisch voortbrengend
vermogen van de kern des volks moeten verhoogen. Aan deze Kamer
behoeft niet te worden herinnerd dat de hedendaagsche maatschappij,
bovenal in ons land, nieuwe, ongewone inspanning eischt en dat de
overheid moet weten daartoe, voor zooveel van haar afhangt, in staat te
stellen". 27

7.2. Globale gevolgen van de wet op het middelbaar onderwijs voor het
nijverheidsonderwijs
Zo was 1 juli 1863 een belangrijke dag in de geschiedenis van het
nijverheidsonderwijs. In dejaren ervoor waren allerlei vormen van dat
onderwijs tot een zekere ontwikkeling gekomen, of na enige tijd beëindigd. Staat 30 (p. 250) geeft een beeld daarvan, alsmede van de aard
de opleidingen en hun leerlingen of studenten.
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Vormen, aard en voorkomen van het nijverheidsonderwijs tot 1 juli 1863
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Verklaring der categorieën leerlingen/studenten
A1 handwerkers in de ambachtelijke nijverheid
A 2 toekomstige handwerkers m de amb nijv
B1 handwerkers in de industríele nijverheid
B2 toekomstige handwerkers m de industriële nijv
С het (toekomstige) midden- en hogere kader
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begon cat
nen
1 1
m/na
1300

A1
CD

1

D zich vormende kunstenaars
E toek ingenieurs, architecten en industriëlen
F toek en/of werkende funct in handel en nijv
G toekomstige middelbare technici
H toekomstige studenten van de Delflse akademie

In het voorgaande is reeds vermeld, dat de polytechnische school het
onderwijs der Delftse akademie op nieuwe leest schoeide. De school
bleef te Delft gevestigd. De opleiding tot Indisch ambtenaar, zo wezensvreemd aan de akademie, kwam los te staan van de inrichting. Te
Delft ontstond een gemeentelijke opleiding voor Oosterse taal-, land- en
volkenkunde, terwijl dit onderwijs tevens te Leiden kon worden genoten.
De polytechnische school ging derhalve beantwoorden aan de oorspronkelijke bedoeling der in 1842 opgerichte akademie: het geven van
technische opleidingen. Ook materieel boekte de school grote vooruitgang: het Rijk nam de kosten op zich, voor zover de minister van
Binnenlandse Zaken deze nuttig en nodig zou achten. 28
Anders was het gesteld met de burgerscholen. De gemeenten boven
10.000 zielen kregen „oprichtingsplicht" en moesten de kosten dragen.
Hierdoor bracht de wet geen principieel nieuw beleid, aangezien ook
vóór 1863 de gemeentebesturen verantwoordelijk werden geacht voor
het onderwijs der ingezetenen, inclusief het voortgezet onderwijs voor
kinderen uit de werkende stand. De gevolgen van deze voorkeur voor
lokale autonomie bezien wij in 7.4.3.
De regeling van de polytechnische school, de burgerscholen en de
hogere burgerscholen had tot gevolg, dat een deel van wat in 1863 aan
voortgezet onderwijs buiten een wettelijke regeling om bestond, in dat
jaar of kort daarna werd opgeheven, terwijl een ander deel bleef voortbestaan. De volgende staat geeft daarvan een beeld (p. 252).
Hierna bespreken wij in het kort of en in welke mate het in de wet
opgenomen nijverheidsonderwijs na 1863 gerealiseerd werd.
7.3. De Polytechnische school na 1863
Over de bevoegdheden der docenten was het volgende bepaald: ieder,
die krachtens de wet van 1863 of krachtens vroegere verordeningen een
diploma van technoloog, civiel ingenieur, architect of bouwkundig indenieur, werktuigkundig ingenieur, mijningenieur, veearts of landbouwkundige verkregen had, zou bevoegd zijn onderwijs te geven in de
technische wetenschappen, waarin hij ter verkrijging van zijn diploma
een examen had afgelegd of zou afleggen. De afgestudeerden van de
polytechnische school kregen dus de bevoegdheid, aan diezelfde school
les te geven, op voorwaarde, dat zij een „getuigschrift van goed zedelijk
gedrag" konden overleggen.
Op 1 juli 1864 werd de Koninklijke akademie opgeheven en tegelijkertijd de polytechnische school gevestigd. Tot directeur was L. Cohen
Stuart (1827-1878), oud-student der Delftse akademie, benoemd, die
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31
Voornaamste in 1862 bestaande vormen van voortgezet onderwijs (uitgezonderd de gymnasia) en het patroon van dat onderwijs in of kort na 1863, door de totstandkoming van de
wet op hel middelbaar onderwijs.
vormen van voortgezet onderwijs in 1862

wettelijk geregeld middelbaar onderwijs in 1863

Koninklijke akademie te
Delft
Tweede afdelingen, w.o. de
industneschool te Maastricht
Technische school te Utrecht
Inrichting voor onderwijs in
koophandel en nijverheid te
Amsterdam
Avond lekenscholen, akademies

Polytechnische school te
Delft

wat aan nijverheidsonderwijs in of kort na 1863
buiten de wet om bleef
voortbestaan

Hogere burgerscholen

Burgerdagscholen
Burgeravondscholen

Avondtekenscholen,
akademies

Avondindustnescholen
Koninklijke akademie van
beeldende kunsten te
Amsterdam
Ambachtsdagschool te
Amsterdam (1861)

Koninklijke akademie
van beeldende kunsten
Amsterdam
Ambachtsdagschool te
Amsterdam ( 1861 )

tevens als hoogleraar in de wiskunde zou fungeren. Een der andere
hoogleraren werd D. Grothe. Deze was tot dusver directeur der Technische school te Utrecht, welke school in 1866 werd opgeheven, zoals wij
in 6.6. zagen.
De opening van de inrichting vond plaats op 26 september 1864.
Delft was opnieuw in feeststemming. De jonge directeur hield — bij
afwezigheid van de minister van Binnenlandse Zaken — een rede.
Daarin benadrukte hij de noodzaak bij het „wetenschappelijk onderzoek" de „practische toepassing" niet te vergeten, zodat het onderwijs
van „practisch nut" zou zijn voor de maatschappij en „onberedeneerde
proefneming" achterwege kon blijven.
Een beschrijving van het wel en wee der polytechnische school na de
inwerkingstelling van de wet in 1863 valt buiten het kader van dit
onderzoek. Wij noemen hier alleen de gevolgen van de wet voor de
Koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam (4.2., 4.4.).
Het uiteengaan van kunstonderwijs en utiliteitsonderwijs werd door de
Rijksoverheid geaccentueerd door te bepalen, dat de bouwkundige op252

leiding der polytechnische school een specifiek technische opleiding
was; de afgestudeerde ingenieur kreeg de kans in een ανο/jí/cursus der
akademie zijn esthetische vorming op te doen. 29 Een ander belangwekkend aspect was, dat later werd afgerekend met het door Thorbecke en
door de staatscommissie van 1849 gemaakte onderscheid tussen wetenschap en techniek: de polytechnische school werd in 1905 Technische
Hogeschool. Hieraan ging een studie van een commissie vooraf, die
eerst overwoog het hoger technisch onderwijs in de universiteiten onder
te brengen. Tenslotte adviseerde zij de Delftse school de status van
universiteit te geven.30
7.4. De burgerscholen na 1863
7.4.1. Toelatingseisen
In de wet werden geen eisen opgenomen omtrent de basiskennis van de
gegadigde leerlingen voor de burgerscholen. In de Memorie van Toelichting gaf de minister te kennen, dat het onderwijs diende aan te
sluiten op dat van het lager onderwijs. Enkele Kamerleden vonden
omschreven toelatingsvoorwaarden noodzakelijk, maar Thorbecke
meende, dat deze thuishoorden in plaatselijke verordeningen. Inderdaad hield men ter plaatse meestal toelatingsexamens. De resultaten
daarvan waren bedroevend. Vóór het begin van de cursus 1871/72
hadden zich voor alle burgerdag- en avondscholen 1225 jongens gemeld; in weerwil van de uiterst geringe eisen, in de regel bestaande uit
het kunnen lezen, schrijven en rekenen, moesten hiervan 329 — d.i. 27%
— worden afgewezen, terwijl eenjaar later dat percentage nog hoger was
(32%).31
7.4.2. Bevoegdheden
De burgerschool was, ofschoon als type enigszins op de bestaande
industriescholen lijkend, een nieuwe verschijningsvorm op het onderwijsterrein. Het voorschrijven van de eisen van bekwaamheid werd
daardoor niet vergemakkelijkt door aansluitingsmogelijkheden op een
traditie. Het door particulieren of particuliere instanties georganiseerde
industrieel avondonderwijs kende geen uniforme regels met betrekking
tot de bevoegdheden der leraren en bovendien was de regering slecht op
de hoogte op dat gebied.32 De industriescholen der hogescholen te
Leiden en Groningen hadden reeds lang geleden afgedaan 33 en konden
dus ook geen uitgangspunt zijn. Over bleven de lekenscholen. De bevoegdhedenregeling daarvoor dateerde uit 1817. In naam gold deze nog
steeds, maar aangezien de regering die kant in het geheel niet uitkeek bij
het ontwerpen van het programma voor de burgerscholen, moest ook in
dat opzicht een nieuwe weg worden bewandeld.
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Voor de gecreëerde middelbare scholen werden middelbare akten
van bekwaamheid ontworpen. Ieder jaar zouden door de minister van
Binnenlandse Zaken commissies worden benoemd met de taak, allen te
examineren die een akte van bekwaamheid wensten te verkrijgen. Voor
de vakken wis- en werktuigkunde, technologie, landbouwkunde, natuurkunde en scheikunde golden twee graden, A en B. (art. 70-73).
Ongedeelde akten werden ingesteld voor de vakken nederlandse taal en
letterkunde, geschiedenis, aardrijkskunde, staatshuishoudkunde, handelswetenschappen en zeevaartkunde (art. 74, 75).34 Bezitters van de
akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer voor het lager onderwijs
kregen bevoegdheid tot het geven van onderwijs aan burgerscholen,
maar niet aan hogere burgerscholen. Datzelfde gold het wiskundevak:
de bezitter van de akte, afgegeven krachtens artikel 47 der lager onderwijswet van 13 augustus 1857, mocht alleen aan eerstgenoemde scholen
lesgeven.
7.4.3. Resultaten der wettelijke regeling van de burgerdagscholen
De wettelijke regeling der burgerdagscholen, bestemd voor arbeiderskinderen, had uiterst teleurstellende resultaten. In 1870 was het aantal
gemeenten met meer dan 10.000 inwoners tot 36 opgelopen. Van deze
36 gemeenten gingen 5 over tot verplichte oprichting van een burgerdagschool. De andere gemeenten maakten gebruik van de ontsnappingsclausule, die ontheffing van de oprichtingsplicht in het vooruitzicht stelde, als op andere wijze in het bedoelde onderwijs was of kon
worden voorzien. Vier scholen hadden reeds in 1885 hun onderwijs, na
een bloedarm bestaan, beëindigd, de vijfde, te Leeuwarden, werd in
1905 opgeheven, eveneens wegens gebrek aan leerlingen. Het volgende
staatje geeft een en ander weer.
32
Burgerdagscholen; aantal scholen en leerlingen (1863-1905).35
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Het door de wetgever gestelde doel voor deze scholen werd derhalve
niet bereikt. Van de leerlingen behoorde slechts ruim 35% tot de
handwerkers in de nuttige kunsten, de ouders van de anderen waren
winkeliers, kleine kooplieden, ambtenaren en kunstenaars. De volgende
staat geeft gedetailleerde gegevens.
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Burgerdagscholen; herkomst der leerlingen (1872).3e
Plaats

jaar van beroepen van de ouders der leerlingen
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22
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45
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356
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De ouders kozen in het algemeen, als zij de keus hadden tussen de
burgerdagschool en de driejarige hogere burgerschool, de laatstgenoemde, omdat deze slechts een jaar langer duurde dan de burgerschool, en ook, omdat dan bij doorstuderen niet van school gewisseld
hoefde te worden. Ook kwamen gaandeweg scholen met meer uitgebreid lager onderwijs (m.u.l.o.) ter beschikking, wettelijk geregeld in de
wet op het lager onderwijs van 13 augustus 1857 (stbl. 103, titel 1, art. 1).
Vreemd genoeg waren deze niet in de m.o.-wet opgenomen, hoewel zij
geheel zouden hebben gepast in het door Thorbecke geschetste kader.
De wellicht voornaamste oorzaak van het mislukken der burgerdagscholen vormde het gebrek aan een eigen karakter. Dat kon ook niet
anders, want zowel de burgerscholen als de hogere burgerscholen
moesten volgens Thorbecke de leerlingen algemene beschaving bijbrengen, en vooral geen beroepskunde. Leggen wij beide programma's
naast elkaar, dan is de overeenkomst onmiskenbaar. Dit toont staat 34
(p. 256) aan. Ter vergelijking is tevens het programma van het m.u.l.o.
aangegeven.
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34
Onderwijsvakken van de burgerdagschool, de hogere burgerschool (M.O.-wet 1863) en
m u l.o. (L.O.-wel 1857)
onderwijsvakken

wiskunde
mechanica
werktuigkunde
natuurkunde
scheikunde
natuurlijke historie1
technologie of landb kunde3
aardrijkskunde
geschiedenis
nederlandse taal
staatshuishoudkunde
handtekenen
rechtlijnig tekenen
gymnastiek
schoonschnjven
boekhouden
Transe taal
engelse taal
duitse taal
letterk. mod. talen
statistiek
kosmografie
stadtsinnchling
handelswelenschappen
handwerken (meisjes)
boetseren

m u.l.o.
burger
drie-à vierj.c. dagschool
tweejarige с

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

-И
+2
+2

+

+

+
+

hogere
hogere
burgerschool burgerschool
dnej. с
vijfj. с

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

2

1. natuurlijke historie omvatte plant- en dierkunde, delfstof- en aardkunde; de h.b.s. dnej.
с. gaf alleen plant- en dierkunde.
2 facultatief
3. hel gemeentebestuur was bevoegd, het vak technologie te vervangen door landbouwkunde: het m u l.o. gaf landbouwkunde.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het programma der burgerschool niet
principieel verschilde van dat der hogere burgerschool. Wel werden in
de laatstgenoemde meer vakken gegeven en moeten de verplichte
vreemde talen worden genoemd, maar deze waren evengoed een toe
voeging aan het onderwijs der burgerscholen als bijvoorbeeld letter
kunde en handelswetenschappen aan dat der driejarige h.b.s.
Het is dan ook moeilijk in te zien dat de burgerschool als een
afzonderlijke creatie geïntroduceerd moest worden, tenzij de
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wetgever deze op principiële gronden wilde afzonderen. Daartegen scheen zich het uitgangspunt te verzetten, dat ook arbeiders
recht hadden op middelbaar onderwijs. Toch lag aan die ruimtelijke scheiding van burgerscholen en hogere burgerscholen een
filosofie ten grondslag. Thorbecke verklaarde immers in een ander verband, dat hij niet bijeen wilde brengen wat niet bijeen
hoorde. Daarom nam hij de gymnasia niet in zijn ontwerp op.
Daarom waren de h.b.s.-en niet bedoeld als voorportalen van de
universiteit. Daarom moesten de burgerscholen apart gesteld
worden; deze waren bestemd voor arbeiders, die wel als burgers
moesten worden beschouwd — een groots idee — maar een aparte
klasse vertegenwoordigden. Ideeën lopen meestal op de werkelijkheid vooruit; ze zijn daardoor niet minder waardevol. Thorbeckes apartstelling van de burgerscholen was in die tijd, gezien
de grote afstand tussen „het volk" en de hogere kringen, begrijpelijk. Maar zij had wel een taai leven: tot heden neemt het lager
beroepsonderwijs, w.o. het lager technisch onderwijs, een aparte
positie in het voortgezet onderwijs in.
Onderwijskundig gezien was er geen reden voor de gekozen weg. Zoals
de hogere burgerschool met driejarige cursus organisatorisch deel uit
ging maken van de gehele instelling voor algemeen voortgezet onderwijs, had ook de burgerschool in dat bestel een plaats kunnen krijgen.
Want naar Thorbeckes eigen woorden moesten de burgerscholen, de
hogere burgerscholen en de polytechnische school gezien worden als
een hiërarchisch systeem, waarvan de eerstgenoemden de onderste trap
zouden vormen. 37 Zo'n onderste trap vormden echter ook het m.u.l.o.
en de driejarige cursus van de h.b.s., zodat de burgerdagschool teveel
van „het goede" gafen dus overbodig was.
Dat goede was echter niet goed genoeg. Weliswaar was het mogelijk
van „onder" (de burgerschool) naar „boven" (de hogere burgerschool)
te „stromen". Dat was een aantrekkelijke eigenschap van die wet. Maar
wat aan de programma's ontbrak was een /70/ytechnisch element.
Daardoor gaven de burgerscholen en de hogere burgerscholen geen
werkelijk algemeen onderwijs in de zin van onze definitie (3.4.). Respect
voor de arbeid van en waardering voor de ЛаигЛ егкег, erkenning van
de waarde der techniek als integraal onderdeel van het maatschappelijk
gebeuren, begrip voor de persoonsvormende waarde van manueel-tech
nisch onderwijs (zie 2.13., 6.3.), zij werden niet in het programma tot
uitdrukking gebracht. Daarmee hing samen, dat leerlingen, die gebaat
waren met een leermethode, volgens welke de theorie naar de praktijk
vertaald wordt zoals plaatsvond in de ambachtsscholen, niet aan hun
trekken konden komen.
De burgerdagscholen bevonden zich in een spanningsveld omdat zij,
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bestemd voor arbeiderskinderen, zich feitelijk richtten tot een beperkte
groep kinderen, van wie de ouders zich dit dagonderwijs konden veroorloven en/of andere dan technische beroepen in het verschiet zagen
liggen. Bij de brede arbeidersmassa was de nood zo overheersend dat
men slechts kon denken aan de directe leniging ervan. De burgerdagscholen deden zich voor als elitaire instellingen. Daartoe droeg niet
alleen het heffen van schoolgeld bij (ƒ 12,— per jaar, een hoog bedrag
voor die tijd), maar ook de aard van het onderwijs. Er zullen weinig
arbeiders zijn geweest die de opleiding van de burgerdagschool geschikt
vonden om hun zoon de kans te bieden op te klimmen in zijn beroep als
geschoold of gespecialiseerd arbeider, of als meesterknecht, of als bedrijfsleider. Het programma nodigde daartoe niet uit. Het suggereerde,
dat manuele handenarbeid, waarmee het brood moest worden verdiend, er niet toe deed of zelfs afgeleerd zou worden.
Op een en ander wijst de opgang der in 6.3. besproken ambachtsscholen, die toch hetzelfde leerlingtype aantrokken en relatief grote
opofferingen der ouders vroegen. Toen in 1905 de laatste burgerdagschool werd opgeheven, bestonden er 35 ambachtsdagscholen met 4.863
leerlingen. Staat 35 (p. 258) diene ter vergelijking.
In 1872 werd door D. J. Steyn Parvé een plan bedacht om de burgerdagscholen te redden. Hij had bij de totstandkoming van de wet een
belangrijke rol gespeeld en was in genoemd jaar nog steeds ten volle
overtuigd van de juistheid van de door de wetgever ingeslagen weg
inzake deze scholen. Hij overwoog de gemeenten voor te stellen, de
burgerdagscholen driejarig te maken om in een voorbereidend jaar
35
Ambachtsdagicholen en burgerdagscholen. 1870-1920.
Aantal scholen en hun leerlingen.18
ambach Isdagscholen

burgerdagsch olen

Jaar

aantal
scholen

aantal
leerlingen

aantal
scholen

aantal
1leerlingen

1870
1880
1890
1900
1905
1910
1915
1920

2
6
14
21
35
52
60
69

214
553
1.094
3.181
4.863
6.189
8 850
10.318

5
4
1
1

208
204
51
37

—
—
—

—
—
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aandacht te laten besteden aan de tekort komende kennis der leerlingen. Hij was ook tot het inzicht gekomen, dat het manueel technisch of
praktisch onderwijs der opkomende ambachtsscholen waardevolle aspecten bood. Om nu de burgerdagscholen nieuw leven in te blazen
stelde hij voor, het praktisch ambachtsonderwijs te combineren met het
theoretisch onderwijs der burgerdagscholen, in die zin, dat de leerlingen
van 9 tot 12 uur de burgerschool bezochten, en 's middags de ambachtsschool. In de zomer kon dan vóór 9 uur, en in de wintermaanden
's avonds, tekenonderwijs gegeven worden. Met zo'n samenwerkingsverband zouden beide schooltypen gebaat zijn: de voortdurend in
geldnood verkerende ambachtsscholen hoefden dan geen theoretisch
onderwijs meer te geven, en de burgerdagscholen konden rekenen op
aanzienlijk meer leerlingen.39 Het nogal gekunstelde idee werd niet
verwerkelijkt.
Niet voor iedereen zal deze afloop verrassend zijn geweest: de parlementaire discussies wijzen in die richting.40 Maar Thorbecke wuifde de
bezwaren weg, in de overtuiging, dat de betrokken ouders op den duur
het belang van deze dagscholen wel moesten inzien, en dan meer
waarde zouden gaan hechten aan het lager onderwijs voor hun kinderen. Bovendien, zo redeneerde hij, kon men op de burgerscholen het vak
technologie zoveel mogelijk richten op „de praktijk" van het beroepsleven en het onderwijs op populaire wijze behandelen, d.w.z. toepassen
op diverse beroepen in de nijverheid.41 Zoals wij zagen bleek helaas dat
het „toepassen" in een theorielokaal, van „de theorie" op „de praktijk"
van het beroepsleven, reeds voor De Gelder c.s. een grote hindernis was.
Ook na 1826 loste men dat probleem allerminst op. Bovendien was voor
die toepassingsmethode een zekere basiskennis bij de leerlingen nodig.
Een kennis, die de leraren der teken- en industriescholen hen probeerden bij te brengen door de leerstof van de lagere school te herhalen,
alvorens over te gaan tot het eigenlijke onderwijs in rekenen, wiskunde,
natuurkunde, scheikunde, werktuigkunde, materialenkennis en tekenen. De in de wet gegeven regeling voor de bevoegdheden der toekomstige leraren bood trouwens geen waarborgen, dat deze inderdaad,
na voor de examens geslaagd te zijn, de „taal" der aanstaande werklieden konden spreken om „de theorie" op „de praktijk" toe te kunnen
passen. De theorievakken waren, zij het summier, immers wel omschreven, maar het grote gebied van „de praktijk" was dermate gedifferentieerd en aan veranderingen onderhevig en de toekomstige taken
der leerlingen waren zo weinig voorspelbaar, dat Thorbeckes wens, in
de burgerschool de theorie toe te passen op de praktijk, een vrome was.
Al deze problemen overziende, doet de creatie van burgerdagscholen
aan als een schitterend plan, maar het was ver van de werkelijkheid
verwijderd. Het ontworpen programma was niet een voortborduren op
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wat zich reeds aan nijverheidsonderwijs had ontwikkeld, ook niet het
zetten van een stap vooruit, maar het nemen van een reuzensprong. Om
dat te illustreren zetten wij de vanaf 1798 tot 1863 tot stand gekomen
vormen van dat onderwijs en de daarbij behorende onderwijsvakken
naast elkaar op staat 36 (p. 261).
7.4.4. Resultaten der wettelijke regeling van de burgeravondscholen
De wettelijke regeling van de burgeravoHtfecholen kwam tot stand,
omdat minister Thorbecke het waarschijnlijk vond, dat niet alle ouders,
voor wier kinderen de burgerscholen bestemd waren, van de dagscholen
gebruik zouden maken.42 In tegenstelling tot het dwingend voorgeschreven programma der burgerdagscholen werd het programma van
de avondscholen tot op zekere hoogte aan het inzicht der gemeentebesturen overgelaten: de raad mocht bepalen, welke van de in artikel 13
genoemde vakken aan de avondschool onderwezen zouden worden.
Wel gaf het verbod, andere vakken te laten geven, de scholen een
statisch karakter, hetgeen mede de geringe bloei van dit onderwijs
verklaart.
Grote moeilijkheden deden zich voor, zodra gepoogd werd het onderwijs op gang te brengen. Evenals in de industriescholen, die hun
voortzetting vonden in deze burgeravondscholen, had men te kampen
met een te geringe basiskennis van de leerlingen om het ontworpen
onderwijs met vrucht te kunnen geven. Al gauw liet men aan de tweejarige cursus voorbereidend onderwijs voorafgaan om de leerlingen de
eerste beginselen bij te brengen van de nederlandse taal, het rekenen en
de meetkunde.43 Veel tijd was daarvoor per jaar niet beschikbaar, want
de lessen werden alleen 's winters gegeven en het schoolverzuim was
hoog. Bovendien hadden de leerlingen de neiging alleen de lessen uit te
kiezen die zij interessant of nuttig vonden.44 Tekenen was een geliefd
vak. Mogelijk had dat te maken met de relatie tot de uitgeoefende
beroepen. Ook is het waarschijnlijk, dat vermoeidheid en slaperigheid
zich minder deden voelen in de teken- dan in de theorielessen; over die
verschijnselen werd namelijk ernstig geklaagd.45 Een opmerkelijk aspect in dit verband is, dat overal waar avondtekenscholen bestonden, de
burgeravondscholen in de concurrentie tegen dezen vaak het onderspit
moesten delven.48 Hoewel laatstgenoemden aanvankelijk enigszins in
de meerderheid waren, namen de lekenscholen langzaam maar zeker de
overhand. Staat 37 (p. 262) illustreert deze gang van zaken.
De burgeravondscholen en trouwens ook de avondtekenscholen werden in sommige gevallen bezocht door leerlingen van ambachtsdagscholen. Zo kreeg Groningen in 1872 een ambachtsschool met uitslui260
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+ als regel gegeven, + - incidenteel gegeven, a avondscholen, d dagscholen
1 handtekenen c a , dit bevatte tekenen naar voorbeelden afgietsels van beelden en reliefs, platen, etsen
e d en soms ook tekenen naar levend model en/of boelseren
2 het programma der burgerdagscholen was onveranderlijk, dal der burgeravondscholen flexibel, met
dien verstande, dat in het laatste geval het aantal van de in artikel 13 der wet aangegeven vakken wel
mocht worden verminderd, maar niet door andere vervangen

tend praktisch onderwijs. Men begon met vijf leerlingen, die verplicht
waren de lessen der burgeravondschool bij te wonen. In 1885 werd de
school uitgebreid, waardoor de toen ingeschreven dertig leerlingen ook
het theoretisch onderwijs aan de school konden ontvangen. 4 8 Tegen
1900 was het bezoeken van de burgeravondschool nog verplicht voor de
leerlingen van de scholen in Middelburg, Zierikzee en 's-Hertogenbosch. Zelf gaven die scholen naast praktijk alleen tekenlessen. 49
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Avondtekenscholen en burgeravondscholen
Aantal scholen en hun leerlingen van 1870 tol 1920 ',7
jaren

1870
1880
1890
1900
1910
1920

avondtekenscholen

burgeravondscholen

scholen

leerlingen

scholen

leerlingen

30
38
46
83
253
326

2500
3870
4370
8820
15477
24546

33
34
37
42
49
35

3634
3679
4401
6981
8030
6660

Die symbiose gaf echter op den duur bezwaren Zodra financieel daartoe in staat gesteld, gaf men dan ook steeds de voorkeur aan geïntegreerd theoretisch en praktisch onderwijs in één schoolverband 50
7.5. Slagen en falen nader bezien
Na 1863 tekende zich in Nederland geleidelijk een drieledig stelsel af
van dagonderwijs, dat aansloot op het lager onderwijs
— „algemeen" onderwijs op de gymnasia, die toegang verleenden tot de
universiteit,
— „algemeen" onderwijs op burgerdagscholen, hogere burgerscholen,
meisjesscholen (m o-wet van 1863) en m u 1 o-scholen (1 o-wet
van 1857),
— beroepsgericht onderwijs op ambachtsscholen, deze gaven „algemeen", vaktheorettsch en manueel-technisch onderwijs, of manueel-technisch dagonderwijs, aangevuld met theoretisch onderwijs
op avondscholen
Succesvol deel der wet
De „burgerij" kreeg na 1863 bij de opwaartse beweging van de economie middelbare scholen, die, als weinig andere middelen, dienstbaar
waren aan de welvaart van het land Thorbecke trad met doortastendheid op, er werden drie inspecteurs benoemd en vijftien Rijks hogere
burgerscholen gevestigd In 1870 was het wettelijk vastgestelde aantal
reeds overschreden, in 1900 telde het land 64 hogere burgerscholen,
waarvan 23 met een drie- en 41 met een vijfjarige cursus, met 6550
leerlingen ^1
Ook de polytechnische school maakte opgang, het aantal nieuwe
studenten bedroeg in 1864 91, in 1900 214 52 In een wat langzamer
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tempo volgden de landbouwschool te Wageningen (1872) en de zuivelschool te Bolsward (1880). Daardoor kon Nederland, mede door de
universiteiten, gaandeweg beschikken over technische en landbouwkundige ingenieurs, architecten, natuurkundigen, chemici, wiskundigen, biologen en artsen, nodig voor een land in ontwikkeling. De hogere
burgerscholen en de m.u.l.o.-scholen leverden hoofdarbeiders af voor
de industrie en de dienstensector, en kantoorpersoneel voor overheidsdiensten, de nijverheid en de handel.
Daarbij bleef vooralsnog het systeem van beheerste mobiliteit in
stand: elke maatschappelijke laag behield of kreeg tot op zekere hoogte
zijn eigen onderwijs. Een correctie werd spoedig na 1863 aangebracht:
de hogere burgerschool kreeg — tegen de bedoeling van de wet in —
tevens de functie van toegangsweg naar de universiteit.53
Onsuccesvol deel der wet
Het valt op, dat in de literatuur weinig is te merken van het falen van een
toch belangrijk deel der wet tot regeling van het middelbaar onderwijs.
Het vermoeden ligt voor de hand dat het succes van de rest van die
regeling zo groot was, dat in de slagschaduw daarvan de burgerdagscholen geruisloos konden verdwijnen zonder al te zeer op te vallen.
Toch zijn er aanwijzingen dat althans in sommige kringen deze gang
van zaken betreurd werd. Daarop wijst een rede van J. Th. Mouton,
industrieel, voorzitter van de algemene vergadering der „Vereeniging
tot bevordering van fabrieksnijverheid", gehouden in 1880. Hij bracht
zijn gevoelens als volgt onder woorden:
„Het middelbaar onderwijs heeft ons geenszins in alle opzichten
gegeven, wat men daarvan verwachtte. Wel was de wet tot regeling van het middelbaar onderwijs eene groóte schrede voorwaarts, maar ook hier kwam weder alles of bijna alles ten goede
aan hen, die reeds zooveel vóór hebben boven hunne minder
bedeelde natuurgenooten. In dit opzicht faalde deze wet geheel:
de poging, om door dat onderwijs een ruimere ontwikkeling ook
te doen deelachtig worden aan de aanstaande werklieden, mislukte (...). Gelukkig hebben zij, die in de opleiding van den
handwerksman belang stellen, niet afgewacht, welke wijzigingen
de regering zou voorstellen, toen het bleek dat hare hoop ijdel en
haar streven in dit opzicht mislukt was. Gelukkig inderdaad, want
het schijnt in ons land een vaste gewoonte, aan de verbetering van
wetten de hand te leggen, voor en aleer de openbare meening die
verbetering langs alle beschikbare wegen gevraagd heeft, met den
meesten ernst daarop heeft aangedrongen, het onhoudbare van
den bestaanden toestand herhaaldelijk en ten volle in het licht
heeft gesteld, en eindelijk, vermoeid van het onophoudelijk aan263

toonen van bekende grieven, de kwestie voor een poos weer laat
rusten. Dan hoort de half ingeslapen menigte somtijds mompelen
van eenig voornemen der regeering, om de kwestie ernstig ter
hand te nemen, doch het is er mede als met het stergeflonker in
een stormachtigen nacht; het licht, dat men meende op te vangen,
is reeds weder verdwenen, eer men tijd had het duidelijk te
zien". 54
Deze spreker zou ook later blijk geven van zijn belangstelling voor de
ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs. Op het nationale congres, in
1895 georganiseerd door de Maatschappij ter bevordering van nijverheid, liet hij zich lovend uit over de op dat gebied aan de gang zijnde
initiatieven.55 Maar tevens bleek, dat vele congresgangers met hem van
mening verschilden, en onzeker waren over de te volgen onderwijswegen.
Is het teleurstellend verloop der burgerdagscholen ook door de betrokken ouders als zodanig ervaren? Dat is zeer de vraag. Het is onwaarschijnlijk dat de in ellende levende ouders, zo zij al kennisnamen
van de wet, dachten: heerlijk, later, als mijn kinderen groot zijn, zullen
zij algemeen beschaafd zijn. Het lag meer in hun lijn dat zij hoopten op
leniging van hun nood door meeverdienend kroost. Daarop had, zoals
wij in 6.3.2. zagen, het bestuur der Amsterdamse ambachtsschool de
gehele vormingsinhoud van zijn onderwijs gebouwd. De grootheid van
de ontwerpers van deze scholen school vooral hierin, dat zij kans zagen
de sociale en economische problemen van de ouders, bij de presentatie
van het nieuwe onderwijs, pedagogisch te vertalen. Dat wil hier zeggen,
dat zij rekening hielden met de behoefte van ouders en kinderen aan
duidelijkheid, concreetheid en toekomstgerichtheid. Die duidelijkheid
maakte het noodzakelijk, dat presentatie van onderwijs gepaard ging
met presentatie van hoop.56 Hoop op een mogelijkheid van een vooreerst economische bestaansverbetering. Zij vertaalden „Bildung" in
¡otsverbetering en „beschaving" in vakmanschap.
De taak was eigenlijk paradoxaal. De tijd brak eindelijk aan waarin
dagonderwijs binnen het bereik van de economisch zwakken gebracht
kon worden. De paradox was, dat het onderwijs enerzijds binnen kinderbereik moest liggen, maar dat het anderzijds eigenlijk thuishoorde in
de wereld der volwassenen. Deze paradox bestaat echter alleen in een
tijd waarin het kind ook werkelijk, ongehinderd door materiële beperkingen, zijn jeugdland als kind kan bewonen. In die tijd — en nog lang
daarna — was het kind echter al vroeg volwassen. De school moest bij de
invoering van kinderen in beide opgaven het nut van de oplossing ervan
niet alleen pedagogisch vertalen, zij moest zelf ook geloven dat de
paradox aanvaardbaar was. Dat wil zeggen: de school behoefde zelf
helderheid en moest de taak overdragen, volgens welke waarden het
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hopen op een betere toekomst gerechtvaardigd was. Frasen hebben nog
nooit mensen bekwamer of economisch sterker gemaakt. Integendeel,
schone beloften over de weldaad van beschaving trokken een rookgordijn voor de werkelijkheid. Thorbeckes schone droom vertoonde het
kenmerk van het oude gezegde, dat dromen bedriegen. Onduidelijkheid
over het nut van het onderwijsdoel richtten de burgerdagscholen te
gronde; duidelijkheid daarover legde de basis voor het succes der
ambachtsscholen. Historisch gezien was die basis toen de enig juiste,
want wie goed wil bouwen, begint op een berekend fundament.
In zoverre aan een mislukking ook een positieve betekenis kan worden toegekend geldt, dat het negatief verloop van een deel der m.o.-wet
een reeds in gang zijnde beweging ten gunste van het werkende kind en
zijn ontwikkeling heeft bekrachtigd. Want die beweging was er reeds
voor 1862 en won daarna aan kracht. Een arbeider is nu eenmaal geen
machine, schreef de bereisde fabrikant S. Ie Poole in 1859, de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van de werknemers komt iedereen ten
goede, en kinderarbeid is de maatschappij onwaardig.57 J. J. Cremer
zond Thorbecke een zelf gehouden redevoering toe, getiteld: „Fabriekskinderen, een bede, doch niet om geld".58 Daarin wees Cremer op
tal van misstanden in het bedrijfsleven en de thuisarbeid, 's Ministers
antwoord, gedateerd 2 april 1863, was hoopgevend: „Zonder twijfel
verdient de vraag, of de arbeid van kinderen in fabrieken, in het publiek
belang, eene wettelijke regeling vordert, overwogen te worden".59 Een
jaar later stelde de minister een staatscommissie in, met de opdracht, de
toestand van de werkende kinderen in de nijverheid te enquêteren.60
Het is bekend, dat Thorbecke zich ergerde aan de omvang van het
onderzoek.61 Eindelijk verscheen het eerste deel van het rapport ( 1869).
Het onderzoek toonde aan, dat 10 à 20% van de arbeiders in fabrieken
e.d. bestond uit kinderen van vijf tot dertien jaar. De argumentatie en de
conclusies waren duidelijk: 1. er is sprake van ernstige kinderexploitatie;
2. neem geen overijlde maatregelen inzake een verbod van kinderarbeid
in fabrieken, want dat betekent slechts verplaatsing der moeilijkheden
(verwaarlozing, verschuiving van het kwaad naar de woningen of andere werk gelegenheden); 3. een verordening op het werken der kinderen in fabrieken, gepaard met schoolplicht, is niet alleen volstrekt
noodzakelijk, maar eist ook een spoedige voorziening, „opdat ook in ons
vaderland de fabrieksarbeider zoowel physiek als intellectueel en moreel worde opgeheven uit den droevigen staat, waarin hij thans verkeert".62
Na het uitkomen van het rapport gebeurde er echter niets, noch vond
er in het parlement een discussie plaats waaruit diepe bewogenheid van
het ministerie en een aanzienlijk deel der Kamerleden bleek. Verzoeken
om overheidsingrijpen bleven toestromen, maar resultaten lieten op
zich wachten.
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Tenslotte liep de beweging inzake de kinderarbeid uit op een actie
van het Kamerlid S. van Houten. 63 Toen deze de minister aanspoorde
het kwaad van de kinderarbeid te beteugelen, kreeg hij ten antwoord,
dat hij zelf maar initiatieven moest nemen in die richting. De minister
was niet bereid tot het nemen van maatregelen, en wel om vijf redenen:
1. het is de vraag, of er wel volstrekte noodzakelijkheid bestaat een
wettelijke regeling te trefTen; 2. het is de vraag, hóe te regelen; 3. de
minister dient ook middelen te beramen en te verzekeren om de regeling
te handhaven; 4. de minister heeft ook de gevolgen voor de maatschappij te berekenen; 5. voor duizenden kinderen wordt hier te lande
beter door de werkgevers gezorgd dan door de ouders. Onderliggend
motief: „zoolang het niet beslist is of de sociale kracht in staat zij te
voorzien, mag de wetgever niet opkomen voor eene taak, die eigenlijk de
zijne niet is".M
Het antwoord lijkt ruimdenkend en opvoedend: het deed een beroep op
de edelste gevoelens van mensen. Maar was daar grond voor? De pretentie van Thorbeckes principes, dat deze steunden op onpartijdigheid
en op het geloof in de sociale kracht van de samenleving, was slechts
theorie en miste realiteitszin. In werkelijkheid speelde het doctrinaire
beginsel, dat de Rijksoverheid zich zoveel mogelijk van inmenging
moest onthouden, hen in de kaart, die streden voor behoud of versterking van de eigen belangen. Gezien de resultaten van de liberale school,
die vrijheid, noch gelijkheid, noch broederschap hadden gebracht,
mocht interventie van de Staat in het sociale en economische leven niet
op principiële gronden worden verworpen. Daarvoor was en werd er
teveel geleden door de economisch zwakken. Hoezeer de liberale theorie overigens anders interpreteerbaar was, bewees de eveneens liberale
Van Houten. Zijn aandrang op beteugeling van uitbuiting van jonge
mensen, die thuis hoorden in een school en niet in een fabriek, liep twee
jaar na Thorbeckes dood uit op een wet op de kinderarbeid. Deze wet
werd na allerlei parlementaire amendementen in feite te verminkt en
onbetekenend om schoolbezoek verplicht te stellen.65 Maar het principiële winstpunt was tweeledig. Ten eerste nam voor het eerst in Nederland een liberale wetgever, tegen zijn principes in, sociale maatregelen,
die werden afgedwongen door een liberaal Kamerlid. Ten tweede bleek
dat het ingedommelde geweten van de kiesgerechtigden ontwaakte als
nadrukkelijk en niet aflatend de bizarre sociale werkelijkheid onder
hun aandacht werd gebracht. Als gevolg daarvan nam, overigens pas in
1900, de kleinst mogelijke meerderheid van het parlement de wet op de
zesjarige leerplicht aan, nadat de betrokken arbeidersmassa zelf tot
enige sociale kracht was gekomen. 66
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Terug naar het antwoord van Thorbecke Het laat hem nog eenmaal
zien in de gedaante van een beginselvaste theoreticus, rotsvast gelovend
in de „sociale kracht" der samenleving Dat betekent, dat hij een zeer
hoog, volstrekt onmisbaar, waardevol beginsel, namelijk elks verantwoordelijkheid voor „de ander" en „de anderen", hoog in zijn vaandel
had geschreven Dat beginsel huldigden ook particulieren, zoals wij
zagen in 2 13 en 6 3
Overzien wij nu de uitwerking van dat beginsel vanaf 1863 tot heden,
dan rijst een vraag Waarom werd de opening in de wet, ontstaan
doordat de arbeiders de voor hun kinderen gedachte burgerdagschool
links lieten liggen, niet opgevuld met dagonderwijs, waarvan de vormingsinhoud beter afgestemd was op hun behoeften en mogelijkheden 9
Daarvoor was aanleiding genoeg De ambachtsschoolbesturen zagen
wél kans arbeiderskinderen te trekken Bijstelling van de burgerschoolprogramma's was voldoende geweest om de wet werkzaam te
maken en aan haar doel te laten beantwoorden Dit paste echter niet in
het systeem der beheerste mobiliteit Ideeën als middelbare scholen van
het intellectualistische type, leerplicht en verbod van kinderarbeid
konden wel deel uitmaken van idealen, maar nog niet van emancipatorische krachtlijnen
Derhalve bleef op dit punt de wet onbenut Een andere lijn tekende
zich af, ook emancipatorisch van aard particuliere, hier en daar gemeentelijke ambachtsdagscholen baanden zich moeizaam een weg naar
erkenning en waardering, en wel onder de moeilijkst denkbare omstandigheden zij kampten met gebrek aan middelen, leerboeken, geschikte docenten en aan mogelijkheden om het manueel-technisch onderwijs pedagogisch en economisch verantwoord te geven 67
De economische situatie vroeg overigens dringend om een oplossing
van het vormingsprobleem van jeugdige handwerkers Na 1860 begon
zich de economie in opwaartse lijn te bewegen In verband daarmee trad
een lichte verbetering — in stoffelijke zin — van de arbeidende klasse
in ^ De vraag naar opgeleide technici nam toe Een nauwkeurige
schatting van de omvang van deze vraag is niet te maken Mouton
berekende, dat er in 1880 behoefte aan 50 000 geschoolde 12- tot 18jange vaklieden bestond 69 Daarbij nam hij aan, dat ook in handwerkersberoepen als leerlooierij, sigarenmakenj, brouwerij en steenfabncage geschoold personeel nodig was Tegenover die behoefte stond in
1878 naar zijn schatting een bezoek aan scholen, die voor de bedoelde
categorie jongeren bestemd waren, van 7270 leerlingen, namelijk 6500
aan avondscholen (volgens de door ons geraadpleegde bronnen 7412 in
1862), 102 aan burgerdagscholen en 668 aan ambachtsdagscholen
Duidelijk is, dat in bepaalde beroepen grote schaarste heerste aan
opgeleide vaklieden. Deze was zo groot, dat de bekwamen in sommige
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bedrijven vijf tot tienmaal het gewone loon verdienden. 70 In dejaren
negentig brak voor het bedrijfsleven een zodanige bloei aan, dat de roep
om geschoold personeel steeds sterker werd. Een in 1895 door de
Maatschappij van Nijverheid gehouden congres bewees, dat de tijd rijp
begon te worden om het technisch dagonderwijs een vaste koers en een
grote uitbreiding te geven.71
Toch kwam men niet op het idee, de bovenvermelde lacune in het
effect van de wet van 1863 op te vullen met het onderwijs, dat reeds
bewezen had aan te slaan bij werklieden en werkgevers. De grote opgang van de ambachtsscholen vooral na 1900,72 de in dejaren negentig
— onder druk van het parlement en de publieke opinie — verleende
Rijkssubsidies73 en de sanctionering van die scholen in de Nijverheidsonderwijswet van 1 januari 192174 wijzen er op, dat hun onderwijs
algemene erkenning verworven had.
Het had echter ook anders gekund. Gesteld dat de regeling der m.o.-wet
wél benut was, dan had de burgerdagschool, die op zich een waardevolle creatie was, de haar toegedachte rol kunnen spelen. Het beheer
had — geheel in Thorbeckes lijn — in handen kunnen blijven of komen
van particulieren, die door subsidiëring van Rijkswege juist zouden
hebben ontvangen wat zij tekort kwamen om hun ambachtsscholen de
vormingsinhoud te geven als in de nieuwe definitie van algemeen onderwijs (3.4.) is verwoord: algemeen onderwijs is onderwijs, dat gericht is
op een algehele vorming, waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante cognitieve en motorische — inclusief manueel-technische —potenties
en begaafdheden van de leerlingen, en die bovendien beroepsoriëntatie
mogelijk maakt. Zetten wij die koers vervolgens tot 1968 voort: De
Ineenschakelingscommissie van 190375 had gebruik kunnen maken van
de regeling der m.o.-wet. Deze wet rekende immers op minstens 33
burgerdagscholen, terwijl er in 1905 35 ambachtsscholen bestonden. De
nijverheidsonderwijswet, die op 1 januari 1921 van kracht werd, had
dan een deel van haar regeling kunnen missen. In 1968 tenslotte had het
lager beroepsonderwijs dat, als een vreemd relict uit de negentiende
eeuwse standenmaatschappij, in de wet op het voortgezet onderwijs een
aparte, weinig eervolle plaats kreeg toegewezen76 (men denke aan het
discriminerende „lager" en de onmogelijkheid, van „lager" naar „middelbaar" te stromen), als middelbaar onderwijs geregeld kunnen worden, precies zoals Thorbecke dat in 1862/1863 bedoelde. Het middelbaar onderwijs zou dan niet het eenzijdige, intellectualistische beeld 77
hebben vertoond dat het vanaf 1968 tot nu toe ontsiert, en het lager
beroepsonderwijs zou dan niet gekampt hebben met het chronisch
probleem van de aard en de kwantiteit van zijn „algemeen" onderwijs.
Bovendien was dan de scheiding opgeheven, die tot heden in een deel
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van het voortgezet onderwijs bestaat tussen leerlingen met deels dezelfde begaafdheden 78 en tussen jongens en meisjes, en was het —
binnen zekere grenzen — mogelijk geworden, alle lessen voor alle leerlingen toegankelijk te maken.
Deze denkbeelden verdienen ernstiger en gefundeerder overweging dan
daaraan tot heden ten deel is gevallen. Alleen reeds de stroom leerlingen, die, na frustrerende onderwijservaringen, jaarlijks vanuit het algemeen voortgezet onderwijs in het lager beroepsonderwijs een toevlucht
zoekt, 79 moet tot nadenken stemmen. Als genoemde denkbeelden ooit
verwezenlijkt worden, dan impliceert dit een zodanige structurele en
inhoudelijke hervorming van het gehele voortgezet onderwijs, dat alle
bekende aspecten van vorming een gelijkwaardige plaats innemen en —
binnen zinvolle grenzen — door iedere onderwijsvragende benut kunnen worden. 80 Die hervorming zal worden gestimuleerd door het besef,
dat kennis van de mislukkingen in het verleden de kans op succes in de
toekomst vergroten.
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Lijst van afkortingen

Van de afkortingen, in dit werk gebezigd, zijn de voornaamste hieronder weergegeven
Abs
АС
AN
ARA
Bk R U L
Bk Τ G
ВW N
CBS
E H Jk
EW
Exh

GAA
G A Arnhem
GAB
GAD
GAG
G A 's-H
GAL
G A Mg
G a Mt
GAN
GAR
G A Zn
G A Zw
Ing st с
К В
К Bk
К en L
M Bk
MNA
Mo
M o -wet
MSG
Μ (ν) w s
Mulo
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Ambachtsschool
АгсЬіеГ Curatoren
Archief Nulsdepartement
Algemeen Rijks Archief te 's-Gravenhage
Bibliotheek Rijksuniversiteit Leiden, afd Westerse handschnflen
Bibliotheek Teylers Genootschap te Haarlem
A J van der Aa, Biografisch Woordenboek der Nederlanden 1-VII
Haarlem 1852-1878
Centraal Bureau voor de Statistiek
Economisch Historisch Jaarboek
Etymologisch Woordenboek Utrecht/Antwerpen I973 10
exhibitum datum van ontvangst van een ingekomen stuk en nummer of
letter, waaronder dat stuk in het archief wordt opgelegd, ook het stuk
zelf
Gemeente Archief Amsterdam
Gemeente Archief Arnhem
Gemeente Archief Breda
Gemeente Archief Deventer
Gemeente Archief Groningen
Gemeente Archief's-Hertogenbosch
Gemeente Archief Leiden
Gemeente Archief Middelburg
Gemeente Archief Maastricht
Gemeente Archief Nijmegen
Gemeente Archief Rotterdam
Gemeente Archief Zutphen
Gemeente Archief Zwolle
Ingekomen stukken curatoren
Koninklijk Besluit
Koninklijke Bibliotheek
Algemeene Konst- en Letter Bode
Maatschappij lot bevordering der Bouwkunst
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Middelbaar onderwijs
Wet op het middelbaar onderwijs ( 1863)
Mathesis Scientiarum Genitnx
Maatschappij (tot verbetering) van den werkenden stand
Meer uitgebreid lager onderwijs

NAN
N Ha M
ΝΗΜ
ΝΜΝ
N N BW
No
Nutsbijdr
Nutshand
Nutsverslag
Onderwijsverslag
Pb
Rapporte Г к
RAG
RAU
S Je
S Jk
Sloets Τ
S S Je
TvN
VA
WPE
Wvo

Nieuw Archief Nijmegen
Nederlandsche Handel-Maatschappij
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid
Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek 1-Х Leiden 1911-1937
Nijverheidsonderwijs
Bijdragen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Handelingen van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Verslag van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen
Verslag nopens den Staat der Hooge, Middelbare en Lagere Scholen in
het Koninkrijk der Nederlanden
Particulier bezit
Rapport der Commissie, belast met het onderzoek naar den toestand
der kinderen in fabrieken arbeidende 's-Gravenhage 1869
Rijks Archief Groningen
Rijks Archief Utrecht
Statistisch Jaarboekje voor het Koninkrijk der Nederlanden
(1851-1855)
Statistisch Jaarboek voor het Koninkrijk der Nederlanden (1857-1868)
В W A E Sloel lot Oldhuis (red ) Tijdschrift voor Staatshuishoudkunde
en Statistiek
Staatkundig en Staathuishoudkundig Jaarboekje, uitgegeven door de
Vereeniging voor de Statistiek in Nederland
Tijdschnfl ter bevordering van Nijverheid
Vereeniging ten behoeve der Arbeidersklasse
Winkler Prins Encyclopaedic Amsterdam/Brussel I947-I9546
Wet op het voortgezet onderwijs (1968)
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Deze brief, volgens Repelaer van Driel een „kabinetschrijven" van 5 maart 1817
(rapport, blad 1), werd in het A R A niel aangetroffen
Het „Koninklijk Nederlandsche Instituut van Wetenschappen, Letterkunde en
Schoone Kunsten" werd in 1808 door Koning Lodewijk Napoleon opgericht, na de
inlijving van Nederland bij Frankrijk (1810) van een regeling voorzien en in 1816
door Koning Willem I bevestigd en uitgebreid bij К В van 6 april, nr 5, welk Besluit
tevens de goedkeuring bevat van de door de Commissaris-Generaal voor het On
derwijs en de Kunsten en Wetenschappen ontworpen Reglementen ( A R A , inv nr
4028, exh барпі 1816,no 5) Het instituut had vier klassen I wis-en natuurkundige
wetenschappen, 2 letterkunde, geschiedenis en oudheden, 3 lalijnse, gnekse en
oosterse letterkunde, wijsbegeerte geschiedenis van vreemde volkeren en hun oud
heden, 4 schone kunsten De functie beoefenaars van wetenschappen en kunsten
brengen tot samenwerking en samenspreking over door hen belangrijk geachte on
derwerpen, alsmede stimulering van onderzoek en het schrijven van verhandelingen,
w o beantwoording van prijsvragen Werkwijze elke veertien dagen vergaderen
Honorering presentiegelden, gratificaties en prijzen O Repelaer van Driel aan de
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28

29
30
31
32
33

34

Koning, 11-3-1816, no 901,ARA,exh 6-4-1816, no 5, Onderwijsverslag over 1816,
ρ 13, J van Hall, Redevoering ( ), Amsterdam 1833
De Koninklijke Akademie der Beeldende Kunsten te Antwerpen werd opgericht bij
К В van 23 september 1817, no 112, inclusief het, Règlement de l'Académie Roíale
des beaux Arts de la Ville d'Anvers" ( A R A , Cabinet no 59, exh 23-9-1817, La C5
no 112) In 9 klassen zou onderwezen worden in het tekenen van bloemen en
sieraden, boetseren, meetkunde, tekenen naar pleister, antieke beelden en levend
model, schilderen, portrettekenen, tekenen naar een opgegeven onderwerp, graveerkunst, bouw- en perspectiefkunde, beeldhouwkunde, bouworden, ontleedkunde
( A R A , Kon Ak der Beeld kunsten te Antwerpen, Instructie, behorend bij art 13
van het Reglement)
De Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam kreeg een regeling
in 1820 (KB van 8 januari 1820, no 16 inclusief de Reglementen en Instructies)
De Vierde klasse van het К N I bevatte 6 afdelingen met 35 leden die de schone
kunsten beoefenden
К В van 13 apnl 1817, no 22, aanvankelijk getiteld .Concept-Reglement op het
Onderwijs der Beeldende Kunsten" A R A , Staatssecretane, exh 13 april 1817
Onderwijsverslag over 1817, ρ 33
Ρ J Blok, VII, 1907, ρ 323
D J vanEwijck van Oostbroek en De Bilt (1786-1858), studeerde filosofie, wiskunde
en rechten, promoveerde in 1809 (filosofie) en in 1810 (rechten), ambtenaar bij de
registratie (1811), griffier der rechtbank te Utrecht (1814), secretaris van curatoren
der Utrechtse universiteit (1815), lid van de gemeenteraad van Utrecht (1816),
secretaris van het Departement van O , К en W (1817), administrateur (hoofd) van
de 5e afd van het dep van Nationale nijverheid en kolomen (1818), administrateur
van het Dep van Binnenlandse Zaken ( 1824), gouverneur van Drenthe ( 1832), idem
van Noordholland (1840), staatsraad (1840), curator der Leidse universiteit (1848),
voorzitter staatscommissie hoger onderwijs ( 1849), commissaris des Konings ( 1850),
curator der Utrechtse universiteit (1857) Ν Ν В W , VIH, к 512-516
J E Winter, Redevoering van Petrus Onessen ( ), 1820, ρ 35-37 Ρ Onessen in
1818 „De üjd zal komen, wanneer door alle standen der ingezetenen, wanneer door
al de werkplaatsen, alwaar eenige kunsten en werkzaamheden, zoo wel openbare als
bijzondere, op werktuig-, waterwerk- en scheikundige wetten gevestigd, uitgeoefend
en verngt worden, iedere Hoogeschool, gelijk eene zon, wijd en zijd hare stralen
verspreiden zal, en niet alleen de kwijnende kunsten zal doen herleven, maar ook die
groóte en heerlijke gedenkstukken der voorvaderlijke nijverheid, aan welke het
vaderland deszelfs opkomst en welvaart verschuldigd is, bewaren, en zelfs tot grootere volkomenheid zal uitbreiden" (p 34, 35) Onessen gaf reeds enkele jaren vóór
1801 openbare lessen in de Nederlandse taal aan studenten, fabrikanten en landbouwers in de vakken natuur-, schei- en werktuigkunde Met zijn studenten bezocht
hij regelmatig bedrijven Goldbergs gehele plan met kostenraming, vervat in adressen
aan het Uitvoerend Bewind en het Wetgevend lichaam, in „Aameekeningen", ρ
56-83 Het is niet uitgesloten, dat dit plan teruggaat op een ontwerp van de Fnes
J Ankunga, door hem ingediend in de Nationale vergadering van 1796 Van dit
ontwerp is alleen bekend, dat het verbetering beoogde van het technisch onderwijs
der gilden Zie de noten 21 en 22 van hoofdstuk 1

35 Rapport van D J van Ewijck aan de minister van Binnenlandse Zaken, 12 januan
1828, no 90 A R A , Bi Za Ond , inv 2081, no 2227, exh 13-5-1825, no 27 Vgl Η
Deelstra, 1977, ρ 13-19
36 К В van 13 mei 1825, no 27 A R A , Kab mv 2227, f 1 Het misplaatste optimisme
gold zowel voor de dne Noord-Nederlandse als voor de drie Belgische universiteiten
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De start te Gent was aanvankelijk gunstig; na 1830 verliep het onderwijs echter. Te
Leuven en te Luik werd wel begonnen, maar zonder succes. Onderwijsverslag over
1826, p. 237; H. Deelstra, 1977, p. 31-34.56-59; vgl. J. MacLean, in: Kleio, 1977, p. 10,
11.
37. J. de Gelder (1765-1848); onderwijzer in talen en wiskunde te Rotterdam; richtte in
1786 of 1788 te Rotterdam een school op, waaraan later een college in sterren- en
zeevaartkunde werd verbonden; beproefde m 1797 te Rotterdam vruchteloos indus
trieel onderwijs in het leven te roepen: lector in de wiskunde bij de Maatschappij
Diligentia te 's-Gravenhage (1804); hoogleraar in de wiskunde aan de Delftse mili
taire school (1814), waarover hij m 1818 een vernietigend rapport schreef, dat tol zijn
ontslag leidde; buitengewoon hoogleraar te Leiden (1819), gewoon hoogleraar te
Leiden (1824); regeringsadviseur in zaken van industrieel onderwijs (1827-ong.
1831); docent aan de Induslneschool en het Industriecollege te Leiden (1826- om
streeks 1835); schreef boeken over wiskundige onderwerpen. K. en L., 1806, II, p.
228; 1839, II, p. 434; 1848, II, p. 307 v.; J Oudemans in: Leidse Studentenalmanak,
1849, p. 110-117; J. de Gelder, Gedenkschrift aan de К on ing over de inr. en gebr. der
Kon. Ait. en Mar. school, 14-11-1818, A.R.A., inv. 5 en 6, exh. 12-12-1818, no. 2;
N.N.B.W, II, к. 461-463.
38. J. de Gelder, Метопе aan de Koning, A.R.A., 8-1-1828, staatssecr., inv. 2296, exh.
7-6-1828, no. 41.
39. F. P. Ch. Dupin (1784-1873); doceerde aan het Conservatoire des Arts et Métiers te
Parijs (1819); minister van de Franse marine (1834); senator (1852); schreef: Voyages
dans la Grande-Bretagne, entrepris relativement aux services publics de la guerre, de
la marine, et des Ponts et Chaussées, en 1816-1819 (Paris 1820,1821,1824); Sur le Sort
des Ouvriers considéré dans ses rapports avec l'industrie, la liberté et l'ordre public
(1831); L'avenir de la classe ouvrière (1833); Géométrie et Méchanique des Arts et
Métiers et des Beaux-Arts Cours normal à l'usage des Artistes et des Ouvriers, des
Sous-Chefs et des chefs d'ateliers et de manufactures, professé au Conservatoire des
Arts et Métiers I (Pans 1825), II (Pans 1826), III (Paris 1826). Dupins werken hadden
een grote invloed op de totstandkoming van theoretisch nijverheidsonderwijs omstreeks 1826, т.п. te Leiden (J. de Gelder) en Amsterdam (G van der Jagt); gaf
werklieden in constructiewerkplaatsen van de Franse manne les in meetkunde en
tekenen; trachtte, evenals De Gelder en Van der Jagt, door onderwijs de ambachts
lieden op te heffen uit hun toestand van verachting en onderworpenheid. Bronnen:
Diet, de la Biogr. Française, XII, Paris 1970, k. 358-362, J. de Gelder, Redevoering
(...) 1827, G. van der Jagt, Overzigt der Ambachten (...) 1826, J. de Gelder, Memorie (...) 1828, J. de Gelder, Bnef (...) 1827, E. Smits, Memorie, in: Nationale
Statistiek, Brussel 1827, p. 62-71.
40. Die „grote vorderingen" bestonden eerder in „grote voornemens" dan in werkelijk
effectief onderwijs. Reeds op 11 november 1827 verklaarde De Gelder in een bnef
aan Ch J van Bell dat hij het rendement van Dupins industrieel onderwijs laag
aansloeg (J. de Gelder aan Ch. J. van Bell, A.RA., exh. 4-2-1828, no. 28). Ook uit het
werk van Η. Ρ Brougham (1825) blijkt, dat men in Engeland weliswaar serieus
experimenteerde met industrieel onderwijs voor werklieden en leidinggevenden,
maar met grote moeilijkheden kampte (armoede, lange werktijden, gebrek aan goede
docenten, geringe basiskennis der onderwijsvragenden).
41. Met polytechnisch onderwijs is bedoeld het onderwijs, dat het gehele gebied van de
techniek en van de mechanische en chemische technologie bestrijkt.
42. Hand. N H.M., 1829, ρ 205, 1830, p. 291-307 (titel: Tijdschrift 1er bevordering van
nijverheid, Haarlem 1833).
43. Hand. N.M.N., 1829, p. 207; 1830, p. 307 v.v.
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44 К В van 8 januari 1842, no 73
45 Seer van Staat aan minister van Binnenlandse Zaken, 12-1-1828, no 90 A R A . e x h
15-1-1828, no 42/A, 23-1-1828, no 85,inv 2081 De Koning ontving meer suggesties
omtrent het bevorderen van nijverheidsonderwijs, zie de bijlagen lila, b en c, en
voorts het A R A , inv Bi Za Ond , plannen van Ch Lecoq te Gent, 6-1-1826, no
20, Ch A le Normant en Delaistre te Gent, 25-2-1826, no 61, 31-3-1826, no 21,
12-4-1826, no 20, 14-6-1826, no 74, 30-4-1828, no 33, 14-10-1828, no 66, met
beoordeling van J de Gelder, 27-8-1828, Lequime te Brussel, 12-4-1826, no 20,
3-6-1826,no 10, 7-9-1826, no 72, W A Bake, 11-3-1827, 29-12-1828, Ch J van Bell,
21-9-1827 (antwoord van J de Gelder namens de regering 11-11-1827, exh 4-2-1828,
no 28), J H OnderdewijngaartCanzius, 31-3-1828, no 214, К. В van 24-4-1828, no
157, subsidie van /200,—, brief 22-4-1828 van L Dormal te Luik, Delaistre,
24-3-1828, antwoord van J de Gelder 27-8-1828, A J Saurel, 28-10-1828, no 109,
13-11-1828, no 28, Moke en Brumeau te Aalst, 26-11-1828,29-8-1829,31-7-1830, no
108, 18-8-1830, no 17, J H Cornet te Brussel, 10-11-1829, no 109, 11-12-1829, no 7
46
47

48
49

50
51
52

53
54
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Rapport van D J van Ewijck aan de minister van Bi Z a , 23-1-1828, no 85/A
A R A , exh 15-1-1828, no 42/A, mv Bi Za 2081
D J Steyn Parve, 1865, ρ 181-183, de tweede afdelingen gaven onderwijs in wis
kunde, geschiedenis, aardrijkskunde, nederlandse taal en meestal twee of drie
vreemde talen, terwijl sommige van deze scholen ook onderwezen in natuurkunde,
scheikunde, werktuigkunde, boekhouden en tekenen Zie ook staat 15
D J Steyn Parvé, 1866, ρ 183
A Lipkens (1782-1847), studeerde aan het atheneum te Maastricht en de Ecole
polytechnique te Parijs, leraar, later hoofdingenieur in landmeten (1802), inge
nieur-verificateur van het kadaster te Luxemburg (1813), hoofdingenieur van het
kadaster voor het gehele Koninkrijk der Nederlanden (1826), regeringsadviseur voor
octrooien (beoordeling van uitvindingen) en voor werktuigkundige onderwerpen,
benoemd tot directeur van een nog op te richten School van kunsten en weten
schappen (1829), week in 1830 uit naar Noord-Nederland, hoofdinspecteur der
maten en gewichten, staatsraad in buitengewone dienst (1841), directeur van de
Koninklijke akademie te Delft (1842-1846), vond o a uit het spiegelkruis (landmeetinstrumenl), een middel om zich met een duikerschip onder water te begeven en
diverse werktuigen N N В W , II, 1912, k 824-827, H H R Roelofs Heymans e a ,
1906, ρ 38-40
A Lipkens, Mémoire ( ), 1828 A R A , B i Za Ond , 12-6-1828, exh 21-7-1828,no
13
J de Gelder aan Ch J van Bell, 11 -11 -1827 A R Α , exh 4-2-1828, no 28
A R A , BiZa Ond , 22-6-1830, no 62, 31-7-1830, no 108, 18-8-1830, no 17 Een op
de handel en de economie gerichte school kwam te Brussel op lOjanuan 1830 tot
stand op initiatief van de regering en het stadsbestuur Doel was toekomstige handelsheden en fabrikanten te vormen door deze een beroepsopleiding Ie geven in de
handels- en economische wetenschappen Deze „Ecole supérieure de commerce et
d'industrie" werkte samen mei een particuliere school die de mogelijkheid bood
onderwijs in de moderne talen te ontvangen Ecole supérieure de commerce et
d'industrie, établie à Bruxelles Brussel 1829, Ecole supérieure de commerce et
d'industrie Séance publique d'installation Discours d'ouverture Brussel 1830 Het
programma was verwant aan dat van de in 1846 te Amsterdam opgerichte „Inngting
voor onderwijs in koophandel en nijverheid" (zie par 6 5 )
Ρ К Görlitz, 1849, ρ 197, D Κ van Meerten, 1845, passim (Nutsprijsvraag)
J de Gelder, Verhandeling 1826, ρ 8, 95, 282-287 en passim, Redevoering, 1827, ρ
42,46, 65 en passim
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55 К В van 13 april 1828, no 100, Rapport der commissie betreffende hel hooger
onderwijs 's-Gravenhage 1830, Onderwijsverslag over 1828, ρ 331
56 Zie Ontwerp van Wet, 1849, ρ 102, 106, J R Thorbecke, pari red , III, ρ 508, 509,
514, Volgens Ch de Brouckere, 1829, waren de vier Zuid-Nederlandse leden gekant
tegen deze stellingname Zij waren meer voor studierichtingen ten bate van het
„praktische" leven en kozen voor middelbaar onderwijs met twee afdelingen, die over
en weer leerlingen opnamen De ene afdeling kon dan het accent leggen op klassieke
talen, de andere op wiskunde, moderne talen en economische vakken Na een voor
bereidend eerste jaar dachten zij sommige vakken gemeenschappelijk te maken, zoals
wiskunde, geschiedenis en aardrijkskunde (zie 2 8 , staat I, schema 1 onder BI)
57 J R Thorbecke, Pari red , III, 1867, ρ 507, 508
58 Rapport hertog d'Ursel, La Haye 1830, Commissie d'Ursel aan de Koning A R A ,
19-2-1829, no 4, exh ll-6-I829.no 58
59 Koninklijke Boodschap, waarbij hel Ontwerp van Wel wordt ingetrokken, 27 mei
1830, Besluit van 27 mei 1830, houdende wijzigingen in de bestaande bepahngen
omtrent hel onderwijs, 27 mei 1830, zie I van Hoom, 1907, ρ 303-309
60 Minister Van Gobbelschroy aan de Koning, rapport, 29-9-1829, no 108, A R A ,
staalssecr,exh 10-10-1829, no 82, vgl M С van Hall, 1817, ρ 15,32
61 De Koninklijke akademie van beeldende kunsten le Amsterdam nam in 1822 de
reeds vóór 1817 bestaande stadstekenschool (zie par 1 3 ) op als afzonderlijke afdeling, die begrepen was in de tekenscholenregeling van 1817 en 1829
62 KB van 10 oktober 1829, no 82, met bijlage, getiteld Plan voor de inngting van het
Onderwijs op de teekenscholen A R A , Bi Za Ond , exh 5-11-1829, no 30/F
63 De Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij kreeg haar naam in 1815 Vonge
namen waren Oeconomische Tak (in 1777 voortgekomen uit de HoUandsche Maatschappij van Wetenschappen, opgericht in 1752) en Nationale Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij (1797) Het doel was bevordering van de welvaart in het
algemeen en van de nijverheid in het bijzonder, een en ander door verspreiding van
„praktische kennis" F W Westerouen van Meeteren, 1903, ρ 43-48, J Bierens de
Haan, 1952, ρ 13, 14, 76, 85, zie par 14
64 Hand Ν Η M , 1829, ρ 204-209
65 Hand N H M , 1830, ρ 307
66 Hand Ν Η M , ρ 386-441
67 Hand Ν Η Μ, 1832, ρ 512,513
68 G van der Jagt, 1826, ρ 67, 70, 75-80, J de Gelder, 1826, hoofdstuk 1, J de Gelder,
1827, ρ 65, J R Thorbecke, 1829, ρ 29, 1830, passim
69 G A A Verslag der gemeente Amsterdam over 1853, ρ 92
70 Ρ J M Aalberse Een onbekende enquête, ong 1918, ρ 49
71 Onderwijsverslag over 1847, ρ 3,4
72 Verslag commissie Tweede Kamer, 1848
73 Onderwijsverslag over 1847, ρ 4, 5, over 1816, ρ 2, 4, 22
74 Onderwijsverslag over 1848/49, ρ 3
75 Onderwijsverslag over 1848/49, ρ 4, Onuitgeg pari red Thorbecke, 1901, ρ 23-31
76 Mem van Beantw , 2e wetsontwerp, zitting 1862/63
77 D J Steyn Parvé, 1866, ρ 173
78 Jaarverslagen der lekenscholen en correspondentie daarover bevinden zich in het
A R A . a f d Bi Za Ond
79 Prijsvraag Maatschappij Bk , 1858
80 Prijsvraag 1858, ρ 76, 77
81 Reglement van de Maatschappij tol verbetering van den werkenden stand, 1854,
1857, in 1860 werd de naam verkort tot Maatschappij van den werkenden stand
(Mws)
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82 Ε H Hartman, 1866, ρ III-XIX
83 Reglement van de Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand, vastge
steld op de Algemene vergadering van 29 september 1857 Artikel 6 „(De Maat
schappij) zal het practisch onderwijs voor jongelingen uit den handwerkstand, in
verschillende vakken, zoo veel hare middelen dit toelaten, trachten te bevorderen"
Artikel 7 „De Leden der Maatschappij zullen bovendien, zoo veel doenlijk, zich voor
hunne bijzondere vakken vereenigen, ten einde te overleggen wat daaraan te verbe
teren zij"
84 Reglement M w s, 1857, art 23, vgl E H Hartman, 1866, ρ X, XII
85 Prijsvraag 1858, ρ 1,2
86 Prijsvraag 1858 ρ 4-56
87 Prijsvraag 1858, ρ 71, voetnoot 1
88 Prijsvraag 1858, ρ 65-77
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1 J W С le Jeune, 1816, ρ 103 ν ν , W С Mees, 1844, ρ 2, Ρ J Blok, VII, 1907, ρ 95,
J de Vries, 1959, ρ 83-118, Η С de Wolf, 1964, ρ 129, 130, Gedenkboek К van К ,
1961, ρ 3-5,1 J Brugmans, 19762, ρ 66 ν ν
2 J Bierens de Haan, 1952, ρ 80,81
3 F J Ρ d'Alphonse, С Β S , 1900, passim, Ρ J Blok, VII, 1907, ρ 93
4 Ρ J Blok, VII, 1907, ρ 246-248
5 I J Brugmans, 19677,p 69, Η Witlox, 1956, ρ 26,27, vgl Ε H Kossmann, 1979, ρ
61 ν ν
6 I J Brugmans, 19677, ρ 69 70
7 Steven Hoogendijk (1698-1788), horlogemaker, technische vindingen op het gebied
van de scheepsbouw en de molcnbouw nam het initiatief tot het aanwenden van de
stoommachine bij polderbemaling, richtte op eigen kosten op het „Bataafsch Ge
nootschap der proefondervindelijke Wijsbegeerte" te Rotterdam (1769), schreef over
natuurkundige en werktuigkundige onderwerpen В W N , III, 1852, ρ 348
8 Steven Hoogendijk De groóte voordeelen aangetoond, welke ons land genieten zou,
indien men vuurmachmes in plaats van watermolens gebruikte Rotterdam 1772, J
de Vries, 1959, ρ 129
9 A Huet Steven Hoogendijk, de stichter van het eerste stoomwerktuig in Nederland
Rotterdam 1887
10 Ρ J Blok, 1918, ρ 17, 148, J de Vries, 1959, ρ 135, 136
11 KB van 6 mei 1824,slbl 32
12 I J Brugmans, I9677, ρ 52
13 Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, Staat van Nederlandsche fabrieken ( ), 1859, ρ 15-201
14 G van der Jagt, 1826, ρ 4-62
15 M G de Boer, 1927, ρ 10 11
16 A J Fr Maenen, 1959, ρ 273, 287,335
17 G J Verdam, IJzeren Spoorweg ( ), in Τ v N , VI, 1842, ρ 146-180
18 S Bleekrode, 1853, ρ 28,29
19 J Kraus, redevoering, 1906, in Roelofs Heyrmans e a , 1906, bijlage III
20 C B S , deel 10, С, Hilversum 1866, naar staat 2
21 Jobard, Bulletin, October 1851, ρ 270
22 A Audiganne, in Revue des deux mondes, Χ, 1851, ρ 871
23 S Bleekrode, 1853, ρ 124
τ
24 I J Brugmans, 1967 , ρ 51, 52, vgl Η Witlox, 1956, ρ 161-163
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25 J de Gelder aan Ch J van Bell. 11-11-1827, J de Gelder aan de Koning, Метопе,
8-1-1828, Ρ О С Vorsselman de Heer 1841, ρ 25-31, J de Bosch Kemper, 1851, ρ
174, een regelrecht pleidooi tegen de invoering van machines in F van Sorge, Over
den invloed der machines op de welvaart der volken, Middelburg 1842, vgl H
Witlox 1956. ρ 150-168
26 J de Gelder, 1826, ρ 286,287, 1827, ρ 46-48, 87, zie Метопе, 2 5
27 A J Houck, 1840, ρ 13
28 Ρ О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 25
29 С F Nebenius, 1842 ρ IX, Χ, 15, 16,45, J de Bosch Kemper, 1851, ρ 247-249, Ε Η
von Baumhauer, 1856. ρ 80-86, H J Koenen, 1856, ρ 69, 120
30 J R Thorbecke, 1844, passim
31 I J Brugmans, 19677, ρ 83-89
32 M G de Boer, 1927, ρ 20, 26, Α J Fr Maenen, 1959, ρ 146, 181, 154-159,
H J Koenen, 1856, ρ 32
33 J de Bosch Kemper, 1851, ρ 172, Τ Hollcamp, 1835, ρ 16, 17, cf I J Bmgmans,
19677, ρ 89
34 Handelingen Tw К , 1815-1816, verg 30 8-1816, ρ 204
35 J de Bosch Kemper, 1851, ρ 19-25,119-137,0 Luttenberg, 1841, ρ 24 ν ν , 1845, ρ
39-69
36 J Α de Jonge, 1968, ρ 269
37 Ε Η Kossmann, 1979, ρ 90
38 G Luttenberg, 1841. 1845, passim, W de Sitter, 1850, ρ 10-29, J de Bosch Kemper,
1851, ρ 145-160, Congres Armwezen, 1854, ρ 61 ν ν , Mullatuli, Ideeën II (1865),
1907. ρ 75-77 en passim, vgl H С de Wolf, 1964, ρ 129 ν ν
39 G Luttenberg, 1845, ρ 61-63
40 De bewaard gebleven „Naamlijst der Jongelingen van de Teeken Akademie" te
Middelburg bevat uitsluitend de namen van hen, die vrijgesteld waren van school
geldbetaling Hun op de lijst vermelde vaders hadden de volgende maatschappelijke
functies knecht (gezel), baas (ambachtsmeester), brugophaler, winkelier, sjouwer
man, slager, turflcruier en koetsier Deze „minvermogende" leerlingen waren werk
zaam in een der volgende beroepen timmeren, schilderen, metselen, dakdekken,
steenhouwen, landmeten, schrijnwerken, smeden, loodgieten, huisknecht, molenmaken, horlogemaker, passementwerker (behangschilder), behanger, enkele leerlin
gen gingen nog op een dagschool G A Middelburg
41 Ρ К Görlitz, 1849,ρ 2 0 8 v v , S Vissering, 1863,ρ 190νν VolgensE Η Kossmann
(1979, ρ 140, 141) was in 1860 van de voor militaire dienst in aanmerking komende
mannen 18% analfabeet
42 Nutsverslagl8l6,p 130, Hand N H M, 1831, ρ 388, S Coronel Sr, 1859, ρ 239, S
Vissering, 1863, ρ 277, 278, vgl Η С de Wolf, 1964, ρ 137
43 Minister S L van Gobbelschroy aan de Koning, 29-9-1829, no 108, Ρ К Görlitz,
1849, ρ 246, cijfers van het S S J , 1859, ρ 31 van het aantal kinderen van 7-14jaar
was 20% met bij de dagscholen ingeschreven, terwijl het aantal kinderen met huisonderwijs gering was, vgl Rapport с f к , 1869, ρ 17-26
44 Ρ J M Aalberse, zj (ong 1918), ρ 9,45,46
45 R A Gorier en С W de Vries in E H Jk, VIH, 1922, ρ 33, J С Vleggeert, 1967, ρ
44-52
46 Rapportcfk, 1869, ρ 17
47 I J Brugmans, 19677, ρ 173
48 Onderwijsverslag over 1824, ρ 130,131
49 Onderwijsverslag over 1824, ρ 133
50 Τ HofVamp, 1835, ρ 63 (bekroonde Nutspnjsvraag), Τ ν Ν , Χ, 1846, ρ 144, W С
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Mees, 1844, ρ 145, Η J Koenen, 1856, ρ 32, W M F Mansfelt, 1924-1926,1, ρ 248,
314, J Α Ρ G Boot, 1935, ρ 304, 305, vgl A J Fr Maenen, 1959, ρ 136, 146, 154,
159, 181
Р О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 25, 29 en passim
D Bierens de Haan, 1861, ρ 25-27, 51-60
Congres Armwezen, 1854, ρ 62-87, E Η von Baumhauer, 1856, ρ 84-91, H J
Koenen, 1856, ρ 28,32,37,69,120, 121
W Sombart, li, 2, 19172, ρ 836, Α J Fr Maenen, 1959, ρ 287
W Sombart, II, 1, 19172, ρ 3-15
W Sombart, II, 2, 19172, ρ 836 Een voorbeeld van een bedrijfsorganisatie, waarin
meesterknechts „winkel" hielden, d w ? geplaatst waren aan het hoofd van kleine
afdelingen, boden de fabrieken van Regout te Maastricht De „maître-ouvrier" van
zo'n afdeling in de glasblazerij bijvoorbeeld had 7 werknemers onder zich Hij droeg
zorg voor de aanneming van het personeel, hun opleiding en de uitbetaling van hel
loon(A J Fr Maenen, 1959, ρ 273,287,365,366) Ook de machinefabriek van Paul
van Vhssingen te Amsterdam had een dergelijke ambachtelijke structuur (M G de
Boer, 1927, ρ 11)
H J Koenen, 1956, ρ 140, 141
Nutshand , 1798, ρ 106, 1801, ρ 84, 95, D Boing (Nutsuitgave), 1804, Ν Swart
(Nutsuitgave), 1820, W С Mees, 1844, ρ 277
Nutshand , 1800, ρ 164, 165, 1806, ρ 200, 201
Nutshand, 1798, ρ 106, 107
Nutshand, 1798, ρ 107, 1801, ρ 85
Nutshand, 1798, ρ 107, 1801, ρ 85, Prothocol, G Α Gr, nol 1/1, G A 's-Негlogenbosch, not В en W , 25-2-1808
G A Groningen, Arch Ac van Teeken-, bouw-en zeevaarlkunde, nol hoofddirectie
l/l, 1797-1802, Prothocol van wetten, 1798-1799, inv 8, Schets van het onderwijs,
1798, inv 12 Prothocol van handelingen, 13 november 1797
G A Gr, Arch А К , inv 1/1, not dir 7, 18 en 22 nov en 16 dec 1797, Aanteke
ningen nopens de academie in 1829 opgemaakt door W H Siccama (president-di
recteur van 1810-1829), inv 7, not 6-3-1800,nos I en 4, Verslag van het Bestuur der
Akademie Minerva, 15-2-1836, ρ 1-3
G A Deventer Daarin de archieven van het dep Dev der Maatschappij tot Nut van
't Algemeen, inv 3, 4, 152-159, Not Nutsbestuur, 6-11 en 4-12-1800, 18-1 en
9-10-1801,inv 3, 1797-1801
G A 's-Hertogenbosch Notulen van Burgemeester, Wethouders en Vroedschappen,
den Raad, de Conseil Municipal, van 25 februari 1808 —25 oktober 1813, toelichting
artikel 70, folio 131, gedateerd 17juli 1811 en ondertekend door J С Marggraff, H
de Wijs, A Schouten, S J Versfelt, G van der Horst en Jan H Sassen
„Le Maire" was A G Verheyen (1770-1857), doctor in de rechten, lid van het
Provinciaal Bestuur (1802), lid van de stadsregering (1799), door Napoleon benoemd
tot lid der municipalileit en tot maire van 's-Hertogenbosch (1810), burgemeester van
's-Hertogenbosch (1814), lid der Staten van Noord-Brabanl (1815), lid van de
Tweede Kamer ( 1817-1829), sedert de oprichting lid, en van 1825-1845 voorzitter van
hel Nutsdepartemenl te 's-Herlogenbosch В W N , 1852, VII, ρ 49, 50, R A van
Zuylen, Hulde aan de Nagedagtems van Mr A G Verheyen 's-Hertogenbosch
1857
G A 's-Hertogenbosch Notulen 1812, folio 134, „Cahier d'Observations", folio 149
„Un établissement d'une utilité aussi ¿tendue a excédé l'attention de l'administration
Municipale et mérite ses soins particuliers Le dessein et la peinture enjoignant l'utile
et l'agréable sont des attributions indispensables à plusieurs artisans, qui ne sont pas à
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même d'appendre au fonds leurs métiers sans avorr acquis une teinture de ces arts Un
pareil établissement manque à cette ville et c'est pour Suppléer à ce besom, que le
Conseil propose la dépense de 1500 francs, dont l'utilité ne peut souffrir aucune
Contestation" Het verhaal besluit met , Le Conseil finissant ses observations en
ordonne l'insertion dans le Procès verbal de ce jour, il se flatte avoir tout expliqué et
détaillé et espère, que les propositions appuyées des observations, contenues au
présent Cahier, obtiendront l'approbation de Sa Majesté Ainsi fait et délibéré par le
Conseil Municipal de Bois le Duc le 22 Juillet 1811"
Notulen 1812, folio 135, R A van Zuylen, 1859, ρ 7, 8
К en L, 1804, II, ρ 226-229, G A Arnhem, not 9-1-1805, 11-2-1805, 27-2-1805,
23-3-1807. 6-7-1807, Oud Archief Arnhem, inv 639, ρ 278, ЗІЬЗ, not mag
1804-1806, Κ Ζ 31 В 2
Nutsverslag over 1801, ρ 189, 190
Nutsverslag over 1810, ρ 221
Nutsverslag over 1812, ρ 105
Nutsverslag over 1812, ρ 104
Nutsverslag over 1812, ρ 108
Nutsverslag over 1816, ρ 23, 68, 69
Nutsverslag over 1800, ρ 164, 165, 1806, ρ 166, 167,200,201, 1814, ρ 158,159,1816,
ρ 22, 23, 69, 71, Κ en L, 1806, ρ 228,232
Publicatie van Hun Hoog Mogende ( ), 1806, ρ 4 „De Departementale Besturen
( ) trachten ( ) de betere Schoolmrigting en Onderwijs, als ook het aanleggen van
Arbeid- of Industnescholen bij de Openbare Scholen en die in de Godshuizen,
aantemoedigenen uittebreiden"(art 3), ρ 26en27 Exameneisen voor onderwijzers,
deze betroffen Nederlandse taal, schrijven, rekenen, zingen, aardrijkskunde, ge
schiedenis, natuurkunde, wiskunde, franse taal, onderwijskunde (didactiek) Chris
telijke deugdsbelrachting Geen eisen »erden gesteld voor hel geven van arbeidstraining in industnescholen Er zijn aanwijzingen, dal men dal vak hel geven door
plaatselijke deskundigen (zie Τ Hofkamp, 1835, ρ 40)
Nutsverslag over 1806, ρ 216, 217, 1807, ρ 173
Nulsverslag over 1810, ρ 43, 71
Nutsverslag over 1812, ρ 99
J Η Floh, 1813, ρ 2,9 ν ν
J Η Floh, 1813, ρ 35
Τ Hofkamp, 1835, ρ 22-42
Τ Hoflcamp, 1835, ρ 43-47
Onderwijsverslag over 1848/49, ρ 132, S S Je, 1852, ρ 35
G van der Jagt aan D J van Ewijck, 17-1-1826 A R A, BtZaOnd ,exh 18-1-1826,
no 18
D J van Ewijck aan G van der Jagt, 18-1-1826 A R A, BiZaOnd , no 18/F
Handelingen Ν Μ Ν , 1840, ρ 432, 433
Zie noot 45 van hoofdstuk 2
KB van 10-4-1830, no 5, Staatssecr inv 3377, К В van 17-2-1831, no 66, К В van
24-4-1828, no 157 A R A , Bi Za Ond Vgl M d'Hoker, 1980, ρ 30,31
Onderwijsverslag over 1831, ρ 395-397, G deClercqin DeGids.nos 4 en 12, 1847,
J de Vries, 1961, ρ 10, Gedenkboek Ned H M , 1924, ρ 16
H Ρ Meppehnk, 1961, ρ 131, vgl А С J de Vrankrijker, 1962, ρ 58
J de Bosch Kemper, 1851, ρ 140
J de Bosch Kemper, 1851, 195-200, Congres Armwezen, 1854, passim
J de Bosch Kemper, 1851, ρ 141, 142
J de Bosch Kemper, ρ 142,175,176,244
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98 Congres armwezen, 1854, ρ 62, 63, 83 en passim, Vereen fabr en handwerksnijv ,
1861, ρ 29-31, Pari red III, ρ 358, 362, 393, 394 Volgens een berekening van I J
Brugmans behoorde in 1850 15 tot 20% van de bevolking lol de „aanzienlijken"
(Standen en klassen in Nederland gedurende de negentiende eeuw, in Verslag ( ),
Historisch Genootschap, LXXIV, 1960, ρ 32)
99 J de Gelder, 1826, ρ 287, 1827, ρ 86, 87 en passim, Р О С Vorsselman de Heer,
1841, ρ 26 en passim, J Bosscha, 1840, ρ 12, 13, 23, Η J Houck, 1840, ρ 20,25,55,
58, Ε Η von Baumhauer, 1856, ρ 86 ν ν
100 Ε Spranger, 1910, ρ 9, 10, 53, 142, 144
101 Een literatuuranalyse betreffende du onderwerp geeft F J Both, 1967, ρ 34-56 Het
eigen onderzoek van Both ρ 59-104 Een der conclusies van de onderzoeker er is
weinig of geen relatie tussen handvaardigheid en intelligentie (p 100)
102 J F M С Aarts, N Deen en J H G I Giesbers, 19802, ρ 56,99
103 Besluit LBO/LAVO, 1973
104 Besluit LBO/LAVO, 1973, Nota van Toelichting, Slbl 167, (zie bijlage IX)
105 A Gerritse, 1973, ρ 60-64
106 Met „omwikkeling van cognilieve vaardigheden" is bedoeld de ontwikkeling van
vaardigheden als vrucht van de organisatie van het denken en het kennen Zie J M
van Meel, in Psychologen overhel kind, 1974, ρ 37
In een recent artikel wijzen Netelenbos en Van Rossum er op, dat nog weinig bekend
is over de mate, waarin hel motorisch gedrag invloed kan uitoefenen op het intellec
tueel functioneren ZIJ zijn er echter van overtuigd, dat het motonsche gedrag een met
te verwaarlozen facet vormt van de totale ontwikkeling en in pedagogische situaties
tol zijn rechi moet kunnen komen J В Netelenbos en J Η A van Rossum, Ontwikkeling van motorisch handelen competentie In Psychologen over het kind,
1979, ρ 44, 45 en passim, vgl A M P Knoers, in Vernieuwing van onderwijs, 1977,
ρ 28-33, S D Fokkemaen H F Goslinga, 1968, ρ 59 62, F Meili, 1961, F J Both,
1967
107 SloetsT.Xl, 1855, ρ 136, 137, vgl I J Brugmans, 19677. ρ 195
108 Verslag Armwezen, 1825, ρ 6,14, J de Bosch Kemper, 1851, ρ 175, vgl Th vanTijn,
1977, ρ 135-137
109 De Maatschappij tot Nut van den arbeidenden stand, opgericht 13 mei 1862, werd als
rechtspersoon erkend op 21 juli 1862 (E Η Hartman, 1866, ρ III-XIX, 19, 30) In
1865 volgde de opnchling van de eerste (landelijke) Grafische Bond en in 1871 een
federatie van vakverenigingen, het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond
(E Η Kossmann, 1979, ρ 223)
ПО К Ris, 1864, passim
111 Multatuh, IDEEN II, (1865), 1907, ρ 76
112 J de Bosch Kemper, 1851, ρ 250, D К van Meerten, 1845, passim, de titel is Over
de zucht naar standsverheffmg beschouwd in verband mei het lager onderwijs Het
boek werd door deze Oud-Beijerlandse predikant geschreven in antwoord op een
door de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen uitgeschreven prijsvraag over dat
onderwerp Hel is een voorbeeld van de wijze, waarop dit vraagstuk van kerkelijke
zijde benaderd werd Hel verhaal Pieter, de zoon van de dorpstimmermansbaas, wil
ingenieur worden, onder druk van zijn gehele omgeving (de ouders, de school, de
familie en de dorpsnotabelen) ziet hij van zijn voornemen af, omdat hij het achteraf
beter vindt te blijven in de stand van zijn ouders, zie ook Gezang 179 3, Bundel Ned
Herv Kerk, С E van Koetsveld, De oude Jonas ideaal en werkelijkheid, 1868,
Multatuh, IDEEN II, (1865), 1907, ρ 100 en passim, Ρ К Görlitz, 1849, ρ 205,206,
D Κ van Meerten (1845, ρ 32, 70) citeert „Tracht niet naar de hoge dingen, maar
voegt u tot de nederige" (Paulus in Bnef aan de Romeinen, XII, 16)
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113 G van der Jagt, 1826, ρ 67-70, 75,78, Congres Armwezen, 1854, ρ 62, 63,69,70, 83
114 D К van Meerlen, 1845, ρ 47. cf Ρ К Görlitz, 1849, ρ 197 ν ν
115 S van Houten, Over den invloed der wetgeving op de verdeeling van den rijkdom,
Haarlem 1878
116 J R Thorbecke, Historische Scheuen, 's-Gravenhage 1860, ρ 95 „Kapitaal trekt
kapitaal aan, waar het is, wil het meerdere wezen Wanneer met (oenemenden
rijkdom aan den eenen, armoede aan den anderen kant zich uitbreidt, wanneer de
rijke nog rijker, hij, die weinig heeft, nog armer moet worden, wat is de wetgeving, die
allen Staatsburgerschap aanbiedt onder eene door weinigen bereikbare voorwaarde,
wal is die wetgeving, tenzij ironie9 ( ) Wie vindt den toon, waarin deze dissonant
zich oplost 9 "
117 J de Gelder, 1827, ρ 86 en passim, Р О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 26
118 I J Brugmans, 19762, ρ 87, 196-198
119 Rapport с f к , 1869, ρ 17-26, А С de Vries Robbé aan minister van Binnenlandse
Zaken, 9-12-1867, in Rapp c f k , 1869, ρ 27-29
120 Congres Armwezen, 1854, ρ 66,67,70
121 Ph J Idenburg, 19642, ρ 166
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1 Nutshandelingen, 1798, ρ 107, 1801, ρ 84, 85, vgl J de Gelder, 1826, ρ 361, W В
Stoof,1852 ρ 6enpassim,Nutsbijdragen, 1850/51,no 3,p 61 (G AA,PA 211,inv
1161)
2 Nutshandelingen I797,p 20,Nulsbijdragen 1850/51,III,ρ 21, J deGelder, I826,p
223,286, 1827, ρ 44,93, G van der Jagt. 1826, passim
3 Nulsverslag 1812, ρ 105, G Α Groningen, inv ak M, no 1/1, exh 28-12-1797,
G A Deventer, ιην 152, 6-11-1800 en 8-1-1801
4 Nutsverslag 1812, ρ 104 (Bergen op Zoom), 1816, ρ 69 (Amsterdam)
5 Onderwijsverslag over 1824, ρ 130,131
6 Gouverneur aan В en W van Deventer, 7-5-1819, 2A, no 4, Extract uit reg van
hand en res van de min voor het pubi ond ( ), 31-7-1819, no 3 G A Dev , inv
155
7 Statistisch Jaarboek, 1857-1868, rubriek Teeken- en bouwkundige scholen
8 Verslag schoolcommissie lekenschool, 30-1-1823, no 8 G A Dev , inv 155
9 Hoofddir ak aan gouverneur, 24-9-1818 G A G r . i n v ak M, 1/3, not 1814-1828,
III
10 KB van 10 april 1819, no 73
11 Gouverneur aan В en W van Deventer, 7-5-1819, no 4 G A Dev, inv 155
12 J Bosscha, 1840, ρ 12, 13, 18, 23, J R Thorbecke, Onuilgeg red , III, 1903, ρ 332,
Maatschappij tot bev bk , 1858, ρ 66 (G A A )
13 Nutsverslag over 1820, ρ 114, 1821, ρ 189, 1826, ρ 147, 148 (G A A ), bestuur
tekenak Groningen aan de leden, 24-7-1817, ρ 45 ν ν , aan gouverneur, 24-9-1818,
aan minister, 4-11-1818, 23-4-1819, 17-10-1822 (G AGron, inv 3), В en W van
's-Hertogenbosch aan Staatsraad, 4-8-1817, no 472, 13-9-1820, 5-10-1820 ( G A
's-Hert, reg corr 1817), Gouv aan В en W van Dev, 7-5-1819, no 4, Verslag
schoolcomm, 30-1-1823, no 8, 12-7-1827, 25-9-1828, 29-9-1828, Adm voor het
Onderwijs ( ) aan gouverneur, 30-6-1827, no 49, gouv aan В en W van Dev,
7-7-1827, no 15 (G A Dev, inv 155)
14 Onderwijsverslag over 1824, ρ 130,131
15 Schoolcomm Deventer, nol 12-7-1827, Adm voor het Onderwijs ( ), aan gouver-
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33
34

neur, 30-6-1827, no 49, gouv aan В enW van Dev ,7-7-1827, no 15 G A D e v . i n v
155
Minister van Bi Za aan Koning, 24-10-1828, no 114A, Gezant aan minister, 24 en
25-6-1828, no 186, minister aan Koning, 29-7-1828, no 61, 24-10-1828, 114A,
17-11-1828, no 53/F, secretaris van Staat aan minister, 9-12-1828, no 180 A R A ,
inv Bi Za Ond
KB van 13 april 1817, artikel 11, zie voorhelK N I noot 27 van hoofdstuk 2
Voor de Antwerpse akademie zie noot 28 van hoofdstuk 2 en voorts Amsterdamsche
Courant van 9 maart 1820, F J van den Brande, 1883
Rapport minister voor het publieke onderwijs ( ) aan de Koning, 4-1-1820, no 5
A R A . e x h 8-1-1820, no 16
K B van 4 januari 1820, no 5 A R A . e x h 8-1-1820, no 16
Reglement voor de Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten te Amsterdam en
Reglement voor de Teekenscholen A R A , e x h 8 januari 1820, no 16
Tot directeuren werden benoemd de schilders J W Pieneman (eerste directeur), J A
Daiwaüle en J Hulswit, de beeldhouwer Ρ J Gabriel, de graveur J E Marcus en de
bouwmeester Τ Sluijs
J W Pieneman (1779-1853), aanvankelijk voor de koophandel bestemd, ontving
onderwijs aan de Amsterdamse tekenakademie, waar hij in 1800 een „gouden me
daille" en een „vererend getuigschrift" ontving, ontving ereprijzen, uitgeloofd door
Felix Mentis (1801 en 1802), en eerste prijzen voor schilderijen (1804, 1805), onder
wijzer aan de Artillerie- en Gemeschool (1805), directeur van 's Konings Kabinet
(1816), directeur der Koninklijke Akademie te Amsterdam (1820), vervaardigde
schilderijen met historische voorstellingen en portretten, was lid der „Vierde klasse"
van het Koninklijk Nederlandsch Instituut В W N , 1852, ρ 83
Amsterdamsche Courant van 9 maart 1820, no 59, Provinciaal Blad van NoordHolland, 1820, no 17
Amsterdamsche Courant van 11 januari 1822
Reglement voor de Teekenscholen A R A . e x h 8-1-1820, no 16
Η Witlox, 1956, ρ 146, 150-168, 219, vgl E H Kossmann, 1979, ρ 75 ν ν
Κ Β van 10 oktober 1829, no 82
Onderwijsverslag over 1824, ρ 131
Deze „Koninklijke School voor Kunsten enAmbachten" of „Ecole Royale des Arts et
Métiers" zou te Brussel in 1829 worden opgericht door de regering, met als directeur
A Lipkens, die in de voorbereiding daarvan een groot aandeel had De welgestelde
burgerklasse moest de leerlingen leveren, want alleen dan kon de school onderhouden worden De gegadigden dienden 12 tot lójaar te zijn en een toelatingsexamen af
te leggen (zie ook par 2 7 ) A R A , Bi Za Ond , 12-6-1828, no 13, 21-8-1828, no 13,
30-11-1829, no 1,22-6-1830, no 62
Rapporto J van Ewijck, 1849 ρ 101, de Koninklijke Militaire Akademie te Breda
en het Koninklijk Instituut voor de Marine te Medembhk waren Rijksinstellingen
van hoger militair beroepsonderwijs Zie ook D К van Meerten, 1845, ρ 14-21, J de
Gelder, Gedenkschrift ( ), 1818 (A R А , Kab des К , nos 5 en 6, exh 12 december
1818), vgl H Linlsen, 1980, ρ 76, 77, Η Η R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 6
D J van Ewijck aan gouverneur, 5-11-1829, no 30/F,exh 19-10-1829, no 93/A,400
afschriften van het nieuwe Besluit en het daarbij behorende leerplan werden door de
Administrateur naar de gouverneurs gezonden met het verzoek, de stukken door te
zenden naar alle tekenschoolbesturen in België en Noord-Nederland
Verslag schoolcommissie lekenschool te Deventer over 1844 A R A , Bi Za Ond,
exh 14-2-1845, no 65
G A Dev , 14-7-1846, no 70, 27-7-1846, no 671/923, 3-8-1846, no 72, 3-8-1846, no
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73, 687/923 (inv nos 155, 156), A R A, Bi Za Ond , 29-1-1845, exh 14-2-1845, no
65, 20-6-1844, no 842/713 (inv no 1799)
Pari red J R Thorbecke, 1867, ΠΙ, ρ 235
Rijksbegroting voor 1973, Vili, noia over het onderwijsbeleid, zitting 1972, 1200, ρ
10-12, Besluit LBO/LAVO, 1973, noia van toelichting, stbl 167
Akademieverslag over 1836 (Bibl Rijksak van b к te Amsterdam)
Akademieverslag over 1858, ρ 6
Onderwijsverslag over 1821, ρ 84
K B van 15 februari 1843, no 67, minister aan de Koning, 30-1-1843, no 7, exh
2-2-1843, no I, A R A , Bi Za Ond
Akademiebestuur in verslagover 1858, ρ 8 v v
Pari red Thorbecke, III, ρ 234
Akademiebestuur in verslagover 1862, ρ 4,7
Akademiebestuur in verslag over 1862, ρ 3, 4
Akademiebestuur in verslag over 1862, ρ 5
Akademiebestuur in verslag over 1862, ρ 2
Akademiebestuur in verslagover 1858, ρ 7
Akademiebestuur aan minister van Binnenlandse Zaken, 17-5-1862, no 30 A R A ,
Bi Za O n d , exh 20-5-1862, no 48/5еаИ
Rapport Kommissie van Examen voor Onderwijzers op Teekenakademiën en teekenscholen, 27-1-1862, no 98 A R A , Bi Za Ond , exh 20-5-1862, no 48, inv no
421
Rapport Kommissie(
), 29-4-1862, no 102 A R A , inv no 421, bijlage 2
Minister van Binnenlandse Zaken aan het Koninklijk Nederlandsch Instituut,
16-4-1845,no 134 A R A , Bi Za Ond , exh 11-3-1845, no 41,
Onuitgeg pari red Thorbecke, II 1901, ρ 28
A R A , Bi Za Ond , 20-5-1860, 24-5-1860, 20-12-1860, rapport 21-12-1860, no 911,
J W Kaiser, 1863
J W Kaiser, 1863, 1868
Minister van Binnenlandse Zaken aan Gedeputeerde Staten van alle provincies,
19-4-1866, no 234 A R A , Bi Za Ond
A J Derkinderen, 1908, ρ 23
Α J Derkinderen, 1908, ρ 23, 24
J W Kaiser, 1868, ρ 12-15
Akademiebestuur in verslag over 1871 (15-3-1872) Bibl Rijksak van b к te Am
sterdam
A J Derkinderen, 1908, ρ 28-34
J W Kaiser, 1868, ρ 18
Wet op hel Middelbaar onderwijs, 1863, artikel 69, 77, onder d (zie bijlage VIII)
A J Derkinderen, 1908, ρ 35
Algemeene Nijverheids-Courant, 1851, nos 32,33,34,38,39 41,47,49
Voor de 4 eerstgenoemde dagscholen zie hoofdstuk 6, voor de Maastrichtse Industneschool zie D J Steijn Parvé, 1865, ρ 183
(Χ + Y) n , 1861, ρ 8, 9, Idem, Waarom in Twenthe en met te Delft eene Industrieschoor, 1861,ρ 3, 12-14
R A van Zuylen, 1859, bijlage
J de Gelder, Memorie, 1828, zie 2 5 , J de Gelder aan Ch J van Bell, 1 l-l 1-1827
(ARA)
A Lipkens, Mémoire, 1828, zie 2 7
Naamlijst der Jongelingen van de Teekenakademie te Middelburg (zie noot 40 van h
3), Τ Hoftamp, 1835, ρ 47, (Χ + Υ)", 1861, ρ 8, 9, (Χ + Υ) η , 1861, Waarom in
Twenthe ( ), ρ 4, 5
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70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Rapport commissie fabriekskinderen, 1869, ρ 13-17, S Coronel Sr, in De Econo
mist, 1873, Π, ρ 503, 504, cf I J Brugmans, 19677, ρ 154, 170
M Henriquez Pimentel, in De Economist, 1873,1, ρ 154-170,5 CoronelSr, 1861,ρ
7
18, 19,1 J Brugmans, 1967 , ρ 170 ν ν
Ρ О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 29-31
A J Houck, 1840, ρ 13
Ε Η von Baumhauer, 1856, ρ 84-87
J R Thorbecke, 1860, ρ 84,96
J R Thorbecke, 1860, ρ 89
L W G Scholten, 1928, ρ 68 ν ν
Η Η R Roelofs He>rmans, 1906. bijlage VII
De Tijdgenoot, 17 februan 1842
Algemeene Nijverheids-Courant, 1850, nos 8,20, 1851, nos 30-52, 1852 nos 40-52,
1853, nos 1-12
N S Cahsch, 1851, ρ 322, 323 en voorts par 6 3 1
H J Koenen, 1856, ρ 30-39
Het Nijverheidsonderwijs, 1952, ρ 419
Η J Koenen, 1856, ρ 32-34

Noten behorende bij hoofdstuk 5
1 In hoofdzaak geraadpleegd Bibl Leidse Rijksuniversiteit ( R U L ) , afd Westerse
handschriften, Gemeente Archief Leiden ( G A L )
2 J de Gelder, 1827, ρ 72
3 Not cur, 9-6-1825,1 60, А С , Inv 11
4 Fac w en η aan Administrateur, 18-6-1825, Ing st cur, 1825-1826, A C , inv 79
5 Adm aan fac w en η , 28-7-1825, Ing st cur , inv 79
6 Ing st cur. 1825,bijlage 142
7 Fac w en η aan cur, 27-9 1825, A C , II, inv 79, not cur 2-11-1825, f 112,
5-11-1825,f 113
8 В en W van Leiden aan cur, 6-4-1826, no 407, А С II, inv 80
9 Ρ J Blok, 1918, ρ 17 147
10 Α Η van der Boon Mesch (1804-1874), promoveerde in 1826 in de w en η weten
schappen te Leiden, lector wis- en natuurkunde aan de Hogeschool te Leiden ( 1826)
om onderwijs te geven in de scheikunde in het Industrie-Kollegie en de IndustrieSchool, buitengewoon hoogleraar (1829), gewoon hoogleraar (1836), doceerde eerst
technische chemie en medische en pharmaceutische chemie, later anorganische,
organische, physiologische chemie, en (na 1840) landhuishoudkunde negen keer
directeur en dne keer voorzitter van de Nederlandsche Maatschappij ter bevordering
van Nijverheid stichtte in 1833 met G Wttewaal. F van Calz Smallenburgen G J
Verdam het Tijdschrift van de Maatschappij ter bev ν Nijv en was daarvan tot 1874
redacteur, lid van het hoofdbestuur der Hollandsche Maatschappij \an Landbouw,
hel chemisch universiteilslaboratorium te Leiden kwam m 1859 volgens zijn plannen
tot stand, ging in 1873 met emeritaat, schreef o a het eerste Nederlandse boek over
chemische technologie (Leerboek der scheikunde, met toepassingen op kunsten en
fabnjken, drie delen, Delft 1831-1835) Ν Ν В W , И, к 905,906
11 Nol cur 12-8-1826, A C H , inv 80
12 Zie 2 5 , noot 37 van hoofdstuk 2
13 Verslag alg vergad genootschap M S G , 25-4-1827, Genootschap M S G aan de
Koning, 1827 G A L , arch M S G bijl not 1826, no 46, f 94
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14. Cur. aan fac. w. en п., 3-6-1826.
15. Fac. w. en n. aan cur., 10-6-1826, not cur. 12-8-1826, f. 99, en bijlage 1826, no. 101;
A.C.II, inv. 80.
16. J. de Gelder, Handleiding tot het meelkunstig teekenen. 's-Gravenhage en Amster
dam 1829. Bk. R.U.L., 452 F.8. Andere boeken van zijn hand: Beginselen der
meetkunst, naar haren tegenwoordigen staal van vorderen. 's-Gravenhage 1827;
Allereerste gronden der beschouwende en werkdadige meetkunst (...), 'sGravenhage 1827; Beginselen der differentiaal-, integraal- en variatie rekening, 'sGravenhage 1827; Allereerste gronden der stelkunst (.. .), 's-Gravenhage 1827; Al
lereerste gronden der cijferkunst (. . .), I en 2 's-Gravenhage 1827, voor de zesde keer
herdrukt in 1848.
17. Fac. w. en n. aan cur., 24-11-1826. A.C.II, inv. 80.
18. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 20 v.v.
19. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 86.
20. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 7-20.
21. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 46, 65, 70.
22. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 64, 65.
23. J. de Gelder, Redevoering, 1827, p. 13.
24. Wij cursiveren.
25. J. de Gelder aan cur., 3-11-1827. Ing. st. cur. 1827, no. 182, inv. 81.
26. Not.cur., 15-11-1827, f. 120, inv. 13
27. Not. cur., 26-1-1828, f. 18, inv. 14; extr. uit not. В. en W. van Leiden, 3 en 10-7-1827,
GAL.
28. Blijkens een tekening met toelichting in het verslag van Van der Boon Mesch (12 mei
1828) voorzag dit plan in de bouw en inrichting van: een bewaarplaats voor instru
menten; een scheikundig laboratorium, een kamer voor J. de Gelder; een „doorgang
voor de toehoorders"; een „schoorsteen-boezem, waaronder vijf fornuizen", een
scheikundige toonbank met toebehoren; een „pomp voor regen- en putwater" en een
„gemetzelde bewaarplaats voor de brandstoffen".
29. Ing. st. cur., 1828, no. 96a, 201, inv. 82.
30. A. H. van der Boon Mesch aan cur., 7-11-1834, no. 143; aan В. en W. van Leiden,
26-8-1835,5-1-1836. G.A.L., seer. arch. 1575-1851, 1835, deel VV, no. 817, bijlage 39,
40.
31. P.M. omtrent het Industrie-College en School, Mey 1834 (ongetekend, waarschijnlijk
van de hand van S. de Pauw, toenmalig stadsarchitect). G.A.L., bibl van Leiden en
omg., 54712 f; nolulenboek B. en W. van Leiden, deel VV, bijlage 40, G.A.L., secr.
arch. 1575-1851, no. 817.
32. Rapport J de Gelder en A. H. van der Boon Mesch aan cur., 20-5-1830. Ing. st. cur.,
1830,67, inv. 84.
33. Ing. st. cur., 1830, 79, inv. 84; 1831, 96, inv. 85.
34. Het Fonds der nationale nijverheid werd in 1821 opgericht met een kapitaal van 1
miljoen gulden Later werd het uitgebreid en door tijdelijke subsidies versterkt. Het
doel ervan was: bevordering van uitbreiding, instandhouding of verbetering van
bedrijven. Subsidie werd meestal verstrekt op aanbeveling van de Kamer van
Koophandel en Fabrieken (P. J Blok, 1918, p. 147; vgl. H. Witlox, 1956, p. 153, 154).
Bij К В van 9-5-1846 (Stbl. 33) werd het fonds opgeheven.
35. Min. van Binnenl. Ζ. aan cur., 23-10-1834; not. cur. 1-11-1834 en bijlage 138.
36. K.B. van 8-12-1834, no. 9; not.cur 29-12-1834, f. 74, 75, inv. 20.
37. Not cur., 16-6-1828, f. 74.
38. Not. cur., 11-10-1828, f. 104, inv. 14.
39. J. de Gelder aan de Koning, 8-1-1828. A.R.A., Staalssecr., 2296, exh. 7-6-1828, no. 41.
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40 К В van 6 januari 1829, no 87
41 Min van Binnenl Ζ aan de Koning, 4-7-1836 no 44, К В van 20-9-1836, no 28,
min van Binnenl Ζ aan cur, 23-9-1836, no 44
42 Not cur 31-3-1828, f 41, inv 14, 26-4-1828, Γ 51, inv 14, Ing st cur 1838, 38, inv
84, 1830,79, inv 84, К В van 19-11-1831, no 2
43 Verslag Α Η van der Boon Mesch, 12-5-1828, exh 1828, no 96a, inv 82, Verslag J
de Gelder, 15-5-1828, exh 1828, no 96b, inv 82, Korte schets van den staat der
Hooge School ( ), begin 1828, А С , 1828-1829, inv 270
44 Verslag J de Gelder, 15-5-1828, exh 1828, no 96b, inv 82
45 Korte schets ( ), А С 1828-1829, inv 270
46 J deGelderenAH van der Boon Mesch aan curatoren, 20-5-1830 Ing st cur, 1830,
67, inv 84
47 Mm van Binnenl Ζ aan de Koning, 4-7-1836, exh 3-3-1836, no 69, 5eafd
48 J de Gelder, „Verklaring" 5-2-1836, not В en W van Leiden, 9-2-1836, f 17 v,
bijlage 40 G A L
49 J de Gelder aan cur, 29-12-1835, not cur 15-1-1836, bijlage 9
50 G A L , 54712 f
51 J de Gelder aan Ch J van Bell, 11-11-1827 A R A , BiZaOnd.exh 4-2-1828, no
28
52 Ch J van Bell (1797-1830), koopmanen technicus te Rotterdam, voerdetegen brand
beschermende veiligheidskappen in, ontving in 1829 van de Koning een gouden
medaille voor zijn aandeel in de verbetering van de Goudse kaasbereiding en voor
andere verdiensten К en L, 1829,1, ρ 255, II, ρ 371, 372
53 Handelingen Ν Μ Ν , 1836, ρ 39
54 J de Gelder, Handleiding ( ), 1829
55 J de Gelder aan Ch J van Bell 11-11-1827, Verslag A H van der Boon Mesch aan
cur, 12-5-1828 Verslag J de Gelder aan cur, 15-5-1828, Verslag J de Gelder en
A H van der Boon Mesch, 20-5-1830, D J van Ewijck aan de Koning, 4-7-1836,
A H van der Boon Mesch aan de Koning, 1-7-1836
56 J de Gelder, Redevoering, 1827, ρ 86
57 Α Η van der Boon Mesch, 1837, ρ 7
58 Α Η van der Boon Mesch 1837, ρ 8,49, 50 en passim
59 Korte schetst
), А С 1828-1829, inv 270
60 Α Η van der Boon Mesch aan cur, 7-11-1834, Ing st cur 1834, 143, inv 88
61 Onderwijsverslag over 1834, ρ 454
62 J Bosscha, 1840, ρ 23, A J Houck, 1840, ρ 15-20en passim, Р О С Vorsselman de
Heer, 1841, ρ 26 en passim, E H von Baumhauer, 1856, ρ 43-51
63 К В van 13 oktober 1837, no 11
64 Cur aan min van Binnenlandse Ζ , А С , 1838, inv 270
65 Min van Binnenl Ζ aan de Koning, 30-1-1843, no 7 A R A , kab des к exh
2-2-1843, no 1
66 Ing st cur, 1841 32, inv 99 Min der versi en bijl van cur aan min van Bi Za,
A C 1843, inv 270
67 Min der versi en bijlagen van cur aan mm van Bi Za , А С 1843, inv 270
68 Mm van Bi Za aan cur. 31-7-1843, no 177, Ing st cur 1843 f 149, inv 101
69 Not cur 12-8-1846, f 85. inv 32
70 Not cur 1-11-1846, Г 106 inv 32
71 Ing st cur 1846. f 246, inv 106
72 Not cur 15-3-1848, Г 28, inv 34, Ing st cur, 1848, f 143, inv 110
73 Α Η van der Boon Mesch aan cur, 2-4-1850, Ing st cur, 1850, f 85, inv 113
74 Α Η van der Boon Mesch aan cur, rapportover 1850, Ing st cur f 149, inv 113
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75 Twee en twintig personen, waarvan twee hun beroep van fabrikant vermelden, aan
curatoren, Ing st cur, 1851, f 26, inv 115
75 Zie F M Jaeger, Historische studiën, Groningen en 's-Gravenhage 1915, H С van
Hall, De landbouwkundige school te Groningen ( ), Groningen 1844, К en L ,
1840,1, ρ 210, Onderwijsverslag over 1818,p 44, over 1839, ρ 583, over 1840, ρ 608,
D J Ste)n Parve, 1866, ρ 192, 193
76 G A L , map Industriecollege, bibl no 54712
77 Min derversl en bijlagen van cur, 1859-1860, inv 271
78 Mm derversl en bijlagen van cur, 1862-1863, inv 271
79 К В van 30-9-1873, no 16, Onderwijsverslag over 1873-1874 „Het Industrie College
te Leiden ( ) werd, ten gevolge van hel aftreden van den hoogleeraar van der Boon
Mesch, in deze cursus met gegeven" Voor de door Van der Boon Mesch van 1855 lot
1873 behandelde onderwerpen zij verwezen naar de studie van S С J В LoschacofT-de Kanter, 1970, ρ 141-143
80 Ontwerp van wet op het hooger onderwijs ( ), 1849, ρ 106
81 J R Thorbecke, pari red III, 1867, ρ 357-363,371,514
82 In hoofdzaak geraadpleegde bronnen het Rijksarchief te Groningen (R A Gr) en
daarin de notulen van curatoren (Not cur ) en de Ingekomen stukken van curatoren
(Ing st cur ), het Gemeente Archief te Groningen (G A Gr ) en daarin het Archief
van de Akademie Minerva, enkele m particulier bezit (ρ b ) zijnde brieven van G J
Verdam aan zijn vriend В Donker Curtius
83 J E Winter. 1820, ρ 56-83, J Munniks, 1829, ρ 24, 33 en passim
84 Administrateur (D J van Ewijck) aan cur, 17-1-26, no 24, 8-2-1826, no 4,
11-4-1826, no 14 (RA Gr, Ing st cur)
85 G Brouweraan cur, 17-5-1826, not cur 22-5-1826, no 12
86 Not cur 24-1-1826, no 9, 1-2-1826, no 19, 17-2-1826, no 1, 10-3-1826, no 5,
17-3-1826, no 10
87 Nol cur 17-1-1826, no 24, 8-2-1826, no 24
88 Not cur 22-5-1826, no 12, 12-6-1826, no 1. 12-7-1826, no I
89 Jaarb der Kon ak , 1888, ρ 72, Ν N В W , VI, 1924, к 215
90 Nol cur 11-2-1835. no 2, К en L , 1856, ρ 315
91 G J Verdam aan В Donker Curtius, 6-11-1826
92 J Huizinga, 1951, ρ 180
93 J Huizinga, 1951, ρ 188, 189
94 J Huizinga, 1951, ρ 198
95 De Nagedachtenis van S Stratingh Ez , Groningen 1841, ρ 36, 37
96 G J Verdam aan В Donker Curtius, 6-11-1826
97 Not cur 12-7-1826, no 1, 31-7-1826, по 2, 14-12-1826, no 5, 23-12-1826, no 8,
2-2-1827, no 9, К В van 17-6-1826, no 169, К В van 19-6-1826, no 32, Admini
strateur aan cur ,28-6-1826, no 16 S Stratingh en Ρ Onessen aan cur. 18-7-1826, f
214 (cone leerplan), fac der w en η w aan cur. 22-12-1826, f 301-304, Adm aan
cur, 3-3-1827, no 15 (cone leerpl 15-2-1827)
98 Cf Concept-reglement, artikel 2, 22-12-1826, ondertekend door Η С van Hall
99 Not cur 15-2-1827, по 12
100 Adm aan cur. 3-3-1827, no 15, f 45, not cur, 10-3-1827, no 2
101 S Stratingh Ezn (1785-1841), apotheker (1808), doctor in de geneeskunde (1809),
doctor in de wis-en natuurkunde (1823) hoogleraar in de scheikunde, de farmacie en
de technologie aan de universileu te Groningen ( 1823-1841 ), vraagbaak en raadgever
voor de industrie, construeerde met instrumemmaker Becker een stoomrijtuig en een
electro-magnetische wagen К en L , 1806, no 20,22, 1807, no 41, 1808, no 4, 1809,
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no 3, 1810, no 47, 1816, no 45,46, 1820, no 45, 1822, no 8,9,29,30, 1824, no 9,
1829, no 28, 29, 1834, no 7, 10, 1835, no 54, 55, 1839, no 11, 1840, no 46, 47, De
Tijdgenoot, no 10, maart 1842, Groninger en Provinciale Couranten van 8-9-1835,
16-2-1841, 23-2-1841, 5-3-1841, Τ ν Ν , 1838, V, 2e stuk, ρ 256-267, 1839, V, 4e stuk,
ρ 604-616, De Nagedachtenis van S Slratingh Ez , Groningen 1841
102 G J Verdam (1802-1866), promoveerde in 1825 op een dissertane „Over bedijking,
derzelver afmetingen, aanleg en voorziening", bestudeerde ι o ν de regering de
industriële productie op de fabriek van Cocqenl te Seraing (bij Luik) en later de
spinnerijen en weverijen van Oost- en West-V laanderen, lector aan het induslnecollege en de induslneschool der universiteit te Groningen (1827, 1828), vertrok van
daar naar 's-Gravenhage om samen met Hiseley (Zwitserland) een stedelijke school
van middelbaar onderwijs op te richten (1828-1838), inspecteur der stoomketels in de
Noordelijke provincies (1830-1846), buitengewoon hoogleraar aan de hogeschool te
Leiden, toegevoegd aan de hoogleraar J de Gelder ( 1839), inaugurele rede „over het
groóte aandeel dat aan de gezette nasponngen en schoone ontdekkingen der latere
wiskundigen toekwam in de vorderingen en verbeteringen der Industrie", gewoon
hoogleraar te Leiden (1845), schreef „over de gronden der toegepaste Werktuigkunde en meer bijzonder der Stoomwerktuigkunde" (4 delen, 1829-1837), waarin ook
de beginselen van reken-, stel- en meetkunde behandeld zijn, artikelen over technische onderwerpen in het „Tijdschrift 1er bevordering van Nijverheid", samengesteld
door A H van der Boon Mesch, G Wltewaal. F van Calz Smallenburg en G J
Verdam (В W N Haarlem, 1852, VII, ρ 40, 41, Onderwijsverslag over 1839, В de
Haan, Neer G J Verdam In Ned Speet 1866, ρ 379)
103 Not cur 1826, 12-7 no I, 14-8 no 3, 8-9 no 2,21-9 no 7, Adm aan cur, 12-7-1826,
no 1
104 AR A, Bi Za Ond, 1826,24-1, no 113, 6-2, no 22,24-4, no 186,3-5, no 41,26-7, no
83 Voor de Belgische industrie zie M D'hoker, 1980, ρ 4-18
105 Not cur, 14-12-1826, no 4
106 Not cur, 23-12-1826, no 7, 22-2-1827, no 7, 7-5-1827, по 5
107 Not cur, 14-12-1826, no 4, 29-12-1826, no 2
108 Adm aan cur, 25-12-1826, no 25, not cur 9-1-1827
109 G J Verdam aan cur, 16-3-1827, Ing st cur, f 60
ПО Not cur, 17-3-1827,no 7, G J Verdam aan cur ,20-3-1827, not cur 24-3-1827,nos
len2
111 Reg mg st, schei- en werktuigk verz, 1827, f 79
112 Not cur, 27-6-1827, no 18
113 Not cur, 23-7-1827, no 4
114 Weliswaar ging het over gewichtige zaken als instelling van speciaal onderwijs,
waarop de universiteiten nog niet berekend waren, en moesten dergelijke zaken wel
schriftelijk worden vastgelegd maar persoonlijk contact had hier verhelderend kun
nen werken G J Verdam aan В Donker Curtius, 25 december 1826 „alles moet per
bnef over en weer gaan, alles geschiedt lot in de kleinste bijzonderheden met de
nodige formaliteiten ( ), waarom, daar zij toch een pedel in gebruik hebben (om
boodschappen over te brengen), dan hadden zij zooveel gevnjf niet nodig ( )"
115 Not cur, 31-8-1827, no 14, 29-9-1827, no 7, 10-10-1827, no 7, 24-12-1827, no 7,
31-1-1828, no 18, 10-5-1828, no 8, 30-5-1828, no 5, Adm aan cur, 19-5-1828, no 24,
f 193
116 G J Verdam aan В Donker Curtius, 6-11-1826, 25-12-1826, 26-2-1827 (ρ b ), G J
Verdam aan cur 4-3-1827, Ing st cur 1827, f 53, 16-3-1827, Ing st cur 1827, f 60,
13-8-1827,Ing st cur 1827,f 203
117 Administrateur aan cur, 7-12-1827, no 13, Ing st cur, 1827, no 289, not cur,
14-12-1827, no 4
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118
119

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141

142

143

144
145

De akademie van teken-, bouw- en zeevaartkunde was een particuliere stichting, zie
par 3 3 2
Verslag bestuur akademie Minerva, 15-2-1836 (G A G r ) , hoofddir der ak van
teken-, bouw- en zeevaartkunde te Groningen aan cur, 24-3-1828, Ing st cur , 1828,
no 131
Hoofddir ak aan cur, 1812-1828,24-3-1828
Not cur 3-3-1828, no 15
Administrateur aan cur, 24-3-1828, no 38, Ing st cur, 1828, f 131
Administrateur aan cur, 7-4-1828, no 2
G J Verdam aan cur, 1-9-1828, Ing st cur, 1828, no 252, not cur 29-9-1828, no 4
Not cur 1-11-1828, no 2
G J Verdam aan cur, 8-11-1828, Ing st cur 1828,f 330
Not cur, 22-11-1828, no 4
Hoofddir ak aan cur , 22-4-1830, Ing st cur 1830, f 72
Adm aan Tekenakademie en Genootschap, 21-1-1830, no 42 G A Gr
Not cur, 28-4-1830, no 4, 10-5-1830, no 9
K B van 3-7-1830, no 14, Adm aan cur, 22-7-1830, no 34
Not cur, 3-8-1830, no 1
Hoofddir ak aan cur, 2-7-1830, not cur 28-9-1830, no 7, 16-10-1830, no 2,
19-1-1831, no 13
Verslag bestuur akademie Minerva, 15-2-1836, ρ 21 en bijlagen A en E, not ge
nootschap, 5-3-1831 G A G r . i n v 1/1
De Nagedachtenis van S Stratingh Ez, I84I, De Tijdgenoot, 1842, II, ρ 143, 144,
Minister aan de Koning, 21-11-1842, no 172, exh 2-2-1843, no l,f 16
Not cur 24-4-1833, no 5
Groninger Courant, 25-3-1834, 8-9-1835, 16-6-1837
F G Gronneman, 1898, ρ 96-115, De Nagedachtenis van S Stratingh Ez, 1841, ρ
24-30
De Tijdgenoot, 1842, II, ρ 139, Prov Groninger Courant, 1 maart 1842
Minister aan de Koning, 30-1-1843, no 7, exh 2-2-1843, no 1, К В van 15-2-1843,
no 67
In hoofdzaak geraadpleegd het Rijksarchief le Utrecht (R A U ), daarin archief
curatoren der Rijksuniversiteit te Utrecht, notulen curatoren en ingekomen stukken
curatoren
G Moll (1785-1838), aanvankebjk voor de koophandel bestemd, studeerde wis- en
natuurkunde later ook sterrenkunde te Amsterdam, Leiden en Parijs, directeur van
het observatorium, hoogleraar in de wis- en sterrenkunde te Utrecht (1812) en in de
natuurkunde (1815), strekte de kring van zijn studie en onderzoek uit tot alles wat
betrekking had op fabrieken, trafieken, werktuigkunde, bouwkunde, waterbouw
kunde en zeevaart, maakte studiereizen naar Engeland en Frankrijk, lid van het
Koninklijk Nederlandsch Instituut van Wetenschappen, schreef rapporten en ver
handelingen over sterrenkundige, waterbouwkundige, bouwkundige, zeevaartkundige, werktuigkundige, landmeetkundige, wiskundige en natuurkundige onderwer
pen В W N , 1852, ρ 291-295, К en L , 1837, Ι, ρ 21, II, ρ 59, 1838, II, ρ 83-91,
98-107
G Moll aan Adm D J van Ewijck, 1-2-1825, exh 19-3-1825, no 22, inv 4231 De
belangstelling van professor Moll voor industrieel onderwijs blijkt ook uit een brief
vanG van der Jagt aan D J van Ewijck (A R Α , 13-1-1826, exh 17-1-1826, no 8F)
Min van Bi Za aan de Koning, 31-3-1825, no 99, exh 3-4-1825, no 112, K B van
3-4-1825 no 112 cur aan Adm , 19-3-1825. по 22 F, exh 14-3-1825 no 161 A
Min van Bi Za aan de Koning, 8-3-1825, по 56 A, exh 9-3-1825, no II F
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147
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151

152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162

163
164
165

166
167
168
169
170
171
172
173

174

294

K B van 29-7-1826, no 139, inv 2716
Adm aan cur, 4-8-1826, no I3,inv 2715
Cur aan Гас derw en η , 10-8-1826, inv 2719
Fac derw en η aan cur, 14-8-1826, no 2720
Cur aan В en W van Utrecht, 2-10-1826, inv 2818
В en W van Utrecht aan cur, 20-10-1826, no 48, met bijlage, getiteld „Staat van
zoodanige Fabrieken, Trafieken en handwerken, welke verondersteld worden on
derwijs Ie behoeven in de Schei-en Werktuigkunde" RA Utr, inv 2819
Cur aan de fac , 25-10-1826, inv 2820
Zie noot 114
Adm aan cur, 27-2-1827, inv 2961, cur aan Adm , 10-3-1827, exh 12-3-1827, no
22/F
Not cur, 10-3-1827
Cur aan Adm, 10-3-1827, exh 12-3-1827, no 22/F
Rapport min van Bi Za aan de Koning, 23-3-1827, no 109
Secr van Staat aan min van Bi Za , 28-3-1827, no 193, exh 30-3-1827, no 54/A, inv
4333
Adm aan fac derw en η , 11-5-1827, no 21, inv 3818
Adm aan cur 2-1-1828, по 45/F
Cur aan Adm, 31-1-1828, exh 4-2-1828, no 18/F
G Moll aan cur, 13-3-1828, inv 3314, cur aan Adm , 13-4-1828, inv 3325, cur aan
G Moll, 26-4-1828, Adm aan cur, 3-5-1828, inv 3358, cur aan G MoU, 8-5-1828,
inv 3359, Adm aan cur, 7-6-1828, no 9, inv 2342, cur aan Adm , 18-7-1828, Adm
aan cur, 23-7-1828
Adm aan cur, 19-3-1828
Cur aan min van Bi Za, 30-10-1834, exh 4-11-1834, no 92, 5e afd , cur aan Adm,
2-11-1834, inv 4611
Ρ J I de Fremery(l797-l855),promoveerdeaandehogeschool te Utrecht totdoctor
in de geneeskunde (1819), hoogleraar in de scheikunde bij 's Rijks veeartsenijschool
te Utrecht, buitengewoon hoogleraar in de scheikunde, toegepast op de nuttige
kunsten, aan de hogeschool te Utrecht (1829), arts te Utrecht, lid en secretaris der
commissie van geneeskundig onderzoek en toezicht in de provincie Utrecht, hoofd
bestuurder der Nederlandsche Maatschappij ter bevordering der Pharmacie, bui
tengewoon lid der Koninklijke Akademie van Wetenschappen (1851), schreef over
scheikundige, werktuigkundige en geneeskundige onderwerpen В W Ν , 1852, II, F
ρ 73, brief van de minister van Binnenlandse Zaken aan de Koning, 2 augustus 1828,
no 116/A, R A Utrecht, inv no 4415
Cur aan Adm, 13-4-1828, inv 3325
Adm aan de Koning, 2-8-1828, no 116/A, exh 22-4-1828, по 17/F
Ρ J I de Fremery aan cur, 20-9-1829, inv 3718
Ρ J I de Fremery aan cur, 14-1-1830, inv 3785
Cur aan Ρ J I de Fremery, 24-1-1830, inv 3807
Cur aan min van Bi Za , 30-10-1834, inv 4906
F Herflcenscs aan mm van Bi Za , ongedateerd, exh 10-1-1842, no 98, 5e afd
Mm van Bi Za, 10-1-1842, no 98, cur aan mm van Bi Za, 20-1-1842 exh
22-1-1842, no I, mm van Bi Za, aan dir Kab landbouwk werkt te Utrecht,
31-1-1842, no 170, exh 22-1-1842, no 51, dir van Kab van landb к werkt le
Utrechtaan mm van Bi Za, 7-2 en 3-3-1842, cur aan mm van Bi Za ,20-1-1842, no
51, inv 4742, not cur 28-2-1843, f 117
Mm van Bi Za aan de Koning, 21-11-1842, no 172 A R A , exh 2-2-1843, no 1,
Secr van Slaat aan de Koning, 30-1-1843, no 7, A R A , exh 2-2-1843, no 1, К В
van 15-2-1843, no 67
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175 In hoofdzaak geraadpleegd Algemeen Rijks Archief ( A R A ) , daarin het archief
Binnenlandse Zaken, Gemeente Archief Amsterdam (G A Amst ), daarin PA 211,
de Handehngen en Algemene verslagen van de Maatschappij tot Nut van 't Alge
meen, inv 1140, 1141, 1146-1153
176 H С de Wolf, in Bijdragen en Mededelingen N H G , 1977, ρ 233 De voorge
schiedenis van de Schoolwet van 1806, inclusief het Nutsrapport, uitvoerig in A M
van der Giezen, 1937, ρ 61 ν ν
177 J A Uilkens, 1819, ρ 233,234 en passim in drie delen Het Technologisch Handboek
is een door Uilkens, doctor in de filosofie en Hervormd predikant te Eenrum, in 1805
ingezonden, met dubbel goud bekroond antwoord op een door de Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen uitgeschreven prijsvraag Het werk werd door de Maatschappij
uitgegeven in drie delen I, 1809, II, 1813, III, 1819, totaal 639 pagina's
178 Onderwijsverslag over 1824, ρ 131
179 G van der Jagt (1800-1829), in deleerbijzijn vader (schildersbaas) en daarna bij een
metselaar, een timmerman en een molenmaker, leerling van de Akademie van beel
dende kunsten te Amsterdam, later directeur van de bouwkundige afdeling daarvan,
lector in de wis- en natuurkunde bij de Maatschappij Felix Mentis en bij het
„Volksonderwijs" van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Amsterdam,
lector en bestuurslid van de in 1826 te Amsterdam opgerichte industneschool,
schreef Grondbeginsels der Meetkunst voor den Ambachtsman en voor den Hand
werksman (Amsterdam 1827-1830), Overzigt der ambachten, der handwerken en der
kunsten, aan welke de meetkunde tot nut verstrekt (naar het Frans van Ch Dupin,
Amsterdam 1826)
180 G van der Jagt aan D J van Ewijck, 13-1-1826 A R A , B i ZaOnd.exh 18-1-1826,
no 18
181 D J van Ewijck aan G van der Jagt, 18-1-1826, no 18/F A R A, Bi Za Ond , no
18
182 Nutsverslag, 1827, ρ 225-227 G Α Α , Ρ A 211, 1825-1827, inv 1153, К en L , 1827,
ρ 301 303
183 Schoolbestuur aan Adm , 29-6-1830, A R A , exh 5-7-1830, no 23/F, К en L, 1829,
II, ρ 100
184 W S Swart (1807-1847), aan de hogeschool te Utrecht gepromoveerd in de wis- en
natuurkundige wetenschappen, lector in de wis- en natuurkunde bij de maatschappij
Felix Mentis te Amsterdam (1829), lector in de wis-, natuur- en scheikunde aan de
industneschool van de Amsterdamse Nutsdepartementen (1829), lector aan het
atheneum en de klinische school te Amsterdam in de scheikunde (1831), hoogleraar
aan het atheneum te Amsterdam in de wis-, natuur- en scheikunde (1834), lid van het
Koninklijk Instituut van Wetenschappen, schreef over wis-, natuur- en scheikundige
onderwerpen В W Ν , 1852, VI, ρ 345
185 Adm aan schoolbestuur, 19-7-1830, no 32/F, exh 5-7-1830, no 23/F
186 Schoolbestuur aan Adm, 18-4-1828, A R A , Bi Za Ond , exh 22-4-1828, no 15/F
187 Schoolbestuur aan Adm , 30-11-1828, A R A , Bi Za Ond , exh 10-12-1828, no 35
188 Schoolbestuur aan Adm , 29-6-1830, A R Α , exh 5-7-1830, no 23/F
189 Nulsverslag, 1827, ρ 225
190 Nutsverslag, 1827, ρ 211,212
191 Η Ρ Brougham Practical observations upon the education of people, adressed to the
working classes and their employers London I825 13
192 Schoolbestuur aan Adm , 18-4-1828, A R A , exh 22-4-1828, no 15/F
193 Adm aan schoolbestuur, 7-6-1828, no 14/F exh 31-5-1828, no 65/A
194 KB van 27-5-1828, no 29
195 Zie over de instrumentmakenj in die tijd J Mac Lean, De instrumentmakers Deut
gen, Ν Τ ν Ν , 06, 22 maart 1975
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196 Zie nool 39 van hoofdstuk 2
197 G van der Jagt aan Adm , 5-9-1828, exh 9-9-1828, no 10/F ( A R A ) De bnef bevat
vijftien geschreven lessen, betrekking hebbend op de didactische toepassing van
meetkundige modellen Bijlage II geeft een samenvatting van de modellen en ge
reedschappen, alsmede een omschrijving van het doel ervan, door lector Verdam bij
zijn industrieel onderwijs te Groningen gebruikt Uit de uitvoerig uitgeschreven
lessen van Van der Jagt blijkt, dat de ζ g Tekenmethode Dupuis, in 1841 behandeld
in „Exposé du polyschématisme ou méthode, concernant le dessin, préometnque et
les différents phénomènes de la géométrique" van de gebroeders F en A Dupuis met
volstrekt nieuw was en reeds door Dupin en Van der Jagt werd toegepast
198 G van der Jagt aan D J van Ewijck, 5-9-1828
199 D J van Ewijck aan G van der Jagt, 24-10-1828, A R A , exh 30-7-1828, no 48 /A en
9-9-1828, no 10/F
200 Nutsverslag, 1827, ρ 224,225
201 G van der Jagt, Grondbeginsels der Meetkunst voor den Ambachtsman en voor den
Handwerksman Amsterdam 1827-1830
202 G van der Jagt, Overzigt der Ambachten, der Handwerken en der Kunsten ( )
Amsterdam 1826
203 G van der Jagt, 1826, ρ 1-4 en passim
204 К en L , 1829, D, II, ρ 100, Ν N В W , 1914, III, к 644, 645
205 G van der Jagt, 1826, ρ 65, 84
206 G van der Jagt, 1826, ρ 69-79
207 Schoolbestuur aan Adm, 29-6-1830
208 Adm aan schoolbestuur, 19-7-1830, no 32/F
209 Schoolbestuur aan Adm, 16-11-1830, no 2/F, A R A . B i Za Ond , inv 4935
210 Onderwijsverslag over 1831, ρ 395,396
211 G de Clercq, De Nederlanden gedurende de regering van Willem I In De Gids,
1847, nos 4 en 12, E H Kossmann, 1979, ρ 103-110
212 In hoofdzaak geraadpleegd Handelingen van d e N H M . c q N M N , 1827-1863,
Onderwijsverslagen 1850-1868 S Je, 1851-1855, S Jk, 1857-1864
213 Hand N M N , 1833-1863
214 G A N i j m . N A N , inv 19-5165
215 ZW van Schreven, 1857, ρ 3,4, Hand N M N , 1861,ρ 37
216 Hand N M N , 1832, ρ 512, 513
217 Τ Hoflcamp, 1835, ρ 2, 17, Ρ О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 37, 38
218 Hand N M N , 1833, ρ 589, 590
219 Hand N M N , 1838, ρ 250
220 Hand N M N , 1838, ρ 250-252
221 Hand N M N , 1839, ρ 343-347
222 Hand N M Ν , 1861, ρ 38, 1862, ρ 6
223 Hand N M N , 1860, ρ 38, 1861, ρ 33-35
224 Hand N M N , 1861, ρ 36
225 Hand N M N , 1861, ρ 34-38
226 Hand N M Ν , 1839, ρ 319, 1844, ρ 843, 1845, ρ 933, 1848, ρ 153, 1849, ρ 256,257,
1850,ρ 341-344
227 SJe,1852,p 165, Hand Ν Μ Ν , 1 8 5 3 , ρ 148, Het onderwijs aan de Ac voorb к en
t w te Rotterdam m 1913, Rotterdam 1914, ρ 3
228 S Jk, 1859, ρ 144, 1860, ρ 140, 1863, Π, ρ 69, 1865, II, ρ 91
229 Verslag ak Minerva te Gr, 15-2-1836 G A Gr
230 Hand N M N , 1838, ρ 207-211
231 Hand N M N , 1839,ρ 324
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232
233
234
235
236

237

238
239
240
241
242

243
244
245
246
247

248
249
250
251
252
253
254

255
256

Hand Ν Μ Ν , 1839, ρ 326, 327, zie voor reizende ambachtsgezellen par 1 1
Hand N M N , 1861, ρ 14
Hand Ν M N , 1836, ρ 39
Hand Ν Μ Ν , 1837, ρ 126, 1839, ρ 320-323, 1840, ρ 429, 1842, ρ 673, 1844, ρ 843,
1845, ρ 932, 1846, ρ 11, 1856, ρ 481, 1863, ρ 35
Besluurdep Dev d e r N M N aan het bestuur der lekenschool Dev , not 14-10-1842,
25-11-1853, 9-9-1857, 23-6-1858, bijlage no 108, 10-9-1858, bestuur der lekenschool
aan het Nutsdep, 12-12-1853 G A D , AN, inv 152
Verslag В en W van Deventer aan de Raad, 1851, H IX, ρ 33-48, Alg Nijv Cour,
20 en 27 dec 1851, no 51,52 Buiten beschouwing is gelalen de „industrieschool" die
lager onderwijs gaf en tevens kinderen tegen betaling arbeid liet verrichten op het
gebied van de lexdelindustne (Verslag В en W , 1851, ρ 39) Deze school behoort tot
het type „werkscholen", vermeld in diverse Onderwijsverslagen (over 1848/49,
1849/50, bijlage Ш), zie over deze scholen Η Ρ Meppelink, 1961, ρ 24-28
Raad der gem Dev aan het Nutsbestuur, 30-3-1857, no 26/625, 13-7-1857, no 180
G A Dev , inv 96
Comm industrieschool aan het Nutsdep, 26-10-1857, 12-11-1857, 8-10-1860
G A Dev , inv 96
Not comm tekensch, 13-11-1861, bijlage no 126,24-2-1862, no 123,G A Dev ,ιην
155, comm industrieschool aan Nulsdep , nov 1862, 15-10-1863, G A Dev, inv 96
Comm industrieschool aan Nulsdep, 24-11-1864, 13-7-1865, no A257, 18-10-1965
G A Dev , inv 96, 97
Reglementen voor de Ambachtsschool, opgengt le Nijmegen in hetjaar 1850 Nij
megen 1852 G A N i j m . N A N inv 19-5165 Hel opnchtingscomilé bestond uil
L S Ρ Meyboom, A Noorduyn, В A Jonckers, G J Molengraaf en Ρ E Hengst
Nijmeegsche Courant, 19-6-1850, no 49
Extr uithetVerb der Hand van В en W van Nijm , 11-6-1851 G A N i j m , N A N ,
19-5155
G J A Schampers Overzicht van de economische ontwikkeling van Nijmegen in het
bijzonder na 1800, zj (ong 1949), ρ 9-15 G A Nijmegen, inv 33 091
Na de subsidiëring door hel stadsbestuur werd door het Nutsdepartement een bijdrage van ƒ 100,—ρ j verstrekt
G A N i j m , N Α Ν , 19-5155,2-6-1851,1852, ongedat, 26-7-1853, 1856, ongedat,9en
11-8-1856, 1857, ongedat, 22-4 en 12-8-1862,5-8-1863,26-7-1864 N A N 19-5157
Verslag schoolbestuur aan gemeentebestuur, ongedateerd (omstreeks I augustus),
1856, „Memorie, bevattende opgave van inngtingen van industrieel onderwijs in de
gemeente Nijmegen", gevraagd bij besluit van de Staatsraad Gouverneur der pro
vincie Gelderland, 22-7-1856, no 3591/27, prov blad no 77 G A Nijm N A N
19-5165
Schoolbestuur aan gemeentebestuur, 13-5-1865 G A Nijm, N A N 19-5158
Hand N M N , 1861, ρ 38
Hand Ν M N , 1861, ρ 37
Pari red Thorbecke, III, 1867, ρ 354
Tweede К , Mem van Beantw , zilling 1862/63, par 3
D Bierens de Haan, 1861, ρ 51
Zie het hoofdstuk „Ingenieur zonder diploma", in (Χ + Y) n , De Delftsche Inngting
lol opleiding van Civiele ingenieurs, 1861, ρ 8 ν ν , en Waarom in Twenthe en met te
Delft eene Industrieschool, 1861, ρ 4 ν ν
Versi comm van Rapport, Tw К zitting 1862/63, Mem van Toel, tweede wets
ontwerp, par 2
Onuitgeg pari red Thorbecke, VI, 1910, ρ 372
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257 Verslag omtrent den toestand en de inngting der Industnescholen ( ), 1861, ρ
29-31
258 D Bierens de Haan, 1861, ρ 53-57
259 D J Steyn Parvé, m S S Je, 1865, ρ 179-181
260 J Th Mouton (1840-1912), studeerde te Leiden en promoveerde op 7 februari 1863
na verdediging van zijn proefschrift „Over den invloed der massa bij scheikundige
werking", fabrikant van farmaceutische producten, secretaris van de Kamer van
Koophandel, voorzitter van de „Vereemging tot bevordering van de Fabneks- en
Handwerksnyverheid", wethouder van onderwijs te Den Haag (1877-1907), bood de
gemeenteraad en alle onderwijzers in Nederland zijn „Het Mannheimer stelsel" aan,
waarin een vroeg pleidooi voor niveaugroepen in het lager onderwijs, was actief in
het economische en sociale leven De Hollandsche revue, 17e jaargang, Haarlem
1912, ρ 579-581, J Th Mouton, Hel Mannheimer stelsel, 's-Gravenhage 1911, De
Bond voor zedelijk onderwijs „The moral education league" en zijn werkwijze, met
een voorwoord van J Th Mouton, Amsterdam 1912
261 J Th Mouton.in Vragen des Tijds, I. 1881,ρ 89
262 In maart 1876 vermeld door een redacteur van Het Vaderland J Th Mouton, in
Vragen des Tijds, 1, 1881, ρ 85
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1 С A Elias, 1891, ρ 18-23, J Th Mouton, De opleiding van den handwerksman In
Vragen des tijds, 1, 1881, ρ 84, 109-111
2 D J Steyn Parvé, 1866, ρ 180-182, zie ook bijlage V
3 Ρ К Görlitz. 1849, ρ 235, (Χ + Υ)η, 1861. ρ 8
4 Ε Η von Baumhauer, 1856, ρ 79-86, de Amsterdamse gemeenteraad verwierp in
1856 een subsidieverzoek van de Maatschappij tot Nul van 't Algemeen voor indus
trieel onderwijs op grond van de overweging, dat de praktijk het best bekwame
vaklieden kon vormen G A Amsl, nol verg 29-10-1856, folio 612
5 M G de Boer, 1927, ρ 39,40
6 (Χ + Υ)η, De Delftsche Inngting, 1861 ρ 8,9
7 (Χ + Υ)η, De Delftsche Inngting, 1861, ρ 5, cf Waarom in Twenthe ( ), 1861, ρ
16-19
8 W van Houten (1778-1857), makelaar, fabrikant en handelaar in werktuigen en
scheepsmatenalen te Rotterdam, voorzitter van de Zuid-Hollandsche Maatschappij
tot hel redden van drenkelingen (opger 25-11-1824) Ν Ν В W , IX, 1933, к 425,
Ρ W van Houten, De afstammelingen van Willem van Houten, 1911, Hand
Ν H M, 1828, ρ 128, 129
9 W van Houten Plan op welke wijze naar het oordeel van den ondergetekende het
onderwijs in de Industnescholen behoort gegeven te worden A R A , 4-2-1828, no
28,exh 27-9-1827, no 69 (zie bijlage III b)
10 W van Houten Toelichling op het „Plan", dd 4-2-1828, по 28
11 J de Gelder aan Ch Jan van Bell ARA, 11-11-1827, exh 4-2-1828, no 28 (zie
bijlage III c), J de Gelder, Redevoering ( ), 1827, ρ 20-66 en passim, J de Gelder,
Verhandeling ( ), 1826, ρ 8, noot 5
12 A R A ,Bi Za Ond , 30-11-1829, no 1, 22-6-1830, no 62, zie ook par 2 7
13 Nieuwe Amsterdamsche Courant en Algemeen Handelsblad, 12-1-1832, no 63, ru
briek Nijverheid
14 M G de Boer, 1927, ρ 5-48, 129, 143, 144, N N В W , 1927, ρ 1273-1277
15 De Nederlandsche Handel-Maatschappij werd door Koning Willem I opgencht op
29 maart 1824 Gedenkboek N Ha M , 1924, ρ 1-4
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16 Gedenkboek N Ha M, 1924, ρ 16
17 Τ ν Ν , 1837, IV, ρ 492, J Ρ Α Βοοι, 1935, ρ 35 ν v . J Η Halberlsma, Weefschool
te Goor, in Overijss alm, 1836, ρ 82,83
18 Th Ainsworth (1795-1841), zoon van een Engelse katoenfabrikant, na het faillisse
ment van de ouderlijke onderneming bezocht hij Frankrijk en Belgié, in 1832 kwam
hij in Twente aan op verzoek van de N Ha M , om daarna leiding te geven aan de
arbeidstraming der Twentse weefscholen (1833-1836)
19 S Coronel Sr, 1861, ρ 291 ν ν
20 Op 3 november 1834 werd aan Th Ainsworth te Goor octrooi verleend „op de
uitvinding van twee weversspoelen, geschikt om op eene nieuwe wijze met dubbelden
of tweedradigen inslag te weven" Τ ν Ν , 1836, III, ρ 357
21 J В Christemeijer, Willem de Clercq en Thomas Ainsworth in 1832 te Hengelo
Amsterdam 1845, J H Halbertsma, 1836, ρ 100-106, Tv N , 1837, IV, ρ 493-495
22 Verslag van het eerste congres over hel Armwezen, 1854, ρ 72
23 A Grevehnk, Inrigtmg ter vorming van bekwame ambachtslieden te Vhssingen In
Sloet'sT.XI, 1855, ρ 475,476
24 M Barents, Amsterdam 1920, Th vanTijn, 1965, ρ 87-92
25 A J Fr Maenen, 1959
26 Geraadpleegd E Smits, Memorie, in Nationale Statistiek, 1827, ρ 62-76, Η Ρ
Brougham, 1825, E Barnes, 1830, Redevoering van Ch Dupm, in De Star, 1821, ρ
511-525, J de Gelder, 1826, 1827, J de Gelder, Memorie, 1828, Nederlands Toe
komst ( ), 1845, Η J Koenen, 1845, 1856, Algemeene Nijverheids-Couranl, 1852,
nos 40-52, 1853, nos 1-12, ZW van Schreven, 1857, Vereeniging tot bevordering
van Fabneks- en Handwerksmjverheid. Verslag ( ) over 1860, 1861, D Bierens de
Haan, 1861, J Zaaijer, in De Economist, 1880,1, ρ 1-11, С A Elias, 1891, ρ 1-5,
M F Onnen, 1900, ρ 46-76, H Ρ Meppehnk, 1961, ρ 146-157
27 S Je, over 1850, ρ 161, 162
28 Not schoolcomm, 16-11-1853, 6-11-1855, 2-5-1864, not Nutsbestuur. 7-12-1853.
7-2-1855, nol gemeenteraad, 18-8-1854, 15-2-1864, gemeenteverslag over 1863,
hoofdstuk IX, G A Zutphen
29 Notulen schoolcomm 21 en 28 febr 1845, 16 en 21 maart 1845. 2 maart 1846
(G A Dev , no 152), AlgNijvCour, 1851, no 52, Verslag Burg en Weth aan de
Raad der gem Dev , 1851, H IX (G A Dev , no 87), Nulsverslag 1847/48, ρ 21,
1848/49, ρ 21, 1851/52, ρ l9,SJe 1852, ρ 167, SJk 1860,ρ 137
30 Alg Nijv С , 1850, no 20
31 J Deeleman (1784-1869) vestigde zich op 1 mei 1832 te Deventer, zijn beroep is in het
bevolkingsregister niet vermeld
32 Nol schoolcomm 18-1-1850, bijlage no 83 G A Dev, inv no 155, Alg Nijv
Courant, 1851, no 51,52
33 Nol schoolcomm , 19-12-1862, 16-1-1863 G A Dev , inv 152
34 Verslag van de schoolcomm aan В en W van Deventer, 14 januari 1856, 12januari
1857, 15 januari 1858, 5 februari 1859, 2 februari 1860, 12 januari 1861, 3 februari
1862, 15 januari 1863, ISjanuan 1864, I6januari 1865 (G A Deventer, inv 155, 156),
S Je, 1851, ρ 116, S Je 1852, ρ 167; SJk 1857, ρ 170, S Jk, 1865, II, ρ 87
35 A R A, Bi Za Ond , exh 12-3-1862, no 42, inv 415
36 Not Nutsdep, 7-2-1855, Nulsverslag over 1858/59, ρ 48, nol gemeenteraad,
15-2-1864, gemeenteverslag 1863, ρ 28-30 G A Zutphen
37 N S Calisch, 1851, ρ 322, 323 Van Hendrik Hana (1814-1877) is bekend, dat hij de
hervormde kerk in Wolphaartsdijk bouwde en als architect voor het eerst met de
hierna te noemen Vereeniging ten behoeve der arbeidersklasse in aanraking kwam op
20 februari 1852 Zie noot 45
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38 M D'hoker, 1980, ρ 54-56
39 Ter vergelijking diene, dat het schoolgeld van de Tweede afdelingen der gymnasia
ƒ 10,— tot ƒ 100,— bedroeg Thorbecke stelde in zijn ontwerp tot wettelijke regeling
van hel middelbaar onderwijs voor, als schoolgeld voor de burgerscholen ƒ 12,—, voor
de hogere burgerscholen ƒ 60,— te heffen J Thorbecke, pari red , 1867, III, ρ 436
40 NSCahsch, 1851, ρ 322
41 N S Cahsch, 1851, ρ 336-338, J Ruys, bij Η J Koenen, 1856, ρ 30, 31
42 Η J Koenen, 1856, ρ 30-39
43 De „Vereemging ten behoeve der arbeidersklasse" ( V A ) werd opgericht in 1851 te
Amsterdam Het was een der doelen der vereniging, de erbarmelijke behuizing van
arbeiders te verbeteren (GAAmst, PA 297, verslag over 1853) Reeds in 1847
bestond een plan om arbeiderswoningen te laten bouwen door „een geacht deskun
dige", maar na onregelmatigheden van arbeiders, die „een schrikbeeld opriepen van
socialisme en communisme", werd tot uitstel besloten (Verslag over 1852/53)
44 Verslag V A , 1853/54 (1855), ρ 8
45 С J Schade, 1965, ρ 23, deze studie bevat uitvoerige gegevens over de woningen,
gebouwd door Η Hana en zijn leerlingen
46 Maatschappij bk , prijsvraag 1858, ρ 42, 67 G A A
47 E H Hartman, 1866, ρ III, XIX
48 Het Nijverheidsonderwijs, 1952, ρ 419, 420
49 H J Koenen, 1856, ρ 32-34, Nutsbijdragen, Jaarboek 1852-1859, 1855/56, ρ 53
(G A Amst, Ρ A 211, inv 1163), cf Congres Armwezen, 1854, ρ 62-64
50 Hand N M N , 1861, ρ 38
51 Vereemging fabrieks- en handwerksnijverheid, 1861, ρ 30 „de school mag geen
werkplaats worden"
52 E S Witkamp, in S S Je, 1872, ρ 292, J Zaaijer, 1880, ρ 12, Onderwijsverslag over
1864/65, ρ 24,26
53 Maatschappij van den Werkenden stand Reglement der Ambachtsschool, 1860
(Hist Mus, Amsterdam), zie bijlage VI
54 Regi a b s , 1860, De Holl lUustr, 1865-1866, no 1, ρ 2, De ambachtsschool voor
Kinderen van Werklieden te Amsterdam
55 Reglement a b s . I860, ρ 5, E S Witkamp, 1872, ρ 293, Vereniging M w s , afd
technische scholen, 1961
56 Th van Туп, 1965, ρ 111, 112, D J Steijn Parve, 1872, ρ 977, S S Witkamp, 1872,
ρ 320
57 G A Amst, Muniment register, 1862, bijlage Ν 295
58 G A Amst, Notulen Raad, 29 oktober 1862, folio 450
59 G A Amst, Notulen Raad 2 juli 1856, Notulen В en W 18 september 1856, Rapport
schoolcommissie. Notulen Raad 29 oktober 1856, bijlage 252 en А 252 De subsidie
diende tevens tot ondersteuning van de in 1863 door dezelfde Maatschappij opgenchte avondschool, voornamelijk ten behoeve van de zoons der bazen (Onderwijs
verslag over 1864-1865, De Holl Illustr, 1865-1866, 1)
60 E S Witkamp, 1872, ρ 295,296
61 E S Witkamp, 1872, ρ 293
62 Pari red Thorbecke, III, 1867, ρ 348,357
63 Reglement der Ambachtsschool, 1860, E S Witkamp, 1872, ρ 289-329, Vereniging
M w s , afd technische scholen, 1961
64 E S Witkamp, 1872, ρ 292
65 De HoIIandsche Illustratie, 1865/66, no 1 , ρ 2
66 E Η Hartman, 1866, ρ IX, cf Prijsvraag M bk , 1858, ρ 67
67 Onderwijsverslag over 1864/65, ρ 24, De Holl Illustratie, 1865/66, 1, ρ 2
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68 Reglement der Ambachlsschool, 1860, E S Witkamp, 1872, ρ 289-329, Vereniging
M w s , a f d technische scholen, 1961
69 E S Witkamp, 1872, ρ 303-315
70 Α Gemtse, 1973, ρ 72-75, zie noot 197 hoofdstuk 5
71 E S Witkamp, 1872, ρ 310,320
72 Ε S Witkamp, 1872, ρ 309,310
73 Ε S Witkamp, 1872, ρ 306
74 J Th Mouton, 1911, passim, Ρ С van de Griend, ong 1970, ρ 19, 27, 57-91, J A
van Kemenade, 1975, Η J Jacobs, 1975, ρ 11-26, Wetenschappelijke raad voor het
regeringsbeleid, 1976, ρ 9
75 E S Witkamp, 1872, ρ 306
76 Ε S Witkamp, 1872, ρ 319
77 Maatschappij bk , 1858, ρ 54, zie staat 4 par 2 13, hoofdstuk 2
78 E S Witkamp, 1872, ρ 323,319
79 De HoUandsche Illustratie, 1865/66, no Ι,ρ 2, E S Witkamp, 1872, ρ 295 Pompée
bezocht de school met een twintigtal leden van het internationale congres voor sociale
wetenschappen, gehouden in september 1864 Zijn gunstig oordeel, later bevestigd in
een aan het schoolbestuur gezonden brief, is opmerkelijk, omdat hij zich in de
discussies van het congres tegen „professioneel" onderwijs in schoolverband had
verklaard De mening, dal de Amsterdamse ambachtsschool enig in Europa was,
klopte niet met de werkelijkheid Doornik kreeg reeds in 1841 een dergelijke inrichting, zij het, dal deze tot 1880 met grote moeilijkheden kample (M D'hoker, 1980, ρ
54-56,96-100) In Besancon werd in 1864 eveneens een ambachtsdagschool opgericht
(G Salicis, 1878), in Havre in 1867 (M Gréard, 1872, 1876, 18782), in Parijs in 1872 of
1873 (M Gréard, 1876, 18782,G Salicis, 1878)
80 De HoUandsche Illustratie, 1865/66, no Ι,ρ 1
81 De HoUandsche Illustratie, 1865/66 no Ι,ρ 1-3 vgl W A Viruly, 1871, ρ 263,264,
W R Boer, 1872, ρ 771-781, D J Sleyn Parve, 1872, ρ 994-1006
82 A Gerntse, 1973, ρ 60-64, J S Bnibacher, 1966, ρ 117, 118,267, W Bovd, 1969, ρ
343
83 Besluit LBO/LAVO, 1973, stbl 107 (zie bijlage IX), eindexamenbesluit voor hel
lager beroepsonderwijs, 1976, slbl 31
84 E S Witkamp, 1872, passim, vgl W R Boer, 1872, ρ 767-781, D J Steyn Parvé,
1872, ρ 963-1006, J Zaaijer, 1880, ρ 12-46, Mw s, afdts, 1961 Het hierna te
noemen vraagstuk van de bestemming van het praktisch werk, de vernietiging waar
van uiteraard weinig pedagogisch moet heten, losten later opgerichte ambachtsscholen op door werk voor ambachtsbazen te maken, die daarin handelden, zodat zij
de normale winst konden maken Soms leverden de afnemers de materialen Een
enkele maal werden ook opdrachten voor het (subsidiërende) gemeentebestuur uitgevoerd (J Zaaijer, 1880, ρ 26-28) Wij zagen in 6 3 1 , dat directeur Hana zijn
leerlingen aan de bouw van arbeiderswoningen liet werken
85 E S Witkamp, 1872, ρ 317
86 E S Witkamp, 1872, ρ 322, 323, vgl J Zaaijer, 1880, ρ 39,40
87 De weeklonen van oud-leerlingen bedroegen 9 á 10 maanden nadat zij de school
verlaten hadden over de jaren 1867-1871 naar 10 uren werken per dag ƒ 1,- tot
ƒ 4,50, de meeslen verdienden ongeveer ƒ 3,30 per week Ter vergelijking diene, dat
hel loon van een houtzagersknecht (getrouwd, 2 kinderen van 7 en 10 jaar, vrije
woning, vrij brandstof) in 1864 ƒ 5,77'^ per week bedroeg (Multatuli, IDEEN, 1865,
ρ 75), vgl IJ Brugmans, I9677, ρ 162-168
88 Ε S Witkamp, 1872, ρ 318, vgl J Zaaijer, 1880, ρ 32
89 Ε S Witkamp, 1872, ρ 318,319
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A A Köhne, 1965, Ν В Goudswaard, 1970, 1976
E S Witkamp, 1872, ρ 293, 294
Ε S Wilkamp, 1872, ρ 319
E S Witkamp, 1872, ρ 294, M w s, afd t s , 1961, ρ 7,8
E S Wilkamp, 1872, ρ 296-298, M w s , afd t s , 1961, ρ 9
W R Boer, 1872, ρ 771-777, D J Steyn Parvé, 1872, ρ 990-995, J Zaaijer, 1880, ρ
13, H Ρ Meppelink, 1961, ρ 52
К В van 8 oktober 1869, no 20 (goedkeuring statuten), W A Viruly Verbrugge,
1871, ρ 261-278, J Zaaijer, in De Ее , 1880,1, ρ 1-46
C B S , 1933, ρ 14, 17
Nederlandsche Maatschappij 1er bevordering van Nijverheid, 1895, ρ 140-145, 150,
153, 157, 162, 163
A F Kamp, 1955, ρ 6-9
Deze combinatie van beroepsopleidingen kan een zekere symboliek met worden
ontzegd Hoe graag WIJ ook „ingenium" vertalen in .vernuft" of „vindingrijkheid",
de middeleeuwse betekenis van dit woord was „oorlogswerktuig" of „knjgsmachine"
„Engins" was in de oude Gallische taal de naam van werktuigen van allerlei aard
Van „ingenium" en „engin" is afgeleid de naam „ingenieur", vervaardiger van
„engins"
Rapport comm Roéll, 1829, ρ 44, Rapport comm Van Ewijck. 1849, ρ 101, On
derwijsverslag over 1849/50, ρ 645, S Je, 1849, ρ 30, S S J , 1852, ρ 28, het Ko
ninklijk Instituut voor de Marine verhuisde in 1850 van Medemblik naar Breda (К В
van 11-8-1850, no 5, S S Je , 1852, ρ 30)
Onderwijsverslag over 1836, ρ 513,514
К В van 15-6-1836, no 66, voorzitter was A R Falck, minister van Staat, Onder
wijsverslag over 1836,ρ 497-505
Panjs kende reeds aan het eind der 18e eeuw de „Ecole centrale des travaux publics",
naar het ontwerp van de wiskundige Gaspard Monge welke school later de naam van
„Ecole Polytechnique" kreeg Ook in enkele Duitse staten en in andere landen
werden soortgelijke technische scholen opgencht, bekend onder de naam van Reaal-,
Technische, Polytechnische of Industnescholen, dan wel Akademies van technische
wetenschappen Ook België kende scholen van die aard, namelijk te Gent (1833),
Brussel (1833) en Luik (1835) D Buddingh, 1842, ρ 19-87, Algem Nijv Courant,
1852, nos 43-52, 1853, nos 1-12, D Bierens de Haan, 1861, ρ 4-51, Vereeniging
fabrieks-en Handwerksnijverheid, 1861, ρ 8-23, E van den Bossche, 1934, ρ 19,20
Ontwerp eener Algemeene Handelschool voor de stad Amsterdam, 1836, ρ 11, 12
Ontwerp ( ), 1836, ρ 12-14
A J Houck, 1838, cap I De militate Technicarum Scholarum, A J Houck, 1840, ρ
III, 13, 14, 33, 55-58, cf J de Bosch Kemper, 1851, ρ 174
Р О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 4, 15, 16, 24-29
Th van Swinderen, 1841, in Η Η R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 7 Zie voor hei
polytechnisch onderwijs in het buitenland de Algemeene Nijverheids-Courant, 1852,
nos 43-52, 1853, nos 1-12, D Bierens de Haan, 1861, passim
Р О С Vorsselman de Heer, 1841, ρ 24,25
J Bosscha, 1840,ρ 11, 12,23
Onderwijsverslag over 1824, ρ 130, 131, over 1836, ρ 505
Ρ Κ Görlitz, 1849, ρ 200-205, D Κ van Meerten, 1846, passim
A J Houck, 1840, ρ 3-6
Het gehele adres bij Η Η R Roelofs Heyrmans e a , 1906, bijlage VII
Η Η Roelofs Heyrmans e a, 1906, ρ 7, 8
K B van 8-1-1842, no 73
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Hel gehele gedicht by H H R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 15
H H R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 11,12
H H R Roelofs Heyrmans e a, 1906, ρ 12-14
F Nagtglas, De inwijding der Kon Ak te Delft, in Nieuwe Rotterdamsche Courant,
1-1-1893
Nieuwe Amsterdamsche Courant/Algemeen Handelsblad, 22-1-1842, no 3186
(X + Y) n , 1861, ρ 8-22, idem, Waarom in Twenthe ( ), 1861, ρ 4-9, De Ned
Stoompost, 28-4, 19-5, 26-5, 28-7-1861
К В van 20-10-1842, no 55
G Simons (1802-1868), promoveerde te Utrecht op een dissertatie over de uitzetting
van vloeistoffen door warmte (1828), adviseur voor schei- en werktuigkundige zaken
bij het departement van Financiën (1832), inspecteur inzake scheepsmelingen
(1841), lid van commissies inzake de droogmaking van de Haarlemmermeer en de
toepassing van stoommachines, adjunct-directeur (1845) en directeur (1846) der
Koninklijke akademie te Delft, ministervan BinnenlandscheZaken (1856-1857), lid
van de Raad van State (1857), lid van de Tweede Kamer (1864-1868) Ν Ν В W ,
1852, к 742-746, A Huet, in De Ing, 1895, no 48, ρ 537 ν ν
Α Vrolijk, Notulen van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs, 1869/1870
(8-2-1870), Η Η R Roelofs Heyrmans, Dr G Simons In Gedenkschrift ( ), 1906,
ρ 41-44
К В van 6-12-1842, Beschikking van 28-12-1842, К В van 30-8-1844, Beschikking
van 28-12-1842
Hand Tw Κ , 1844, ρ 684 ν ν , G Simons e a , 1848, ρ 3
Staatscourant van 17-11-1848, no 273
G Simons e a , Adres aan Zijne Majesteit den Koning, ingediend door Directeur en
Docenten der Koninklijke Akademie te Delft Delft, 29 november 1848
G Simonsea, 1848, ρ 5
G Simons e a , 1848, ρ 6
Onuitgeg pari red Thorbecke, III, 1903, ρ 341,342
Onuitgeg pari red Thorbecke, V, 1907, ρ 90,91
Onuitgeg pari red Thorbecke, III, 1903, ρ 341
Η Η R Roelofs Heyrmans e a , 1906, naar bijlage XlVa
Het volgende is ontleend aan W J Hoffman, De verhouding van het Delftsch
studentencorps tot de akademie en tot de polytechnische school In H H R Roelofs
Heyrmans e a , 1906, ρ 329-337
K B van 20 oktober 1842, no 55
W J Hoffman, in H H R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 333-335
K B van 7-9-1861, no 52
N R C , 6-1-1860,4-11-1861,16-11-1861, Arnh С ,4-10-1861,31-10-1861, NwDagbl
ν 's-Gravenhage, 9-10-1861, 14-11-1861, Algem Handelsbl, 17-10-1861
Rotterdamsche Courant, 22-10-1861
Senaat van het Delftsche Studentencorps, Adres aan de Leden van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal, november 1861
Senaat D S , 1861, ρ 8
Oprichting van het Delftsche Studentencorps 2 maart 1848, door directeur G
Simons „erkend" 14 september 1848
) Pijnappel, De Koninklijke Academie te Delft, als inngting lot opleiding van
Indische Ambtenaren beschouwd Amsterdam 1859
De Delftsche Academie, in het bijzonder met betrekking tot de opleiding van Civiel-Ingemeurs hier te lande, beschouwd door een Oud-Studenl Zwolle 1860
Schorsing vond plaats voor de tijd van twee maanden (К В van 21 november 1861)
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164
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172
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176

SJk, 1868, ρ 87
Η Η R Roelofs Heyrmans e a. 1906, bijlage XlVa
H H R Roelofs Heyrmans e a , 1906, ρ 22, G Simons e a , 1848, ρ 4,5
Η Η R Roelofs Heyrmans e a 1906, bijlage XlVa
Onderwijsverslag over 1847, ρ 29-31, D J Steyn Parve, 1865, ρ 183-185, S S Je,
1849, ρ 220
S Sarphati (1813-1866), promoveerde in 1839 te Leiden in de medicijnen, arts te
Amsterdam, hervormer op sociaal en onderwijskundig gebied, mede-oprichter van
de Inngting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid (1846), de Maatschappij
lot bevordering van landbouw- en landbouwontginning (1848), de vereniging voor
Volksvlijt (1852), de Maatschappij voor Meel- en Broodfabrieken (1855), de Nederlandsche Crediet- en Depositobank (1863). de Nationale Hypotheekbank (1864), de
Nederlandsche Bouwmaatschappij ( 1864), de Amstelhotelmaalschappij ( 1866) en het
Paleis voor Volksvlijt te Amsterdam, lid van de Provinciale staten van Noord-Hol
land (W Ρ 1953, 16, ρ 388. Η Brugmans, Geschiedenis van Amsterdam Utrecht/
Antwerpen 1973, 6, ρ 57-68)
Η J Koenen, Redevoering ( ), 1846, ρ 22-24, 38
Η J Koenen, 1846, ρ 27.28
Η J Koenen, 1846 25,29
De Inngting voor Onderwijs in Koophandel en Nijverheid te Amsterdam Amster
dam 1846,ρ 12, 13
De Inngting ( ), 1846, ρ VII-X, 63-84, vgl H J Koenen, 1856, passim
De Inngting ( ), 1846. ρ 104-106
De Inngting ( ), 1846, ρ 109, 110, men vergelijke het schoolgeld met dat van
Hana's a b s ( 6 3 1 )
Pari red Thorbecke, III, 1867, ρ 434^436
De Inngting ( ), 1846, ρ 111-119
D J Steyn Parvé, 1865, ρ 184
D J Steyn Parvé, 1865, ρ 184, 185
J A \anEyk, bij H J Koenen, 1856, ρ 30
D J Steyn Parvé, 1865, ρ 184, 185. Verslag Middelb ond Amsterdam, 1865, bijlage
Κ. ρ 3, 1866, ρ 73, 1867, ρ 81 (G AAmsl)
Η A B a k e e a , 1850, ρ 10
Η A Bakeea, 1850, ρ 3-9
Opmerkelijk is, dat hier met de vanaf 1838 hier en daar aan de gymnasia verbonden
„tweede afdelingen" genoemd werden Van deze had de Tweede afdeling of „Industneschool" te Maastricht de grootste bekendheid en kan het meest vergeleken
worden met de door Bake с s beschreven Duitse Realschulen De school werd
opgericht in 1847, was een afzonderlijke instelling en had een eigen rector (van
1851-1858 D J Steyn Parvé) Opheffing vond plaats na de oprichting van een
hogere burgerschool in 1864 (Raadsbesluit van 23 februari 1864) Zie voor de tweede
afdelingen staat 15 en voorts Pari red Thorbecke, III, ρ 504 ν ν , E Η von
Baumhauer. 1856, ρ 98, 99, 107-109, D J Steyn Parvé, 1865, ρ 181-183, H H E
Wouters, 1964, ρ 54-65
H A Bakeea, 1850, ρ 5-11
H A Bakeea, 1851, ρ 5-9, SJk, 1858, ρ 168
H A B a k e e a , 1850, ρ 13, 14
H A B a k e e a , 1853, bijlage
D J Steyn Parvé, 1865. ρ 186
Utrecht kreeg eerst in 1910 weer een Technische school van het middelbare type
Deze werd opgericht door de Nederlandsche Aannemersbond en had als vaknch-
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Ungen bouwkunde en waterbouwkunde In de loop der 20e eeuw ontstonden er
overigens verscheidene „derde" onderwijswegen, in 1957 werden de Middelbare
technische scholen „Hogere technische scholen" genoemd, terwijl de „Uitgebreid
technische scholen" (U Τ S -en) „Middelbare" technische scholen gingen heten In
1962 waren er vijf verschillende onderwijstypen op technisch gebied de Technische
hogeschool (1905), de Hogere technische school, de Middelbare technische school, de
lagere technische school en de Individueel technische school ( I T O ) De lagere
technische school geeft vanafl 975 les op drie niveaus I T O en Τ O aan toekomstige
vaklieden (A- en B-mveau) en Τ O aan toekomstige M T S -ers (C-niveau)
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7
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11
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13
14
15
16
17

J R Thorbecke, Over het bestuur ( ), 1829
J R Thorbecke, Redevoering, 1830
J R Thorbecke, Historische Schetsen, 1860, ρ 84-96
Κ H Boereema, 1949, ρ 4209
J R Thorbecke, Onuitgeg pari red , III, ρ 331,332,455,456
I van Hoorn, 1907, ρ 329
Wet op het 1 ο , 13-8-1857, Stbl 103, Onuitgeg pari red , IV, ρ 620-644
Pari red , III, ρ 345
Pari red , III, ρ 346
Rapport sur l'organisation de l'enseignement industriel, Bruxelles 1852, ρ 13,
148-151, vgl H J Koenen, 1856, ρ 31-39, Vereeniging fabr nijv , 1861. ρ 30 De
conclusie van de commissie was met geheel juist De m 1841 te Doornik opgerichte
„Ecole d'arts et métiers", bezocht door interne en externe leerlingen, kampte weliswaar met grote moeilijkheden, maar hield het hoofd boven water De school gaf
hjntekenen, bouwkunde, briefschrijven natuur- en scheikunde en praktijklessen in
diverse ambachten De leerlingen maakten werkstukken voor ondernemers, die de
nodige materialen leverden en voor het afgeleverde werk loon betaalden Het vinden
van geschikte werkstukken, die een opleidingsdoel dienden en tevens goed genoeg
waren om geld op te brengen, bleef een voortdurende bron van zorgen In 1860 moest
men noodgedwongen lot vereenvoudiging van het programma overgaan Tegen 1880
was nog alleen de metaalafdeling over Daarna begon de school tol bloei te komen
(M D'hoker, 1980, ρ 54-56, 98-100), parallel met de opwaartse lijn der Nederlandse
ambachtsscholen (zie par 6 3 2 en 7 5 )
J R Thorbecke, pari red , III, 1867, ρ 507, 508
De Belgische regering en haar inspectie stonden eveneens afwijzend tegenover
praktisch-technisch onderwijs in schoolverband Ministère de l'Intérieur, Exposition
des académies et écoles des beaux-arts et Congrès de l'enseignement des arts du
dessin, Brussel 1869, ρ 276, Congrès international pour objet l'enseignement technique, commercial et industriel Compte rendu des travaux, 20-25 septembre 1886, ρ
86, 87 In eigen land waren nog in 1895 vele vertegenwoordigers van het bedrijfsleven
gekant legen het inrichten van werkplaatsen in scholen van voortgezet onderwijs
Ned Maatschappij ter bev van N , Nationaal congres, 1895, ρ 144, 145, 150, 153,
157, 162, 163
L Dasberg, 1975, ρ 67 ν ν
Verslag commissie van Rapporteurs over artikel 12
Pari red . Ill, ρ 502, 503, 508, 509, 517
Pari red, III, ρ 357
Pari red , III, ρ 392-400
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Onuitgeg. pari. red., V, 1907, p. 91.
Rapport commissie Van Ewijck, 1849, p. 102-106.
J. R Thorbecke, Pari red., III, p. 359.
J. R. Thorbecke, Pari. red , III, ρ 506.
J. R. Thorbecke, Pari. red., III, ρ 449
Wet tot regeling van hel middelbaar onderwijs, 2 mei 1863, stbl. 50.
J. R. Thorbecke, Pari. red., III, p. 517, 518
Zie voor de geschiedenis van de Polytechnische school van 1863-1905 A. Huet,
Geschiedkundig overzicht (. ), in: De Ingenieur, 1895, no. 48, Delftsche
Studentenalmanak voor 1886: A. F. Kamp, 1955, H. H. R. Roelofs Heyrmans e a.,
Gedenkschrift (.. ), 1906, H. Lintsen, 1980.
A. J. Derkinderen, 1908, p. 31
A F.Kamp, 1955, ρ 27,28.
D.J. Steyn Parve, 1872, ρ 980,981
Verslag over Mem. van Toel., Ie wetsontw , door de comm van rapp. Tw. К., zitting
1861/62, par. 2; Thorbecke in Mem. van Toel. op 2e wetsontw (ingediend
23-10-1862), par. 1.
Alleen het Leidse industriecollege bleef voortbestaan tol 1873, zie par. 5.1 3.
Wet lol regeling van het middelbaar onderwijs van 2 mei 1863, titel VI, par. 69-83; zie
bijlagen VII en VIII.
Opgebouwd uit de Onderwijsverslagen over 1865-1905; C.B.S., 1933, p. 14, 17.
Naar gegevens uil het Onderwijsverslag over 1874/75.
Pari. red. Thorbecke, III, 1867, p. 514.
C B S . , 1933, p. 14. 17.
D.J. Steyn Parvé, 1872, p. 994-1000; vgl. J.J. Hahn, De Economist 1874, p.
1169-1192.
J.J. Kreenen, 1864, ρ 111
J. J. Kreenen, 1864, ρ 214,218
Pari. red. Thorbecke, III, 1867, p. 348
D J Steyn Parve, 1872, p. 967,981,986-989.
D. J. Steyn Parve, 1872, p. 979, 980.
D. J. Steyn Parve, 1872, ρ 979.
M. F. Onnen, 1900, p. 26
Onderwijsverslag over 1871, Steyn Parvé, 1872. p. 970, 971; C.B.S., 1933, p. 14. 17.
De Economist, 1873, II, p. 1154, J J Hahn, in De Economist, 1874, ρ 1185; J.
Zaaijer, in. De Economist, 1880.1, ρ 14.
Η. P. Meppelink, 1961, p. 63
H P. Meppelink, 1961, p. 54.
C.B S., 1966, p. 141 v.v.; Ph. J Idenburg. 1964, ρ 21
H H. R. Roelofs Heyrmans e.a.. 1906, bijlage XlV.b.
Ph J Idenburg, 1964, p. 214, 218.
J. Th Moulon, De opleiding van den handwerksman in Nederland, in: Vragen des
Tijds, 1, 1881, p. 82,83.
Maatschappij van Nijverheid, 1895, ρ 74-79 en passim
„Er bestaat geen andere pedagogie dan de pedagogie van de hoop". L. Dasberg, 1980,
p.29.
S. Ie Poole, in De Economist, 1859, p. 391 v.v : 1860, p. 247 v.v
J J. Cremer, 1863, Nieuwe Rotterdamsche Courant, 11-3-1863
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59 J R Thorbecke aan J J Cremer 2-4-1863 „Ik heb de eer U mijn dank le betuigen
voor het gedrukte exemplaar Uwer voordragl over de fabriekskinderen ( ) Tot
mijn leedwezen kon ik die voordragt niet bijwonen, ik zal nu van den inhoud met
belangstelling kennisnemen Zonder twijfel verdient de vraag, ofarbeid in fabncken,
in hel publiek belang, eene wettelijke regeling vordert, overwogen te worden" (p b )
60 J R Thorbecke, Pari red, 1869, IV, ρ 93 Instelling eener commissie betrekkelijk
den arbeid van kinderen in de fabrieken
61 J R Thorbecke, Pari red , 1870, V, ρ 426,427, VI, ρ 138
62 Rapport van de „Commissie belast met het onderzoek naar den toestand der kinde
ren in fabrieken arbeidende", 1869, ρ 26-29 (het rapport bevat 1514 pagina's) Het
verschil der uitkomsten kwam voort uit verschillende soorten van gegevens Uit de
door de gemeentebesturen en fabrikanten verstrekte cijfers bleek, dat in 490 bedrij
ven met 32 053 arbeiders 3 116 (9 72%) van deze kinderen waren van 5 tot 14 jaar (p
10, bijlagen G en H) Van de 7 223 door de commissie zelf onderzochte fabrieksar
beiders waren 1 451 (20 093%) kmderen van 6 tot 13jaar(p 11, bijlage H)
63 S van Houten (1837-1930), gepromoveerd in de rechten te Groningen, advocaat te
Groningen, als liberaal tot lid der Tweede Kamer gekozen voor Groningen (1869),
stond in vele opzichten tegenover Thorbecke, was voorstander van staatsingnjpen op
sociaal gebied, gaf stoot tot eerste sociale „wet houdende maatregelen tot het tegen
gaan van overmatige arbeid en verwaarlozing van kmderen" (Stbl 1874, no 139),
minister van Binnenlandse Zaken (1894), o a belast met het ontwerpen van een
kieswet (aangenomen in 1896), lid der Eerste Kamer (1904-1907), schreef over
politieke, staatkundige en sociale onderwerpen (W Ρ E , Χ, ρ 839, 840, G M Bos,
1953)
64 Onuitgeg pari red Thorbecke, VI, ρ 371-373
65 Η Hoefnagels, 1957. ρ 93, J С Vleggeert, 1967, ρ 87-89 De wel verbood kinderen
beneden twaalf jaren in dienst te nemen of in dienst te hebben (art 1) Huiselijke en
persoonlijke diensten, alsmede veldarbeid vielen echter buiten het verbod (art 2)
Deze bepalingen traden op 23 september 1876 in werking Een overgangsbepaling
maakte het nog mogelijk tot 23 september 1875 tienjarige en oudere, lot 23 september
1876 elfjarige en oudere kinderen in fabrieken en werkplaatsen tewerk te stellen (art
5)
66 E H Kossmann. 1979, ρ 255-259
67 Maatschappij van Nijverheid, 1895, ρ 78 79, 106-115, 140, 145 en passim
68 J A de Jonge, 1968. ρ 285, C B S , 1933, ρ 13
69 J Th Mouton, in Vragen des Tijds 1881,1, ρ 81 ν ν
70 De Nederlandsche Industrieel, 19 mei 1878
71 Maatschappij van Nijverheid 1895 ρ 362-366 en passim
72 C B S , 1933, ρ 12
73 C B S , 1933, ρ 15, Η J de Groot, 1930, ρ XIII
74 Η J de Groot, 1930, ρ 94 ν ν
75 J G Bannink, 1967, ρ 14, Η J de Groot. 1930, ρ XIV
76 Wet lot regeling van hel Voortgezet Onderwijs, 1968, art 5,13,15
77 Vgl (F J ) Th Rutten, 1951, ρ 8,9, A M P Knoers, 1977, ρ 42, A G vanEupenen
J H G I Giesbers, 1977, p 11, 12, M J Langeveld, 1974, p 14-17,72-78 en passim,
G W Meijnen. 1977, p 204-206
78 N Deen, 1969,p 81, 186,vgl P С v a n d e G n e n d . z j (ong 1970),p 19,26,27,57-91
79 J F M С Aarts, N Deen en J H G I Giesbers, 1 9 8 0 ^ 99
80 Vgl J A van Kemenade, Contouren ( ), 1975, p 22,23,47-51, L van Gelder, 1977,
p 82, A M P Knoers, 1977, p 41,42, С E Vervoorl, 19786, p 50-53
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Geraadpleegde bronnen en literatuur

a. Archieven
In du werk is gebruik gemaakt van gegevens uit de volgende archieven.
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief
Gemeente Archief

te Amsterdam.
te Arnhem.
te Breda
te Deventer.
te Groningen.
te 's-Hertogenbosch.
te Leiden
te Maastricht
te Middelburg.
te Nijmegen.
te Rotterdam.
te Utrecht
te Zutphen.
te Zwolle.

Algemeen Rijks Archief te 's-Gravenhage
Rijks Archief te Groningen.
Rijks Archief te Utrecht.
Archief der Rijksuniversiteit te Leiden, afdeling Westerse Handschriften.

b. Handgeschreven bronnen
In noten zijn bronnen vermeld, die handgeschreven zijn door regeringspersonen, be
stuursleden van scholen, docenten en anderen Rapporten, verslagen, onderwijsplannen en
brieven daaronder zijn in de volgende lijst afzonderlijk genoemd Als auteur van rege
ringsstukken is aangegeven „Minister", ook waar andere personen dan de minister van
Binnenlandse Zaken с q. de Commissaris-Generaal voor het Onderwijs en voor de Kun
sten en Weienschappen de stukken ondertekend hebben (t w. de Secretans van Slaat, de
Administrateur voor het Onderwijs, de Kunsten en Wetenschappen e а ), „Gouverneur
provincie" staat voor Commissaris des Konings en voor Staatsraad, Commissaris des
Komngs; „Bestuur" staat voor Commissie, Hoofddirecteuren, Raad van Bestuur en Bestuurderen. Om materiele redenen was hel ondoenlijk alle missiven en alle in notulen
voorkomende schrifturen in de lijst op te nemen, gekozen zijn de stukken, die een min of
meer samenhangend beeld geven van hel schoolgebeuren in een bepaalde periode
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Schrifturen van personen
Ch J van Bell Twee ontwerpen van een Industneschool 1 Ontwerp van eene IndustneSchool voor Sleden waar geene Akademien zijn, 2 Ontwerp van eene InduslneSchool voor de Stad Rotterdam A R A , Bi Za Ond , 4-2-1828, no 28
S Brouwer aan Curatoren der hogeschool te Groningen Plan voor industrieel onderwijs,
η a ν het К В van 13 mei 1825, no 27 R A G , 17-5-1826, exh 22-5-1826, no 12
J Deeleman Uittreksel uit de „Aanteekeningen betrekkelijk de Teekenschool" te Deven
ter G A D , A Ν , 25-1-1850, no 83
A H van der Boon Mesch aan Curatoren der hogeschool le Leiden Verslag omtrent het
Industrie College over 1827-1833,7-11-1834, no 43, N с , 15-11-1834, ιην 90, Verslag
over 1827,12-5-1828,η с 1828,bijl 96a,inv 82, over 1833,7-11-1834,no 143, ιην 88,
over 1837, 11-1-1838, inv 270, 1836, over 1859-1860, versi en bijl v a n n c , i n v 271,
over 1862-1863, versi en bijl van η с , ιην 271 Bk R U L , afd w h , AC II
A Η van der Boon Mesch aan В en W van Leiden Twee adressen inzake de gewenste
huisvesting van een kabinet van scheikundige en technische werktuigen voor het
industrieel onderwijs G A L , deel VV, 9-2-1836 no 817, f 17
J van Cleeff, instituteur in de wiskunde, aan de Hoofddireaeuren der Academie van
Teeken-, Bouw- en Zeevaartkunde te Groningen Rapport over het onderwijs in de
wiskunde, bezwaren tegen het grote verloop onder de leerlingen, voorstellen tot
verandering der Wetten G A G , AM, ιην 7, bijlage В, 18-2-1829
Ρ J I de Fremery aan Curatoren der hogeschool te Utrecht Plan voor het geven van
onderwijs in de praktische en theoretische scheikunde R A U . 20-9-1829, N e , f
3718, nadere voorstellen 14-1-1830, f 3785
J de Gelder Gedenkschrift over de tegenwoordige Inngtingen Gebreken der Koninklijke
Artillerie-, Genie- en Marineschool zoo als dezelve van den jare 1814 tot op dit
oogenbhk beslaan heeft Twee bijlagen A en B, 138 foüobladen Delft, 14 november
1818 A R A , 6, exh 12-6-1818
J de Gelder aan Curatoren der Leidse hogeschool Verslag omtrent het Industrie Collegie
en de Industrie School over 1826 en 1827,3-11-1827 R U L, AC II, inv 81
J de Gelder aan Ch Jan van Bell, naar aanleiding van twee omwerpen van een Industneschool A R A , 11-11-1827, exh 4-2-1828, no 28
J de Gelder aan de Koning Memorie jegens de opngling eener Normale-Industrie-School
A R A , 8-1-1828, Staatssecr, 2996 exh 12-1-1828, по 90 en 17-6-1828, no 41
J de Gelder aan Curatoren der hogeschool ie Leiden Verslag omtrent het industrieel
onderwijs over 1826-1827 15-5-1828, N с 16-6-1828, f 74, bijl no 96b, inv no 82,
over 1829-1830, 20-5-1830, N e 28-5-1830 bijl no 67 Bk R U L , AC II
E H Greve Plan tot oprichting van een school le Deventer voor het onderwijs in rekenen,
wiskunde en aardrijkskunde G A D , AN 4, 2-2-1809 f 452-455
W van Houten aan de Minister Plan op welke wijze naar het oordeel van den ondergeleekende hel onderwijs in de Industrie Scholen behoort gegeven te worden Eén
bijlage A R A , 21-9-1827, exh 4-2-1828, no 28
G van der Jagt aan D J van Ewijck Voorstel tot het oprichten van een industneschool te
Amsterdam daartoe aangespoord door G Moll en verwachtend, de medewerking te
verkrijgen van de beide Nutsdepartementen en het Stadsbestuur A R A , 13-1-1826,
exh 17-1-1826, no 8/F
G van der Jagt aan D J van Ewijck Verslag over ontvangen modellen voor de Industneschool te Amsterdam A R A , 5-9-1828, exh 9-9-1828, 10/F
A Lipkens Memoire, présente à Monsieur L'administrateur de L'instruction publique des
Sciences et des arts du Royaume des pays bas Plan et Programme d'un Cours
d'instruction industrielle A R A , 12-6-1828, exh 21-7-1828, no 13
В Looman, docent bouwkunde aan hel Bestuur der Teeken-Academie-Schooi te Deven
ter Rapport over de Staat van het onderwijs met opgave van de middelen tot
verbetering G A D , ΑΝ, ιην 155, 14-9-1842. no 51
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В Looman, docent bouwkunde, aan het Bestuur der Teeken-Acaderme-School te Dev
Rapp over praktisch ond , not 21-2-1845 G A D , AN, inv 152
G Moll aan Minister Voorstel, te beginnen met industrieel onderwijs aan de hogeschool te
Utrecht R A U , 1-2-1825, exh 19-3-1825, no 22, inv 4231
S de Pauw, Stadsarchitect te Leiden Pro Memorie omtrent de huisvesting van het indus
trieel onderwijs aan de hogeschool te Utrecht Mei 1834 G A L , bibl van Leiden en
omg, 54712 Г
W H Siccama aan Hoofddirecteuren der Akademie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde
te Groningen Rapport omtrent bezwaren legen voorgenomen veranderingen in het
onderwijs, neerlegging van het lidmaatschap en het voorzitterschap der Stichting
G A G , 2-4-1829, AM inv 7. bijlage F
W H Siccama aan Hoofddirecteuren der Akademie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde
leGronmgen Rapport omtrent verandering in het onderwijs, herhaling der bezwaren
en van de genomen beslissing G A G , 11-4-1829, AM, inv 7, bijlage H
W H Siccama Aanteekemngen nopens de Academie van Teken-, Bouw- en Zeevaart
kunde van November 1797 tot en met 23 April 1829,63 foliobladen G A G , AM, inv
7
S Stratingh en Ρ Diressen aan Curatoren der hogeschool te Groningen Plan voor het
geven van industrieel onderwijs aan de hogeschool te Groningen G A G , I s с,
18-7-1826
Th van Swinderen aan D J van Ewijck Voorstellen m b t de financiële en onderwijskundige aspecten van de Akademie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde en van het
Genootschap 1er aanmoediging der beeldende kunsten te Groningen A R A ,
24-2-1830, exh 26-6-1830, no 800, inv no 4530
G J Verdam aan В Donker Curtius Over technologieën het industrieel onderwijs aan de
hogeschool te Groningen, 3-12-1825, 6-11-1826, 25-12-1826, 26-2-1827 (p b )
G J Verdam Catalogus van gereedschappen, modellen en werktuigen, gebruikt bij het
industrieel onderwijs aan de hogeschool te Groningen R A G , 29-9-1828, no 5
G J Verdam Rapport omtrent hel gegeven industrieel onderwijs aan de hogeschool te
Groningen R A G , 22-11-1830, no 4
Schrifturen van besturen
Bestuur M S G te Leiden Verslag der Algemeene Jaarlijksche Vergadering, gehouden op
de Groóte Zaal in het Logement van den Doelen, op den 6 Junij 1786 G A L , MSG,
nol 6-6-1786, no 1
Bestuur (voorlopig) der Akademie van Teken-, Bouw- en Zeevaartkunde te Groningen
Prothocol der Handelingen van de Provisionele Directeuren als eerste Deelnemers aan
de oprichting der Akademie, ondertekend door G van Olst, W Siccama, H van
Calcar.W Wouters, Ρ de Gravere, G J Kaiser en 344 anderen G AG , 13-11-1797,
AM, inv l/l
Bestuur Nulsdeparlement Deventer aan Medeburgers der Stad Plan tot verbetering van
het Schoolwezen, bestaande uit 13 artikelen G A D , AN, inv 3, 1797-1801, not
1-2-1798
Bestuur (voorlopig) der Akademie van Τ -, В - en Ζ le Groningen Prothocol van wetten,
bevattend a Grondwetten, 1798, b Reglement van orde voor de hoofddirectie, 1798,
с Voorwaarden voor hel geven van onderwijs, 1798-1799. d Reglement voor „gratis"
leerlingen, 1799, e Nader reglement „op het mededingen en uitdelen der prijzen"
G A G , 1799, AM, inv 8
Bestuur Nulsdeparlement Deventer aan Medeleden Plan lot het oprichten van een le
kenschool op voorstel van Burger (A J Duymaer) van Twist G A D , AN, inv 3,
1797-1801, not 6-11-1800
Bestuur M S G te Leiden Verslag van het onderwijs over 1800 G A L , MSG, not
23-9-1801, no 4

310

Bestuur lekenschool Deventer Reglement der school G A D . Extract uit Nolulenboek
van het Nulsdep , 6-11-1800, inv no 155
Bestuur (voorlopig) ener te Zutphen op te richten tekenschool, aan het Bestuur van het
Nutsdepanemenl Plan voor een tekenschool G A Zutphen, AN, 3-1-1810
Bestuur tekenschool Deventer aan Bestuur Nulsdepanemem Rapport omtrent de teken
school over 1800 G A D . A N . i n v 3, 1797-1801, not 8-1-1801
Bestuur tekenschool Zuphen aan В en W der stad Verslag van de tekenschool over
1816-1817 G A Zutphen, AN, not 12-7-1817, inv no 274
Bestuur Ak Τ Β Ζ aan Medeleden Rapport over de consequenties van het К В van 13
april 1817, no 22 G A G , inv 1/3, not 1814-1818, III, 24-7-1817, ρ 45 ν
Bestuur lekenschool Deventer Verslag omtrent de school over 1818-1819 G A D , AN, inv
4, not 21-10-1819, f 600-603
Bestuur Akademie Τ Β Ζ aan de leden Rapport over de onderwijskundige en financíele
toestand der akademie G A G , cone vere st 1822-1823, 17-10-1822, inv 3
Bestuur tekenschool Deventer Verslag omirent de school over 1822 G A D , AN, inv 155,
30-1-1823, no 8
Bestuur over de wiskundige school te Deventer Voorstel tot oprichting ener school voor hel
onderwijs in wiskunde, toegepast op handwerken G A D , AN, mv 4, oktober 1823, f
622-627
Bestuur Akademie Τ Β Ζ te Groningen Plan van voorzitter W H Siccama tot verhoging
der inkomsten G A G , AM, 1825, inv 11
Bestuur M S G le Leiden aan de Koning Verslag omirent de toestand der school, sug
gestie, de door de regering voorgenomen bevordering van industrieel onderwijs in
verband te brengen met hel onderwijs van het genootschap G A L , MSG, not 1826,
no 7, f 107 ν
Bestuur M S G te Leiden Verslag omtrent mogelijke samenwerking met het industrieel
onderwijs der hogeschool G A L , MSG, nol 7-8-1826, f 100, 101
Bestuur M S G te Leiden aan de Koning Verslag over 1826 G A L , 16-5-1827, bijl not,
no 14, bl l,f 19
Bestuur tekenschool Deventer aan В en W van Deventer Verslag over de ingevoerde
voorbereidende klas en de medailleverstrekking G A D , AN, 4-2-1828, no 16, inv
155
Bestuur Volksonderwijs in de Wis- en Natuur-, Schei- en Werktuigkunde te Amsterdam
aan Minister Verslag omtrent de industneschool over 1827-1828 A R A , 18-4-1828,
exh 22-4-1828, no 15/F
Bestuur Volksonderwijs te Amsterdam aan Gouverneur van Noord Holland Verslag
omtrent de industneschool over 1827-1828 A R A , 23-5-1828, exh 7-6-1828, no 14,
inv 4404
Bestuur Volksonderwijs te Amsterdam aan Minister Verslag en lesrooster van het onder
wijs der industneschool, beschrijving van door leerling Kroll uitgevonden heiwerktuig A R A , 30-11-1828, exh 10-12-1828, no 35
Bestuur Volksonderwijs te Amsterdam aan Minister Verslag over 1828-1829 A R A ,
27-5-1829, exh 5-6-1829, no 16/F, inv 4469
Bestuur tekenschool Deventer aan В en W der stad Verslag van het onderwijs over
1828-1829, beoordeling van de mate, waann reeds is voldaan aan de bepalingen van
het К В van 10-10-1829, no 82 G A D , AN, inv 152,7-12-1829
Bestuur Akademie Τ Β Ζ te Groningen, aan Curatoren der hogeschool Plan omtrent
samenwerking t a ν industrieel onderwijs R A G , I s с, 28-4-1830, f 72-79
Bestuur Volksonderwijs te Amsterdam, aan Minister Verslag over 1829-1830 A R A ,
29-6-1830, exh 19-7-1830, no 32, inv 4533
Bestuur tekenschool Deventer aan В enW der stad Omschrijving van het doel der school
G A D , AN, inv 155, 14-4-1831, no 21
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Bestuur Nutsdepartement Deventer Plan tot heroprichting der wiskundige school voor
ambachtslieden en anderen G A D , AN, inv 4, В 21, 1-9-1836, f 803
Bestuur (Commissie) Nutsdepartement Zutphen aan de Raad der Stad Zutphen Rapport
inzake wederoprichting der lekenschool G A Zutphen, AN, 1-12-1838, 2-1-1839
Bestuur lekenschool Deventer Extract uit het Register der Besluiten van het Departement
der Maatschappij lot Nut van 't Algemeen Ontwerp van regeling ener zomer-tekenschool G A D , AN, inv 155, 12-3-1840, no 41
Bestuur lekenschool Deventer Schels van de ontwikkeling der school en hel programma
van de cursus 1839-1840 G A D , AN, inv 155, no 46 A
Bestuur Tekenakademie te Middelburg Naamlijst der Jongelingen, aan het Bestuur der
Teeken Akademie voorgedragen tol het gratis bijwonen der Lessen 1825-1844
G A Middelburg, ATA
Bestuur lekenschool te Deventer aan В enW der stad Rapport over aanmerkingen van de
Minister op de toekenning der medailles op 2 april 1846 G A D , AN, inv 155,
14-7-1846, no 70
Bestuur Praktische Werkschool te Deventer Lijst van door leerlingen in de school ver
vaardigde werkstukken G A D , nol 18-1-1850, bijl 83, inv 155
Bestuur lekenschool Deventer Verslag van de gehouden tentoonstelling η a ν de viering
van het vijftigjangjubileum der school G A D , AN. 14-6-1850, 20-6-1850, inv 152
Bestuur lekenschool Deventer aan В en W der stad Opgaven voor het jaarlijksch Uit
voerig en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Deventer Verslag
omtrent de Teeken-Akademie-School en de Werkschool G A D , AN, inv 155,
9-3-1852, no 97
Bestuur lekenschool Deventer aan het Bestuur van het Nutsdepartement Rapport over de
Tentoonstelling van Bouwmaterialen, gehouden te Amsterdam, waarop vier van de
acht door de werkschool ingezonden werkstukken der leerlingen bekroond zijn
G A D , AN, inv 152, extract uit de nol 17-11-1853,11-12-1853
Bestuur van het Depanemenl Deventer der N M N aan het Bestuur der Teekenschool Ie
Deventer Plan van een op te richten school voor industrieel onderwijs, in samenwer
king met de lekenschool G A D , AN, nol 14-10-1842, 25-11-1853, inv 152
Bestuur der Teeken- en Bouwkundige school te Deventer aan het Nulsdepartement
Rapport over de voorstellen van het Nijverheidsdepartement inzake de oprichting
ener inrichting tol het onderwijs in de Statica, 12-12-1853 G A D , AN, inv 152
Bestuur Ambachtsschool Nijmegen aan В en W der stad Verslag omtrent de school vanaf
de oprichting in 1850 tot de cursus 1855-1856, ongedateerd G A N , 19-5165
Bestuur lekenschool Deventer Instructie voor en aanstelling van В Looman, stadsbouwm
en docent lekenschool, nol 29-3,9-7,27-7-1838,14-10-1842 G A D , inv 152,154
Bestuur der School van Voortgezet Onderwijs (induslneschool) aan de Commissie voor de
Teeeken-Akademie-School Ie Deventer Voorstellen tot betere samenwerking
G A D . A N . i n v 155. 13-11-1861, no 120
Bestuur Akademie Minerva te Groningen Jaarverslagen over 1844-1861 G A G , AM, inv
40
Bestuur (Raad van) der Koninklijke Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam
Jaarlijks verslag en Rekening en Verantwoording over 1857, 1858 en 1861, G A A ,
seer ond
Bestuur der Teekenschool te Eindhoven aan de Gemeenteraad der slad Verslag van de
school over 1861 A R A , 18-1-1862, exh 22-5-1862, no 73
Bestuur der Teekenschool aan В en W van Waalwijk Verslag van de Teekenschool over
1861 A R A , 3-2-1862, exh 22-5-1862, no 73
Bestuur lekenschool Deventer aan het Nutsdepartement Voorstellen omtrent het ontwor
pen concept-reglement der Induslneschool (School voor Voortgezet Onderwijs) m b t
de samenwerking lussen de lekenschool en de induslneschool G A D , AN, inv 155,
24-2-1862.no 123
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Bestuur der Gemeente teekenschool te Bergen op Zoom aan de gemeenteraad Verslag der
school over 1861 A R A , 6-1-1862, exh 22-5-1862.no 73
Bestuur (Raad van) der Koninklijke Akademie van beeldende kunsten te Amsterdam aan
de Minister Rapport der Kommissie van Examen voor Onderwijzers op Teeken
Akademien en Scholen, omtrent het benoemen van onbevoegde onderwijzers A R A ,
17-5-1862.no 20, 20-5-1862, no 48
Bestuur der Teekenschool te Ravenstem aan В en W van Ravenstein Verslag van de
school over 1861 A R А , 31-12-1861, 22-5-1862, no 78
Bestuur lekenschool Deventer aan hel bestuur van het Nutsdepartement Verslagen om
trent de school over 1857-1865 G A D , AN, inv 97
Bestuur lekenschool Deventer aan В en W der stad Opgave voor het jaarhjksch uitvoerig
en beredeneerd Verslag van den toestand der gemeente Deventer Verslag omtrent de
Teekenschool, de Werkschool, de Zondagsschool en de Wiskundige School G A D ,
AN, inv 155, 14-1-1856, 12-1-1857, no 99, 5-2-1859,2-2-1860, 12-1-1861,3-2-1862,
15-1-1863, 15-1-1864, 16-1-1865
Bestuur Ambachtsschool Nijmegen aan В en W der stad Verslagen omtrent de school
over 1850-1864 G A N , NAN, inv 19-5155
Bestuur lekenschool Deventer aan В en W der stad Verslagen der school over de jaren
1855-1864 G A D . m v 155, 156
Bestuur van het Voortgezet Volksonderwijs ten behoeve van den Handwerksstand aan het
Bestuur van het Nutsdepartement te Deventer Verslagen over dejaren 1857-1864
G A D , AN, 10-1858,9-1859, 10-1860, 10-1861, 11-1862, 10-1863, 11-1864, 10-1865,
inv no 97
Schrifturen van Gemeentebesturen
В en W van's-Hertogenbosch aan Gouverneur van Noord-Brabant Rapport omtrent het
Stadsinstituut voor de Teeken- en Bouwkunst te 's-Hertogenbosch G A 's-H ,
4-8-1817, no 472, Reg corr 1817
Stedelijk Bestuur van Gend Uyttrek van den register der beraedingen van den stedeUjken
raed Zitting van den 13 October 1825 Plan van een School voor kunsten en am
bachten, с q Conservatoire des Arts et Métiers (zie bijlage Illa) A R A , 13-10-1825,
exh 26-1-1826, no 63
В en W van Utrecht aan Curatoren der hogeschool Staat van zoodanige Fabrieken,
Trafieken en handwerken, welke verondersteld worden onderwijs te behoeven in de
Schei- en Werktuigkunde R A U , 20-10-1826, no 48, f 2819
В en W van Nijmegen aan Gouverneur van Gelderland Memorie, bevattend opgave der
inngtingen van industrieel onderwijs in de gemeente Nijmegen, gevraagd bij besluit
( ) van 22 July 1856. no 3591/27, prov bl no 77 G Α Ν , NAN, inv no 19-5165
В en W van Cuyk с a aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Verslag omtrent de
lekenschool over 1861 A R A . 30-1-1862, exh 22-5-1862, no 73
В en W van Breda aan Gouverneur van Noord-Brabant Verslag van het Stads Teeken
Instituut te Breda over de cursus 1860-1861 A R A, 7-2-1862, exh 22-5-1862, no 73
В en W van Geertruidenberg aan de Gemeenteraad Verslag van de Teekenschool over
1861 A R A , 10-2-1862. exh 22-5-1862, no 73
В en W van Tilburg aan Gedeputeerde Staten der provincie Noord-Brabant Verslag van
de Teekenscholen over 1861 A R A , 22-2-1862, no 145, exh 22-5-1862, no 73
В en W van 's-Hertogenbosch aan de Gouverneur van Noord-Brabant Staat der Ko
ninklijke School voor nuttige en beeldende kunsten te 's-Hertogenbosch over 1861
A R A , 24-2-1862, exh 22-5-1862, no 73
Schrifturen van Commissies (Kommissies)
Commissie Van Swinden Rapport „over het Stelzel van Openbaar onderwijs en tot alle
inrichtingen die tot het zelve middelijk of onmiddeli|k behooren" (6 paragrafen)
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A R A , Staatssecretarie Lodewijk Napoleon, inv no 249,8-11-1808, 21-7-1809, no 1,
15-8-1809, no 44, 8-11-1808, 22-5-1809, 26-7-1809, no 1
Commissie d'Ursel Dispositif des Résolutions prises par la Commission établi par l'Arrêté
Royal du 19 Février 1829, 2a l'effet de revoir les dispositions actuellement existantes
sur l'Instruction moyenne (91 artikelen) A R A , 19-2-1829 no 4, 11-6-1829, no 59
Commissie d'Ursel Toelichting op het rapport „Dispositif des Résolutions ( )" van
11-6-1829, no 59 (54 foliobladen) A R A , 29-5-1829, exh 11-6-1829, no 58
Kommissie van het Departement Deventer der Maatschappij ter bevordering van Nijverheid aan de Kommissie over de Teekenschool Voorstel tot oprigting van eene Industrie-School G A D , A N , i n v 155 10-10-1842 no 52
Kommissie van Financiën uit den Raad der stad Amsterdam, benoemd 4-11 -1853 Rapport
inzake subsidiering van het industrieel onderwijs van ambachtslieden G A A , nol
raadsverg 29-10-1856, bijlage A 252
Kommissie voor het Industrieel Onderwijs, aan den Raad der stad Amsterdam, benoemd
26-10-1854 Rapport dd 24-10-1856 G A A , not gem г 29-10-1856. bijlage no 252
Kommissie van de gemeenteraad van Amsterdam Rapport over het verlenen van subsidie
voor de Ambachtsschool van de Maatschappij van den werkenden stand te Amster
dam G A A , Muniment register, bijlage Ν 295. 29-10-1862
Kommissie van Examen voor Onderwijzers op Teekenakademien en Teekenscholen, aan
Raad van Bestuur der Koninklijke Akademie van b к te Amsterdam Rapport over de
handhaving der voorschriften omtrent benoemingen van (eekenmeesters ingevolge
het К В van 13-4-1817, no 22 A R A , 29-1-1862, no 98, exh 20-5-1862, no 58
Rapport over idem, AR A , 29-4-1862, no 102, inv no 421, bijlage 2
Schrifturen van Curatoren der hogescholen
Curatoren hogeschool Utrecht aan Minister Rapport over het voornemen, aan de hoge
school industriële lessen te geven R A U , 8-3-1825 no 56
Curatoren hogeschool Groningen aan Minister Concept-reglement inzake industrieel
onderwijs, η a ν KB van 12-7-1826, no 1 R A G , 31-7-1826, no 2, exh 15-2-1827,
no 12
Curatoren hogeschool groningen Plan van een School voor wis- en werktuigkunde, π a ν
KB van 10-10-1826, no 10 R AG ,23-12-1826, no 5,27-l-1827,no 3, 22-2-1827, no
2
Curatoren hogeschool Utrecht aan Minister Verslag over de pogingen, industrieel onder
wijs aan de hogeschool Ie laten geven R A U , 10-3-1827, N с 26-3-1827, f 2960-2962
Curatoren hogeschool Groningen Concept-plan en reglement van een School voor wis- en
werktuigkunde aan ambachtslieden R A G , 9-4-1827, no 11, 17-4-1827, no 4,
21-5-1827, no 9, 27-6-1827, no 18, 23-7-1827, no 4
Curatoren hogeschool Groningen/Hoofddirecteuren Akademie van Teeken-, Bouw- en
Zeevaartkunde Plan tot combinatie van het industrieel onderwijs R A G Plan I
14-12-1827, no 3, antwoord Minister 2-1-1828. no 4 antwoord Akademie 9-1-1828.
no 4, rapport aan Minister 3-3-1828, no 15, antwoord Minister 7-4-1828, no 2 Plan
Il rapport 28-4-1830, no 4, 10-5-1830, no 9, К В 3-8-1830, no 1, 28-9-1830, no 7,
inventaris van industrieel onderwijs naar Akademie 19-1 -1831, no 13
Curatoren hogeschool Leiden Korte schets van den Staat der Hoogeschool te Leijden over
1828 en het begin van 1829 R A G , juni 1829, inv AC 270
Curatoren hogeschool Utrecht aan Minister Verslag over het industrieel onderwijs der
hogeschool, voor zover gegeven R A U , inv 4906,30-10-1834
Curatoren hogeschool Leiden aan Minister Verslag omtrent het industrieel onderwijs over
1827-1834 in antwoord op het verzoek van de Minister bij missive dd 5-11-1834, no
115 Bk R U L , AC 240, 12-11-1834, no 80
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Schrifturen van Faculteiten der НІІ- en natuurkundige Heienschappen
Faculteil der w en η aan curatoren der Leidse hogeschool Rapport over de stand van 's
lands nijverheid, de bedoelingen der regering inzake bevordering van industrieel
onderwijs, kritiek op het onderwijs van hel Leidse genootschap M S G , pleidooi voor
wiskundig onderwijs en onderwijsplan voor een induslnecollege en een industrieschool Bk R U L . AC II 79, not с , 2 en 5-11-1825, f 112, 113, bijlage 27-9-1825, no
142
Faculteit der w en η aan curatoren der Leidse hogeschool Toelichting op hel plan der fac
omtrent hel geven van industrieel onderwijs, verwerping van het idee. du onderwijs te
verenigen mei dal van M S O le Leiden Bk R U L , AC II 80, 10-6-1826, bijlage 101
bij η с 12-8-1826, f 99
Faculteit der w en η aan curatoren der Groningse hogeschool Concept-reglement voor
hel onderwijs in de Technologie R A G , 22-12-1826, 1 s с , f 300
Schrifturen van Gouverneurs der prouncies
Gouverneur van Overijssel aan В en W \an Deventer Nadere richtlijnen m b t de
regeling van lekenscholen, vervat in het К В van 13 april 1817, no 22 G A D AN,
inv 155, 7-5-1819. no 4
Gouverneur van Overijssel aan В en W van Deventer Regeling jaarlijkse verslaggeving
door tekenschoolbesluren en aanvragen van medailles G A D , AN, inv 155,
12-8-1819, no ЗА
Gouverneur van Overijssel aan В en W van Deventer Aanvulling van de regeling, vervat
in het К В van 13 april 1817, no 22 programmawijziging der lekenscholen G A D ,
ΑΝ,ιην 155,7-7-1827, no 5,copij 15
Gouverneur van Noord-Holland aan Minisier Bijlage Verslag omirent de Industrieschool
van de Nutsdepartemenlen te Amsterdam A R A , 29-5-1828, no 369/667, exh
2-6-1828, no 5
Gouverneur van Overijssel aan В en W van Deventer Nadere richtlijnen omtrent de in te
dienen jaarverslagen der tekenschoolbesluren, met gedrukte bijlagen G A D , AN,
inv 155,22-7-1830, no 18
Gouverneur van Overijssel aan В en W van Deventer Aanbeveling tot navolging van het
onderwijs der Akademie van Teeken-, Bouw-, toegepaste Werktuig- en Zeevaartkunde Ie Groningen Bijlage programma der Akademie G A D , AN, inv 155,
14-10-1830, no 19
Gouverneur van Overijssel aan Minister Verslag der lekenscholen over 1835, 3 bijlagen,
A R A , 22-2-1836, no 550/684, exh 25-2-1836, no 63
Gouverneur der provincie Utrecht aan de Minister Verslagen der Tekenscholen in de
steden Utrecht en Amersfoort, met 2 bijl A R A , Bi Za Ond , 4799, 8-2-1845, exh
l0-2-1845.no 68
Gouverneur van Overijssel aan Minister Verslagen wegens den staat der Teekenscholen te
Deventer, Zwolle en Kampen over 1844, 5 bijlagen A R A , 4799, 10-2-1845, exh
14-2-1845, no 65
Gouverneur van Zuid-Holland aan Minister Verslagen omtrent den staat der Teeken
Akademie te 's-Gravenhage en der Teekenscholen te Schiedam. Leijden en Gouda
over 1844, aanvrage van medailles, heroprichting ener lekenschool te Delft overwo
gen A R A , 4799, 18-2-1845, exh 20-2-1845, no 75
Gouverneur van Vriesland aan Minister Verslagen nopens den staat der Teekenscholen in
de steden Leeuwarden en Harlingen over 1844, aanvragen van medailles, gebrek aan
huisvesting ι ν m toenemende bloei der scholen A R A ,4799,18-2-1845, no 334, exh
20-2-1845, no 80
Gouverneur van Gelderland aan Minister Verslagen omtrent de Teekenscholen te Arn
hem, Zutphen en Zalt Bommel over 1844, aanvragen van medailles, over bevoegd
heden der docenten A R A , 4799, 22-2-1845, exh 24-2-1845, no 78
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Gouverneur van Noord-Holland aan Minister Verslagen omtrent de Tekenscholen te
Alkmaar, Haarlem, Hoorn, Zaandam, Edam, Purmerende, Monnickendam en Medemblik, aanvragen van medailles A R A , 4800, 28-2-1845, exh 1-3-1845, no 55
Gouverneur van Limburg aan Minister Verslagen der Teekenscholen te Maastricht en
Venlo, aanvragen van medailles, over bevoegdheden van docenten A R A , 4800,
1-3-1845, no 925, exh 7-3-1845, no 61
Gouverneur van Noord-Brabant aan Minister Verslagen omtrent de Tekenscholen te
's-Herlogenbosch, Breda, Grave, Eindhoven, 6 bijlagen A R A , 4801, 7-4-1845, exh
11-4-1845, no 55
Gouverneur der provincie Groningen aan Minister Verslag van den staat der Teeken
Akademie Minerva te Groningen, 2 bijlagen A R A , 4802, 22-4-1845, no 13, exh
26-4-1845, no 65
Gouverneur van Zuid-Holland aan Minister Verslagen omtrent den toestand der Akade
mie van Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen te 's-Gravenhage en de
Teekenscholen te Gouda, Leijden en Schiedam, over het jaar 1861, vier bijlagen
A R A , 11-2-1862, A 1191, 12-2-1862, no 48
Gouverneur van Zeeland aan Minister Staal der Teeken-akademie te Middelburg en te
Zienkzee over 1861, 17-2-1862, no A 2191, exh 21-2-1862, no 36
Gouverneur van Friesland aan Minister Verslagen van den staat der Teekenscholen te
Leeuwarden en te Harhngen over het schooljaar 1861-1862 A R A , 24-2-1862, exh
26-2-1862, no 74
Gouverneur der provincie Groningen aan Minister Verslag van de Akademie van beel
dende kunsten, bouw-, toegepaste werktuig-, natuur-, schei-, wis- en zeevaartkunde,
genaamd Minerva, over 1861 A R A , 3-3-1862, exh 6-3-1862, no 78
Gouverneur van Overijssel aan Minister Verslagen omtrent de Tekenscholen te Zwolle,
Deventer en Kampen A R A , 5-3-1862, exh 12-3-1862, no 43
Gouverneur van Gelderland aan Minister Verslagen omtrent de Teekenscholen te Arn
hem, Zalt Bommel en Zutphen over het jaar 1861 A R A , 13-3-1863, no 1370/13,
exh 6-3-1862, no 78
Gouverneur van Noord-Brabant aan Minister Verslagen der Teekenscholen te 'sHertogenbosch en Breda over 1861, twee bijlagen A R A , 20-5-1862, exh 22-5-1862,
no 73
Gouverneur der provincie Utrecht aan Minister Verslag van de Stadsscholen van teeken-,
bouw-, meel- en boetseerkunde Ie Utrecht A R A , 22-3-1863, no 10, exh 24-3-1862,
no 64
Schrifturen van regering
Uitvoerend Bewind „Instructie voor den Agent der Nationaale opvoeding, waaronder
begreepen is de geneeskundige Staatsregeling, de vorming der Nationaale Zeden, de
bevordering van het openbaar Onderwijs en van Kunsten en Wetenschappen", 57
artikelen A R A , Uitv Bew , inv 502, 28-12-1798, no 1
Minister aan de Koning Beschouwing over het rapport der „Commissie tot de formatie der
Openbare en Koninklijke Hooge Scholen, en de Aanmoediging van de Wetenschap
pen en der Geleerden", gedateerd 1-6-1807 A R A , exh 22-1-1808, inv staatssecr
Lode wij к Napoleon
Minister aan de Koning Rapport over Concept-reglementen voor het Nederlandsch In
stituut van Wetenschappen, Letteren en Schoone Kunsten, 14-3-1816, no 901 A R A ,
mv 4028
Minister aan de Koning Reglementen voor het Koninklijk Nederlandsche Instituut van
Wetenschappen, Letterkunde en Schoone Kunsten Bijlage Reglement (56 artikelen)
en Reglement van Orde voor de algemene vergadenngen (25 artikelen), 6-4-1816, no
5 A R A . inv 4028
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Minister aan de Koning Rapport over een concept-reglement tot regeling van het onder
wijs der lekenscholen Bijlage concept-reglement (tot К В verheven 13-4-1817, no
22) AR A, Staatssecretarie.7-3-1817.no 495. exh 13-4-1817,no 17
Minister aan de Koning Rapport over het van de gouverneur der provincie Antwerpen
ontvangen ontwerp van de Reglementen voor de Koninklijke Akademie der beel
dende kunsten te Antwerpen A R A , 8-9-1817. 23-9-1817, La C5, no 112
Minister aan de Koning Reglementen voor de Akademie der beeldende Kunsten te
Antwerpen, ingevolge artikel IO van het К В van 13 april 1817, по 22 Bijlagen I
Règlement de l'Académie Roíale des beaux Arts de la Ville d'Anvers (43 artikelen). 2
Instruction pour les Professeurs de l'Académie Roiale des beaux Arts à Anvers (9
artikelen), 3 Stat indicatif des prix a décerner aux élèves de l'Académie Roíale des
beaux Arts de la Ville d'Anvers A R A , Cabinet no 59,23-9-1817, no La, C5, 112
Minister aan Gouverneur van Overijssel Regeling der aanvragen van Koninklijke medailles voor de lekenscholen Extract uil het Register der handelingen van den Minister voor het publieke onderwijs, de nationale nijverheid en de koloniën G A D ,
ΑΝ,ιην 155,31-7-1819
Minister aan besturen der lekenscholen Richtlijnen omtrent medailletoekenning G A D ,
ΑΝ,ιην 155,31-7-1819, no 3
Minister aan de Koning Rapport omtrent de Koninklijke Akademie van beeldende kun
sten te Amsterdam Bijlagen Reglementen A R A ,4-1-1820, no 5, exh 8-1-1820, no
16
Minister aan de Koning Rapport, mede inhoudend het voorstel, de zes hogescholen te
verplichten tot het geven van industrieel onderwijs aan jeugdige handwerkers en aan
fabrikanten A R A , 2, Staatssecretane, inv 2227, 10-5-1825, no 94, exh 13-5-1825,
no 27
Minister aan de Koning Plan omtrent het houden van een „Industrie Collegie" aan de
hogeschool te Utrecht R A U , ongedateerd, ƒ 2550, verwerkt in К В 29-7-1826, no
139,1 2716
Minister aan de Koning Rapport over stagnatie in de voorbereidingen inzake het indus
trieel onderwijs aan de hogeschool te Utrecht R A U , 23-3-1827, no 109, inv no
4333
Minister (Administrateur D J van Ewijck aan de Minister) aan de Koning Rapport,
bevattend een plan tot herziening van het gehele onderwijsbestel A R A , 12-1-1828,
no 90, inv no 2081
Minister aan de Koning Rapport over de kwaliteit van het onderwijs der lekenscholen en
de aandacht, daaraan besleed door hel dep van Binnenlandse Zaken, het onderwijs in
de nuttige к behoeft dringend leermiddelen, voorstel modellen te laten maken naar
Frans ontwerp (Ch Dupin) A R А , 24-10-1828. no 114 A, exh 14-10-1828, no 45 F
Minister aan de Koning Onderwijsplan t b ν de nijvere klasse, naar aanleiding van J de
Gelders aan de Koning aangeboden Memorie over de oprichting van een Normale
Industrie School ter bevordering van de nationale nijverheid A R A , Staatssecretane,
29-9-1829, no 108, 10-10-1829, no 82
Minister aan de Koning Plan voor een heroriëntering van het onderwijs der lekenscholen
Bijlage bij rapport staatssecr, 29-9-1829, no 108 A R A , 10-10-1829, no 82
Minister aan lekenschoolbesluren Richtlijnen inzake realisering van К В 10-10-1829, по
82 A R A . i n v 2197, 5-11-1829, по 30 F, exh 19-10-1829, по 93 А
Minister aan de Koning Rapport inzake samenwerking lussen de Tekenakademie, het
Genootschap ter aanmoediging en bevordering van teken-, schilder-, graveer- en
beeldhouwkunst en de hogeschool te Groningen A R A , 25-6-1830, no 80 A,
15-5-1830, N 9/F
Minister aan Gouverneurs der provincie Nadere richtlijnen inzake de verphchtejaarlijkse
verslaggeving der lekenschoolbesluren A R A , 15-7-1830, no 22
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Minister aan de Koning Rapport over een rekest van „bestuurderen des genootschaps
Mathesis Scientiarum Genitnx te Leijden", inzake een voorgenomen uitgave van
tekeningen. A R.A., 21-1-1831, no. 248 A; exh. 6-12-1830. no 2/F.
Minister aan de Vierde klasse van hel Koninklijk Nederlandsche Instituut te Amsterdam.
Rapport over de invloed der regering op de naleving der voorschriften van het K.B.
van 13 april 1817, no. 22, m b t. de bevoegdheden van de docenten der lekenscholen;
beroep op het K.N.I. en de Ak. van В К. te Amsterdam, soepelheid te betrachten bij de
examinering van lekenmeesters. A R.A., 16-4-1834, no. 134, 11-3-1845, no. 41.
Minister aan de Koning. Rapport over te nemen bezuinigingsmaatregelen, ook l.a.v het
industrieel onderwijs aan de hogescholen te Leiden, Groningen en Utrecht. A.R.A.,
21-11-1842, no. 172; 2-2-1843, no. I.
Minister aan de Koning. Rapport over bezuinigingsmaatregelen; „in het belang van de
industrie moet het facullalief stellen van industrieel onderwijs aan hogescholen" (K.B.
15-2-1843, no 67) „niet betrekking hebben op de hogeschool te Leiden". A.R.A.,
30-1-1843, no. 7, exh. 2-2-1843. no. 1.
Minister aan de Koning. Over het „rapport van den Raad van State nopens de dezerzijdsche voordragt tot het brengen van eenige verminderingen in de uitgaven voor de
Hooge Scholen". A.R Α., 2-2-1843, no. 166; exh. 15-2-1843, no. 67.
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230
Technische School te Utrecht (1850); lesrooster in 1853 (par. 6.6.)
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340
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342
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350
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354
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Bijlage I.
Namen der ambachtsgilden, die tussen 1798 en 1800 krachtens Decreet
van 5 oktober 1798, no. 9, werden opgeheven. A.R Α., Arch. Wetg.
Coll., inv. 507.
Aardewerkers, kurkesmjders en glasverkopers, apolhecars
Bezemmakers (St Michels), blauwvenvers, bontwerkers, beenhouwers, bierwerkers,
brouwers, boterheden, broodbakkers, bombazijnwerkers, bombazijnwevere, bliksla
gers geelgieters en koperslagers, bijlhouwers (St Willebrords),
Chirurgijns, chnstallijne,
Drapeniers en dufTelmakers, distelateurs, droogscheerders, dekkers, drayers,
Fijnschilders, fluweel, felp, efïe zijde en manufactuurwerk,
Grofschilders, grofsmeden, geelgieters, glazemakers, goud- en zilversmits,
Huistimmerheden, houtzaagmolenaars, hoedemakersknegts, huidevetlers, hoedemakers,
Knokenbrouwers, korvenmakers, kistenmakers, koperslagers, keet- of panneluyden, kladen fijnschilders, kleeremakers (St Jacobs), kleedermakers, koorenbranders, kaarsemakers, koek- beschuit- en pastijbakkers, knoopmakers, klompemakers, koek bakkers,
kuypers,
Lakensneede en raders, leydekkers, lakenwevers, lintwerkers, lakenbereiders, leerloyers,
lijnslagers, linnenweevers,
Mastemakers, messemakers, mandemakers, molenaars, metzelaars, metselaarsknegts,
Nieuw schoenmakers, naaldwerkers,
Oud schoenmakers en schoenlappers, oude kleerkopere, olyslagers,
Paruikmakers, pijpemakers, pompcmakers, potlebakkers, passement- en lintwerkers, posten toewagens, peltiers (bontwerkers),
Riemsnijders, rademakers, reperatcurs,
Schaatsen-, leesten- en klompemakers, smiLs (St Eloy), schoenmakers, snijders of kleermakers, smeeden, steelmakers, schoenlappers, stoel- en wagemakers, stelmakers,
scheepstimmermans en mastemakers, steenhouwers saayverwers, slel- en wagenmakers, schoorsteenveegers, sprokkel (St Josephs), schrijnwerkers, schilders, speldemakers,
Timmerliedenknegts, timmerlieden, Iwemders, tin- en lootgieters, tinnegieters,
Uurwerkmakers,
Vlasbloemen, verwers, vleeschhouwers, visschers, varkenslagters,
Wielmakers, wolkammers. wagenaars, warmoezemers (St Elizabeths), weevers, wolle- en
linneverwers, wanmakers, witwerkers, wieldrayers, wagemakers,
Zadelmakers en tinnegieters, zeyde- en gaareverwers. zwaardveegers, zeembereyders,
zuyker, peeperkoek, pastijbakkers en koks, zeylemakers
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Bijlage II
Catalogus van leermiddelen, door lector G J. Verdam achtergelaten by
zijn vertrek uit Groningen op 28 september 1828 Samenvatting (de
oorspronkelijke lijst bevat 59 nummers en een opsomming van de gebruikte gereedschappen). Rijksarchief, Groningen.
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4
5
6
7
8
9
10
11

12
13

14
15
16
17
18

19
20
21

22
23
24
25
26
27
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Diverse meetgereedschappen
Transporteur
Projectievlakken voor het onderwijs in de stereometrie
Modellen van meetkundige lichamen
Hefbomen, beugels, spillen, windassen, katrollen en daarbij behorende onderdelen
Touwen en kettingen
Gewichten
Kaapstand (nog onvoltooid)
IJzerboorpers
Schroeven om proeven te nemen over het verschil der wrijving van platte en scherpe
schroefdraden (nog onvolkomen)
Tandraderen en rondsels, kegelvormig tandrad, diverse naven, spaken, verbindingen
van houten en ijzeren velgen van tandraderen met spaken, verbindingen van houten
velgen met velgen
Grendels en houvasten, dienend tot verlenging van assen om de beweging op grote
afstand over te brengen
Twee pakken schijven om aan te tonen hoe cirkelvormige bewegingen van werktuigen in fabrieken door middel van lederen riemen, touwen banden, snaren enz in alle
richtingen kunnen worden medegedeeld en overgebracht
Trommels met schijven om de snelheid van de draaiende beweging te kunnen veranderen
Twee excentrieken en een kruk tot demonstratie van de verandering der rondgaande
in de op en neder of heen en wedergaande beweging
Twee staande excentrieken, tot hetzelfde einde dienende
Een dubbele en een driedubbele kruk tot hetzelfde einde dienende
Vier stoelen, om tol steunpunten te dienen voor verschillende assen, zij stellen tevens
vier verschillende vormen voor, onder welke zij, naar omstandigheden, uit ijzer
gegoten zouden moeten worden
Een naaf met 6 losse spaken, evenzovele verbindingen van gegoten ijzeren spaken
met naven van zeer grote gegoten ijzeren tandraderen
Korte achtkante as met losse spil en taats
Een krabbelrad en pal, op de assen van verschillende raderen te klemmen, om de
beweging op verschillende wijzen af te kunnen breken of in een richting te doen
plaatsvinden
Een stampwerk met drie verschillende vormen van spaken en vuisten, dienend om
hel verpulveren van stoffen te demonstreren
Model van een houten hefbalans
Model van een kleine grofsmidshamer, met een schijf en vuisten
Model van een grote hamer om ruwe ijzerertsklompen, nadat zij uit de Irasoven
komen, de eerste smeding te doen ondergaan
Koperen cilinder met zuiger, deksel en kraan, om het vermogen van de stoom op de
zuiger door proeven aan te tonen
Twee modellen van ijzer-splijtcilinders, behorend lot een stel plet- en trekcihnders, in
gebruik in ijzer- en koperfabneken

28
29

30
31
32

Twee modellen van grof koperdraad-lrekcilmders
Vier spaakwielen, behorend bij een model van de grote dubbele ijzeren windassen, in
de bergwerken in gebruik om door middel van walerraderen of stoommachines,
zware tonnen met ijzererts uit de mijnen te hijsen en de ledige tonnen weer neder te
laten
Twee demonstratieborden en twee Engelse lampen
Haken, zwengels en balansen
Schroefbouten, haakschroeven, spieen, krukken, passer, hamer, beitel, zaag, nijptang, boor, winkelhaken, waterpas
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Bijlage III.
Drie aan de regering gezonden onderwijsplannen (1825, 1827, 1827).
Samenvattingen.
Deze en andere plannen in noot 45 van hoofdstuk 2.
lila. Plan van het stadsbestuur te Gent. „Stedelijk Bestuur van Gend, uittrek van den
register der beraedingen van den stedelyken raed", zitting van 13 oktober 1825. A.R.A.,
Bi.Za.Ond., exh. 26-1-1826, no. 63.
Het stedelijk bestuur van Gent heeft aan de gouverneur der provincie voorgesteld, in de
stad Gent, „als den zetel zijnde van het fabnekwezen", in te nchlen een School voor
kunsten en ambachten, geschikt voor de werkende klasse der bevolking. Naderhand zal
daaraan verbonden worden een „Conservatoire des Arts et Métiers". De gouverneur
verzoekt het stadsbestuur aan te wijzen:
1. een geschikt lokaal tot het geven van publiek onderwijs met het doel, „de grondbeginselen van de Kunst, ontwikkeld door beproeving en betooging, door middel van
modellen";
2. een lokaal, grenzend aan het onder 1 genoemde, in te richten als werkruimte, ..alwaer
een zeker getal kweekelmgen zouden worden aangenomen om te werken onder de
directie van geschikte werkbasen";
3. een lokaal, in te richten als bergruimte voor het opstellen van werktuigen en instrumenten;
4. een lokaal lot berging van de gefabriceerde werkstukken.
De stedelijke Raad, in vergadering bijeen op 13 oktober 1825, besluit het gevraagde te
verlenen en mede te werken aan de totstandkoming van de school. De Raad is van oordeel,
dat het oprichten van de School voor Kunsten en ambachten in een grote behoefte zal
voorzien, ten voordele van de nijverheid in hel algemeen en van hel Gentse fabriekswezen
in het bijzonder. De gebouwen, bekend onder de benaming van knjgsvoedermagazijn, of
van St. Agnes, zullen ter beschikking van het gouvernemenl worden gesteld Aan de
gouverneur der provincie zal het Raadsbesluit worden medegedeeld. Tevens zullen nadere
instructies worden gevraagd, onder toezending van de plattegrond en de doorsneden van
het beschikbaar te stellen gebouw. De Raad vertrouwt er op, dat deze „inrichting tot
uitbreiding en volmaking van de Nederlandse volksvlijt" de welwillendheid van Zijne
Majesteit zal ontvangen.
IHb. Plan van W. van Houten, fabrikant te Rotterdam. Brief met bijlage, gericht aan de
Koning. A R.A., Bi.Za.Ond , 21-9-1827, exh. 27-9-1827, no. 69.
W. van Houten heeft vernomen, dat de regering — in navolging van Engeland en Frankrijk
- in alle steden van Nederland industnescholen wil vestigen. HIJ zegt daarvoor grote
belangstelling te hebben Zelfheeft hij verscheidene werktuigen uitgevonden Zijn werklieden — schrijnwerkers, timmerlieden, smeden, kunstdraaiers en instrumentmakers —
vertonen grote gebreken in hun ontwikkeling. Als gevolg daarvan kunnen zij niet verstandig met gereedschappen, werktuigen en grondstoffen omgaan. Zij denken niet na en
werken op basis van overgeleverde regels en gebruiken.
Wat onlbreekl is goed industrieel onderwijs. Daarom moeten indusiriescholen worden
opgericht, die rekening houden mei de geringe basiskennis van de leerlingen De aard van
het onderwijs moet een combinatie zijn van theorie — basis van de technische beroepen —
en praktijk — nodig om de handen doelmatig en vaardig te leren gebruiken —.
Als theoretisch onderwijs komen in aanmerking wiskunde, bouwkunde en werktuig-
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kunde Hel praktisch onderwijs moei bestaan uit het maken van modellen en van werktuigen Praktijk en theorie dienen in wisselwerking met elkaar gegeven te worden Leerlingen moeten zelf proeven kunnen nemen Langzaam moeten de kennis en het inzicht
worden opgebouwd, daarbij is het lekenen een zeer belangrijk vak
Van Houten is bereid bij de uitvoering van onderwijsplannen behulpzaam te zijn
Desgewenst stelt hij zijn fabriek beschikbaar voor experimenten Een bijlage bevat het
volgende
„Plan op welke wijze naar hel oordeel van den ondergetekende hel onderwijs ¡n de Industrie
Scholen behoort gegeven ie worden"
1

2
3

4
5

6
7
8
9
10

11

12

13
14

Het onderwijs wordt gegeven aan jonge en volwassen ambachtslieden uil alle ambachten, leeftijd 16 tot 40 jaren, de leerlingen moeten goed kunnen lezen en schrijven
Aantal leerlingen per school hoogstens 300
De leerlingen moeten in het bezil zijn van een verklaring van hun meester „wegens
goed zedelijk gedrag en vlijtig werk", en werkzaam zijn in een der bedrijven in
Rotterdam of in naburige steden
De leerlingen worden verdeeld in groepen van 10 personen die eenzelfde handwerk
uitoefenen en onderwezen worden door een geschikt persoon
ledere afdeling heeft een bepaald nummer, van elke leerling wordt een lijst gemaakt
waarop gegevens voorkomen als de naam van de leerling, zijn leeftijd, het door hem
uitgeoefende ambacht en de naam van de ambachtsmeesier
Een opziener houdt aantekening van de aanwezige leerlingen en geeft absenties door
aan het bestuur der school
ledere afdeling verandert wekelijks van plaats volgens een te maken lesroosler.
De les begint op tijd, laatkomers worden niet toegelaten
De leerlingen moeten goed gekleed zijn en mogen geen werkkleding dragen, zij
dienen zich rustig te gedragen
De leerlingen die zich onordelijk gedragen of zonder wettige redenen verzuimen
worden beboet met 25 centen per keer, als een boete zesmaal is gegeven, wordt de
betreffende leerling afgeschreven
Zodra een leerling zijn winkel, hetzij door wangedrag of andere belangrijke redenen,
die in strijd zijn met het geven of genieten van onderwijs, moet verlaten, zal hij van
het bijwonen der lessen geweerd worden
Dit onderwijs kan mede bijgewoond worden door andere personen, geen ambachtslieden zijnde, behoudens toestemming van het bestuur, mits ZIJ een contributie van
vijf gulden per jaar betalen
Hel onderwijs zal plaats vinden op nog nader te bepalen dagen van iedere week, des
avonds van acht lol half tien uur, en wel in de maanden september lol en met mei
Hel onderwijs zal gegeven worden op een eenvoudige wijze, overeenkomstig de
vatbaarheid der leerlingen, in de proefondervindelijke wijsbegeerte, de werktuigkunde en in al deszelfs onderdelen lijnen, cirkels, hoeken, het gebruik en de doelmatigheid der gereedschappen, de krachten, vermogens en neigingen der onderscheiden lichamen zowel in zich zelve als hun werking op elkander, het hefboomsvermogen, de onderscheidene beweegkrachlen, kortom een volkomen uitlegging
van samenstelling en werking, en de oorzaken daarvan, van de thans in het dagelijkse
leven gebruikt wordende, of nieuw uitgedachte, werktuigen, alles zoveel mogelijk
door proeven of voorbeelden op het bord mei krijt afgebeeld gestaafd Voorts zullen
de leerlingen de nodige leermiddelen, nodig voor het nemen van proeven, met de
hand maken, bij welke arbeid ondergetekende zelf behulpzaam zal zijn

W van Houten, 21 september 1827

Rotterdam
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Ule Plan van Ch J van Bell, koopman te Rotterdam A R A , Bi Za Ond, ongedateerd,
1827, exh 4-2-1828, no 28
Ch Jan van Bell dient bij de regering twee ontwerpen m van industriescholen, met het
verzoek, deze op te richten in steden waar nog geen akademies zijn
Samenvatting van beide ontwerpen
1 Het doel van de industneschool is het aan werklieden geven van onderwijs in de
algemene wetenschappelijke beginselen, waarop de theorie en de praktijk der kunsten en ambachten berusten
2 De financiering is als volgt gedacht
a de regering verleent een subsidie van ƒ 1000 — per jaar,
b begunstigers dragen bij tot de instandhouding van het onderwijs, hetzij in geld,
hetzij in natura,
с de begunstiger, die ƒ 50 — of meer betaalt, is honorair lid,
d leerlingen zijn werklieden of anderen na betaling van ƒ S — per cursus
3 Het bestuur bestaat uit een commissie van beheer, gevormd uit twee leden der
regering, zes burgers en vier leerlingen der industneschool Het bestuur treedt op
namens de regering De leerlingen benoemen, bij meerderheid van stemmen, de vier
bestuursleden voor één jaar of voor één cursus, dat geschiedt om de leerlingen hun
waarde te laten voelen en hun harten te winnen voor een gepast gebruik van doelmatig onderwijs, alsook om te verhinderen dal zij tot machines verlaagd worden
4 Geen der bestuursleden mag een lucratieve betrekking bij de inrichting bekleden,
geven zij les dan geschiedt dat vrijwillig
5 De eerste benoeming der bestuursleden geschiedt door Zijne Majesteit de Koning, de
verdeling van de werkzaamheden der bestuurscommissie wordt bij een huishoudelijk
reglement bepaald
6
De school bestaat uit drie klassen
a de eerste klas ontvangt eenvoudig onderwijs in verschillende handwerken, hetzij
van ambachtsmeesters, hetzij van andere handwerkers Vooraf wordt een plan
van de cursus aan het bestuur ter goedkeuring voorgelegd Het onderwijs beslaat
uit a rekenkunde, b meetkunde, с praktisch onderwijs m diverse ambachten
b de tweede klas ontvangt onderwijs in de toegepaste meetkunde, waarbij gebruik
gemaakt wordt van de leerwijze van Charles Dupin, vertaald door G van der
Jagt, en van Engelse handleidingen
с de derde klas ontvangt onderwijs in de werktuigkunde, alsook in de toepassingen
van moderne vindingen (stoommachines, gasverhchting enz )
7 De onderwijzers worden voor één cursus aangenomen De heer Ρ К Görlitz zou een
zeer geschikt onderwijzer voor de tweede en derde klas zijn, indien deze hiertoe over
te halen is, voorts komen in aanmerking sommige werklieden, die reeds lesgeven in
meetkunde voor tien cents per avond
8 Jaarlijks wordt er een examen gehouden en vindt er een pnjsuitdeling plaats Tevens
worden fraaie werkstukken beloond met een premie Ook wordt een tentoonstelling
gehouden van werkstukken, tot aanmoediging van de handwerken
9 Roken in de school is verboden, evenals hel gebruik van sterke drank, voor laatkomers wordt het reeds behandelde niet herhaald, de leerlingen, die een halfuur te laat
komen, worden niet toegelaten
10 Het schoolgeld beslaat uit ƒ 5,— per jaar, bovendien betalen de leerlingen der derde
klasse/ 1,50 per jaar
11 De lessen worden gegeven des avonds van 8 tol 9 30 uur
12 Door geen der onderwijzers mogen, direct of indirect, enige bijzondere godsdienstige
gevoelens worden aangeprezen, algemene begrippen der zedeleer zijn hiervan uitgezonderd
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13
14.

15.

16.

De gedrukte blaadjes, die dienen tot opheldering van de lessen, worden niet verstrekt
aan hen, die zonder wettige redenen driemalen afwezig zijn geweest
Ter uitbreiding van nuttige kundigheden zal het bestuur, naarmate het onderwijs
vordert, streven naar.
a. oprichting van een leesbibliotheek voor de werkzame klasse der maatschappij,
b. verspreiding van uitgaven van nuttige werkjes,
с bevordering van nuttige voorlezingen in werkplaatsen;
d. vereniging van een Tekenschool voor de bouwkunde en de werkluigkunde met de
Industneschool
Aanmerkingen betrefTende het onderwijs.
a Daar de proefondervindelijke wijsbegeerte veel kennis van algebra, mathesis en
de algemene wetten der natuur vereist, zo bepale men zich tot het nuttige dier
wetenschap, van belang voor de dagelijkse werkzaamheden, wie meer theoretisch
onderwijs wil ontvangen kan de voorlezingen van Dr. Muller, op het Bataafsch
Genootschap alhier, bijwonen
b. kennis van het metrieke stelsel moet deel uitmaken van het programma
с Het verdient aanbeveling de leerlingen zelf invloed te laten uitoefenen op de
keuze der leerstof en op de leermethoden, om hen zelfbewust te maken, en
enthousiast voor het onderwijs.
d. Als leerboeken worden gebruikt. I. G. van der Jagt, Overzigt der ambachten, 2.
Engelse leerboeken.
Naar schatting hebben 2000 Rotterdamse werklieden dit onderwijs nodig. Aangeno
men dat de helft daarvan zich voor dit onderwijs meldt, ziet de begroting er als volgt
uit.

Contributie van 1000 personen à ƒ. 5 - bedraagt
Subsidie van de regering

ƒ. 5 0 0 0 ƒ. 1000.—

Totaal
ƒ 6000.Aangenomen dat de stedelijke regering een lokaal ter beschikking stelt
voor het onderwijs, worden de uitgaven geschat op
ƒ. 2110.—
Het batig saldo bedraagt in dal geval
ƒ 3890.—
Laatstgenoemd bedrag ware te besteden aan behoeftige werklieden, teneinde deze
gratis onderwijs te kunnen geven. Dit mag echter niet bekend worden
Ch. Jan van Bell.
In een brief, gedateerd 11 november 1827, wijst regeringsadviseur J de Gelder het plan
voor een industneschool van Ch. J van Bell af op grond van de volgende overwegingen:
a. het onderwijsprogramma beval praktisch onderwijs; dit is ш schoolverband met reali
seerbaar en bovendien ongewenst, aangezien de theorie de basis is en kan zijn van alle
praktijk,
b. aan het vak wiskunde is te weinig en aan scheikunde geen aandacht besteed, vooral het
meetkundig tekenen moet centraal staan in dit onderwijs,
с het plan lijkt te hoog gegrepen, mijn ondervinding leert, dat „laag bij den weg het
veiligst is";
d. de gekozen bestuursvorm zal tot grote moeilijkheden aanleiding geven bij de onder
wijzers, omdat deze het gezag van leerlingen niet zullen aanvaarden.
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Bijlage IV

Praktisch onderwijs, vanaf 1845 gegeven in de „werkschool" of „practische handwerkschool", in combinatie met de „Teekenakademieschool" te Deventer Werkstukken, in de school door de leerlingen
vervaardigd (G A.Deventer Notulenboek tekenschoolcommissie, 18
januari 1850, bijlage N 83, mv. no. 155, Algemeene Nijverheids-Courant, 1851, no. 51,52)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

346

Twee modellen 1er opheldering van het parallellogram van krachten
Modellen 1er opheldering van het zwaartepunt
Kappen a Model van een kap voor een gebouw van grote overspanning b Kap met
spanten van gebogen planken Kap voor een goederenloods
Model van een doorgesneden stoommachine
Model van een brug voor grote overspanning
Cycloïde
Stel eenvoudige en samengestelde hefbomen
Stel takels en windassen
Toestel om de uitzetting van lucht aan te tonen
Modellen van houtverbindingen
Trappen a Schele trap b Spiltrap с Trap met rondgat d Trap met langgat e Trap
met vliegende bomen f Trap met slepende bomen
Model van een ijzeren kraan met een hefvermogen van 10 000 kg, met drie verschil
lende verzelbare soorten werk, het origineel van deze kraan is op de ijzergieterij te
Deventer vervaardigd en aan de Deventer kade gebruikt
Houten figuren ten dienste van het meetkundig onderwijs
Uit één stuk gedraaide bol met los daann een zeshoekige ster
Model van een klemschroef ter verdrijving van zolderplanken
Een toestel om kleine voorwerpen van verschillende vorm vast te klemmen
Een ijzeren knie-pers
Tandraderen met constructie voor de afronding
Een model van een grondploeg
Een ovaalpasser
Een houten model voor een gewelf van gehouwen steen
Diverse voorwerpen van kunsl en nijverheid
Toestel om de eigenschappen en de kracht van de wig aan te tonen
Toestel om de wetten van hel hellend vlak aan te tonen
Model van een brug, waarvan de kracht berust op de weerstand in de langsnchting
van het hout
Model van een cenlrifugaalpomp
Werktuig om de resultanten van twee samenwerkende krachten aan te lonen
Model van een knollensnijder

Bijlage V
Industriescholen; industrie- en lekenscholen; tekenscholen; tekenakademies; rond
1862; uitgezonderd zijn scholen met alleen kunstonderwijs (handtekenen ca.)
org.inst

onderwijsvakken
11 doc. naam van de instelling

gemeenten
R Ρ G
Alkmaar
Almelo
Amersfoort
Amsterdam
Amsterdam с
Apeldoorn
Arnhem а
Arnhem
Assen
Barneveld
Bergen op Zm
Bommel
Bolsward
Boxmeer
Breda
Culemborg
Delfshaven
Delft d
Deventer
Deventer a e
Doesburg
Dordrecht
Dragten
Edam
Elburg
Eindhoven a
Enkhuizen
Franeker
Gonnchem
Gouda
Grave
's-Gravenhage
's-Gravenhage
Groningen
Groningen
Haarlem
Harderwijk
Harlingen
Harhngen
Heerenveen
Den Helder
Hellevoetsluis

1
+ +
+
+
+ +
+
+ +
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+ +
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
+ +

2 3 4 5 6
+
+
+
+
+
+
+
+ + +
+ +
+
+ + +
+
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+ + +
+ +
+ + + + +
+ + + +
+ + +
+
+
+
+ + +
+

7 8 9

45 1 lekenschool
18 1 lekenschool
12 1 herhabng- en handwerksch.
182
kon ak ν b.k , excl.32 1.1 dagopl.
176
+
induslrieschool(volksond. 't Nut)
30
industrie- en lekenschool
86
school v.h natuurk.gen.
+
250
lekenschool
20
lekenschool, ook 1 in st.h.h.k.
+
20
lekenschool
130
lekenschool
18
bouwkundige lekenschool
45
industrie- en lekenschool
50
lekenschool
235
tekeninst., ν a. '60 ook dage., 26 1.1.
teken- en herh.school
33
80
lekenschool
teken- en industneschool
103
industneschool, incl. voorberj.
110
275
stads-teken-ak -school
+
20
lekenschool
75
industrie- en lekenschool
+
9
bouwkundige lekenschool
25
lekenschool
+
28
herhaling- en lekenschool
+ +
74
lekenschool
+
41
lekenschool, ook 1. op zondag
+ + + + + +
12
lekenschool
+
25
lekenschool
+
ambachtsreken- en lekenschool
37
+ + +
+
+ + +
20
lekenschool
637 44 ak.v.beeld к en lechn.w
+
+ + + + + + +
herhabng- en industnesch.
+
20
+ + + +
+
179
ak ν beeld k. Minerva
+ + + + + + +
industneschool
+
26
+ + + + +
+ + +
industrie- en lekenschool
111
+ +
lekenschool
40
+
+ +
+
22
lekenschool
+ +
+
industneschool
30
+
+
+ +
+
industneschool
30
+ + + + + +
+
industneschool
+
+ +
76
+
+
30
industneschool
+
+ +
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onderwijsvakken

org inst
gemeenten

II doc
R

Helmond
's-Hertogenbosch
Hoorn
Kampen
Kampen a e
Leeuwarden
Leiden
Lochern
Maastricht a b e
Meppel
Middelburg
Middelburg
Monmckendam
Nijkerk
Nijmegen
Oosterhout a
Oosterhout
Purmerende
Ravenstein
Roermond
Rosendaal
Rotterdam
Rotterdam
Schiedam
Schoonhoven
Sneek
Tholen
Tilburg a
Utrecht
Utrecht
Veghel
Venlo
Venlo a
Vlissingen
Verden
Waalwijk
Wageningen
Weert
Zaandam
Zaandam
Zaandijk

Ρ G
+
+
+

Zwolle
Zwolle

+
+
+

+
+

+
+ +
+
+
+ +
+ +
+
+
+ +

+
+
+
+

+

+
+

+

+
+
+
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+
+

+
+ +
+ +
+
+
+ +
+
+
+
+ +
+ +

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

¡ totaal

4

5

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+ +
+ +
+

+
+

3

+

+
+
+

Zienkzee
Zulphen

1 2
+ +
+ +
+ +

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

6

7

8

30
300
60
50
46
150
163
30
155
47
55
117
25
16
50
18
25

+ + +

+
+
+
+
+ + + + + +
+ + + + +
+
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lekenschool
kon ak ν nuttige en b к
lekenschool
avondsch ν amb Icerl, ook zomerc
stadslekenschool, ook zomerc
lekenschool
Mathesis scientiarum genitnx
lekenschool
sladslekenschool, ook zomerc
industrie- en lekenschool
industneschool
tekenakadenue
lekenschool
lekenschool
ambachtsschool
lekenschool
zondagstekenschool
lekenschool
lekenschool
lekenschool
lekenschool
ak ν beeldende к en techn w
lagere ind - en herh sch
lekenschool
lekenschool
industrie- en lekenschool
lekenschool
tekensch , ook ond op zondag
stadslekenschool
industneschool
lekenschool
lekenschool
zondagsche teekenschool
lekenschool
lekenschool
lekenschool
lekenschool
lekenschool
ambachtsschool
lekenschool
industneschool
industneschool
teken-bouw- en werkschool
industneschool
stadstekenschool

Verklaring
R ·= het Rijk, Ρ =• particuliere instantie, G = gemeente draagt verantwoordelijkheid
I handtekenen с a (sommige scholen gaven ook lessen in schilderen, boetseren, per
spectief, etsen, graveren en beeldhouwkunde), 2 bouwkundig tekenen с a (inclusief
bouwkunstig tekenen), 3 rekenen, 4 wiskunde, 5 natuurkunde, 6 werktuigkunde, 7
scheikunde, 8 praktisch onderwijs, 9 handelsvakken (boekhouden, handelscorrespondentie e d )
a de scholen te Maastricht, Venlo, Oosterhoul, Eindhoven, Deventer, Tilburg, Kampen
en Arnhem gaven ook op zondagmorgen onderwijs in het hand- en bouwkundig
tekenen
b de Industneschool te Maastricht (als „tweede afdeling" verbonden aan het athenaeum)
is buiten beschouwing gelaten
с de Amsterdamse ambachtsdagschool (1861, 50 leerlingen), en de Amsterdamse am
bachtsavondschool (1863, 59 leerlingen, voornamelijk zoons van werkbazen), beiden
opgericht door de Maatschappij van den werkenden stand, zijn buiten beschouwing
gelaten
d de Koninklijke akademie с q polytechnische school te Delft is buiten beschouwing
gelaten
e de scholen te Kampen, Maastricht en Deventer gaven ook des zomers onderwijs in het
handtekenen c a (schilderen, boetseren) en/of bouwkundig tekenen en de industrievakken
Geraadpleegd de verslagen en brieven over de lekenscholen, in 1862 in het bezit gekomen
van de minister van Binnenlandse Zaken (ARA, Bi Za Ond ,cq Secr Afd Ond ), inv nrs
87, 413, 415, 421 en 752, Index ρ 597-600, Onderwijsverslagen der regering over dejaren
1862-1865, D J Sleyn Parve, Overzigt van het Middelbaar Onderwijs bij het in werking
treden der Wet van 2 mei 1863, in Staathuishoudkundig Jaarboekje voor 1865, Amster
dam 1865,p 167-178, Statistisch Jaarboek 1857-1868, Minister des Innern, DieElemenlarund Mittelschule in Königreiche der Niederlande, Leiden 1873, ρ 62-64, Handelingen der
N M N , 1860-1863, Jaarboeken der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen 1860-1869
(G AAmst,PA211,inv 1164), G A Deventer, inv nrs 154-159, 181-186, G A Zutphen,
notulen commissie der teken- en werkschool, 1862-1864
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Bijlage VI

Reglement der Ambachtsschool, opgericht in 1861 door de Maatschappij van den Werkenden Stand te Amsterdam Beschermheer
Z.K H.Prins van Oranje1.
Beslemming
De Ambachtsschool is bestemd om jongelingen uit den arbeidenden stand die daartoe lust
en geschiktheid bezitten, op te leiden tol kundige en degelijke beoelenaren van de ambachten, die tot den burgerbouw noodig zijn
Fonds
De middelen lot opngting en instandhouding der Ambdthtsschool worden gevonden uit
1 dejaarlijksche bijdrage der Maatschappij
2 de giften en periodieke bijdragen van belangstellenden,
3 de toelagen van de Leden der Ambachtsschool
4 de schoolgelden, en
5 de eventuele schenkingen en erfmakingen
Bestuur en Administratie
Het fungerend Bestuur van de Maatschappij van den Werkenden Stand is de instandhouding of uitbreiding van en hel algeheel beheer over de Ambachlsschool opgedragen, en wel
in vereemging met eene Commissie, bestaande uit drie, zooveel mogelijk onafhankelijke
mannen Dit drietal is speciaal belast met de zorg voor hel onderwijs en houdl het toezigt
over de drie verschillende hoofd-afdeelmgen der School, als
1 het primair onderwijs, op de ambachten toegepast
2 het theoretisch onderwijs in de bouwvakken en aanverwante wetenschappen
3 het praktisch ondemgt, ter uitoefening van het ambacht noodig
Om de twee jaren treedt een lid dezer Commissie af Hel aftredend lid is door het Bestuur
der School onmiddelijk herkiesbaar De benoeming der Commissie van toezigl geschiedt,
even als ledere aanvulling, bij eventuele vakaturen of bij bedanken door Besluurderen van
de Ambachtsschool. die uit hun midden den Voomtter, Vice-VoorziUer Penningmeester
en Secretaris benoemen
Leden der Ambachtsschool
Leden der Ambachtsschool zijn
1 de Leden der Maatschappij van den Werkenden Stand, en
2 ZIJ, die zich lol eenejaarhjkschegifl van minstens ƒ 4 — verbinden
Het Bestuur over de Ambachtsschool benoemt tol Leden van Verdienste allen die door
daad of werk hunne bijzondere belangstelling in de School doen blijken De opzegging van
hel Lidmaatschap moet geschieden vóór den eersten December van elk jaar De Leden der
Maatschappij van den Werkenden Stand, die zich tot eene jaarlijksche contributie van
minstens ƒ 10 - verb.nden, hebben het regt één leerling ie plaatsen, voor drie achtereenvolgende jaren Twee Leden, die gezamenlijk de som van ƒ 10 — contribueren, kunnen
mede één leerling op de School plaatsen Zij, die gecne Leden van die Maatschappij zijn,
verkrijgen het regt van plaatsing door gedurende driejaren de som van ƒ 12 — ol meer voor
de School te contribueren In beide gevallen moet de Leerling ieder jaar de som van ƒ 5 —
bijbelalen De Penningmeester beschikt in de maanden Januanj en Februari) van elk jaar
over de dotation van de Leden der Ambachtsschool en de contributien der protectors
1
Reglement der Ambachtsschool te Amsterdam, 1860 (Historisch Museum ie Amsterdam)
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Onder* ijs
Hel onderwijs zal worden gegeven in alle wetenschappen, waarvan de degelijke beoefening
voor den ambachtsman als onmisbaar is te achten De hoofdindeeling is vastgesteld als
volgt
1 Lezen, schrijven, rekenen, taal- en stijlkenms, algemeene- en vaderlandsche geschiedenis en aardrijkskunde alle de¿e wetenschappen toegepast op de ambachten en
hunne praktische uitoefening
2 Stel-, meet-, werktuig-, natuur- en scheikunde
3 Profil-, hand-, ornament-, dekoralief-, meubel-, en machine-teekenen
4 Teekenen naar de methode Dupuis
5 Regtlijmg- en constructie-teekenen. waaronder de hout-, steen- en ijzer-verbanden
6 Administratie - Kennis en gebruik van werktuigen, gereedschappen en bouwmaterialen. het maken van constructieve uitslagen ter ware grootte, het leeren verstaan en
bezigen van praktische woorden bij de ambachten in gebruik en het verband tusschen
de ambachten
7 Boetseren, kunstdraaijen, beeldhouwen (blad-, ornament- en snijwerk), afvormen en
modelmaken 1er opheldering van de theoretische lessen
In het tweede en derde leerjaar worden de leerlingen, door de zorg en onder leiding der
School, meer bepaald m de praktische uitoefening van hunne ambachten geoefend, het
Bestuur stelt alsdan tot hunne plaatsing bij bekwame werkbazen in deze gemeente, alle
middelen in hel werk. die movereenslemmingzijnmetde finantiële krachten der School en
bovenal den jongelingen een goed en degelijk onderwijs waarborgen Door populaire
voordragten en bespreking, zoowel over de ambachten als over de maatschappelijke
opvoeding en de na te komen levensregelen, worden de leerlingen gewezen op het hooge
gewigt van hunnen werkkring, opdat zij weten, wal de mensch is, wat hij worden moet en
wat van hem met regt mag worden geeischt
Onderwijzers
De onderwijzers worden door het Bestuur over de School op eene vast te stellen inslructie
benoemd leder onderwijzer houdt juist en getrouw aanteekenmg van de vorderingen en
het gedrag van de hem toebetrouwde leerlingen en dient telken drie maanden zijn schriftelijk rapport hieromtrent aan de Commissie van onderwijs in
Schoolmateriaal, Boekerij en Meubelen
Alle leekeningen en modellen lot hel onderwijs noodig worden, zooveel de middelen du
toelaten, door de Commissie verstrekt, of onder haar toezigt vervaardigd De aanvragen
omirent het schoolmateriaal moeten door de onderwijzers aan de Commissie bijtijds en
schriftelijk geschieden Al wat in den ruimsten zin kan geacht worden te behooren tot een
volledig, zoo theoretisch als praktisch onderwijs, wordt ten behoeve der School in eigendom aangeschaft Daartoe wordt jaarlijks eene som vastgesteld Geene boeken of modellen
worden, aan wien ook, ter leen verstrekt Op daartoe te stellen uren en dagen hebben de
leden en leerlingen der Ambachlsschool toegang tot deze verzameling
Leerlingen aantal en schoolgeld
Het aantal leerlingen zal in den eersten driejarigen cursus het getal van 150 niet te boven
gaan Ieder leerling door een lid of contribuant voorgesteld, moet, buiten en behalve de
dotatie, hem door zijnen protector verstrekt, jaarlijks eene som van vijf guldens bijbetalen
(zie onder leden) leder leerling, die zonder protectoraat van de lessen wenscht gebruik te
maken, moet betalen de somma van ƒ 15 — per jaar De schoolgelden, door de leerlingen te
betalen, moeten iedere drie maanden vooruit tegen kwitantie worden voldaan Met de
ouders, die twee of meer hunner zonen wenschen opgenomen te zien, wordt, bij finantiele
bezwaren hunnerzijds, in billijke schikking getreden
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Opname van Leerlingen
Tol de opname als leerling wordt gevorderd
1 dal de aspiranten minstens 12 en hoogstens 15 jaren hebben bereikt, in Nederland
geboren zijn en minstens twee volle jaren te Amsterdam hebben gewoond,
2 dal zij vlug kunnen lezen, schrijven en rekenen,
3 dat zij bij een gezond gestel een helder geestvermogen bezitten, en bij een ordelijk
gedrag den lust tot arbeid paren, om alzoo met vrucht voor zichzelven te worden
onderwezen en het ambacht hunner keuze tol eere en sieraad te worden,
4 dat hunne ouders overleggen eene schriftelijke en door twee welbekende ingezetenen
dezer gemeente onderteekende verklaring van bekendheid en aanbeveling
Schooltijd
Eiken dag der week en gedurende het geheele jaar, zijn de lessen onafgebroken vastgesteld
van des morgens 8 tot 12, en van des namiddags 4 tot 8 ure Des Zaterdags namiddags en op
de Dinsdag avonden der vergadering van de Leden der Maatschappij van den Werkenden
Stand, wordt geen onderwijs gegeven
Pnjsdinging en Eervol ontslag
Telken jare in de maand February geven de leerlingen op een vast te stellen dag, in
tegenwoordigheid van hunne ouders en genoodigden, blijken van hunne vorderingen, het
zij door tentoonslelling van hun werk of bij examen Prijzen ter aanmoediging, toepasselijke geschenken en getuigschriften worden alsdan aan de meest vlijtige leerlingen feestelijk
uitgereikt Bij het verlaten der School wordt aan hen, die zich dooreen getrouw bezoek, een
goed gedrag en beteekenende vorderingen, als voorbeeld voor anderen hebben gesteld, een
vereerend ontslag of een aanbiedingsbrief afgegeven Bovendien kan ieder eervol ontslagen leerling op de beschermende en invloedrijke zorg der Maatschappij van den Werkenden Stand en van de Ambachtsschool rekenen, opdat hel hem zooveel mogelijk wèl en in
zijnen werkkring naar wensch ga
Lokalen
De lokalen der Maatschappij van den Werkenden Stand worden ten gebruike van de
Ambachtsschool kosteloos afgestaan Daarenboven verstrekt de Maatschappij voornoemd,
tot wederopzegging toe, de noodige verlichting en verwarming der lokalen van de Ambachtsschool Alle overige onkosten en aankoopen komen ten laste van de Ambachtsschool
zelve en worden uit hare fondsen en inkomsten betaald
Leercursus, Jaarlijksche inschrijving
Het leerjaar begint Primo January en eindigt Ultimo December ledere cursus duurt
minstens drie achtereenvolgende jaren, by de inschrijving en opname verbinden de leerlingen zich tot een getrouw bezoek van de School gedurende dien tyd De inschrijving tol
opname geschiedt ieder jaar, en wel gedurende de eerste zes werkdagen in December, 's
avonds van 6 tot 9 ure in hel gebouw der Maatschappij van den Werkenden Stand De
eerste cursus vangt aan op den 2®еп January des jaars 1861
Jaarlijksche vergadering
In de maand February van elk jaar wordt eene algemeene vergadering van de Leden der
Ambachtsschool gehouden De werkzaamheden op deze bijeenkomst bepalen zich
hoofdzakelijk tot
1 het voorlezen van het jaarlyksch verslag,
2 hel overleggen van de rekening en verantwoording der penningen en het benoemen
eener commissie ter verificatie dezer administratie,
3 het leveren van eene begrooting van uitgaven en inkomsten voor het loopende jaar,
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de behandeling van en hel besluiten over voorstellen van Leden of van het Bestuur,
het houden van eene toepasselijke rede,
het uitreiken van eerepnjzen en belooningen aan de bekroonde leerlingen

Maandelijksche bijeenkomst van hel Bestuur der School
Ten einde den goeden gang in het huishoudelijk deel en het belang der Ambachtsschool en
hare leerlingen zooveel mogelijk te bevorderen, houden Bestuurderen op den eersten
Donderdag van elke maand, des avonds ten 7 ure, in het gebouw der Maatschappij van den
Werkenden Stand eene bijeenkomst Op deze vergaderingen worden besproken alle zaken,
de Ambachtsschool betreffende, alsmede de voorstellen door Leden m het belang der
School ingezonden
Voorstellen van Leden
Voorstellen van Leden moeten door minstens 25 contribuerende Leden zijn onderteekend
en vóór of op 1 December van ieder jaar aan den Secretaris der Ambachtsschool worden
toegezonden Over dusdanige ingezonden voorstellen wordt, zoo noodig, correspondentie
gevoerd en ter algemeene jaarlijksche vergadering bij meerderheid van stemmen beslist
Het Bestuur is geregtigd ten allen tijde voorstellen te doen en daartoe eene algemeene
vergadering bijeen te roepen De Voorzitter neemt, bij staking van stemmen over eemg
voorstel, het besluit
Hulp van beambten
Het Bestuur beschikt over de hulp van den fungerenden huisbewaarder der Maatschappij
van den Werkenden Stand en stelt een bode, tevens schrijver aan, zóó ten dienste der
School als van den Secretaris
Reglement
Dit reglement is vastgesteld voor den eersten cursus en dus voor den tijd van drie volle
jaren De eerste herziening van het reglement heeft plaats op de jaarlijksche algemeene
vergadering van het jaar 1864 Elke tusschentijds aan te brengen transitoire of assessoire
bepaling van aanbelang, het ZIJ bij of in dit Reglement, waarvan de opname als eene
dringende behoefte door Bestuurderen wordt beschouwd, geschiedt in overleg met de
Leden der Ambachtsschool in eene daartoe te beleggen algemeene Vergadering
De Commissie van Onderwijs
J H Leliman
G H Kuiper
E S Witkamp, secr der school

Het Bestuur der Ambachtsschool
N Tetlerode, Voorzitter
К Kooij, Plaatsverv" Voorzitter
A F Ruiter, Penningmeester
G PeckJr
L Hartong
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Bijlage VII.
Polytechnische school te Delft, geregeld in de Wet op het Middelbaar
Onderwijs van 2 mei 1863 (Staatsblad no. 50).
Art. 1. Tot het middelbaar onderwijs worden gerekend te behooren alle vakken, welke
volgens deze wet onderwezen worden aan de scholen, waarover zij zich uitstrekt.
Art. 4. Niemand mag middelbaar onderwijs geven, die met in het bezit ¡s der bij deze wet
gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid. Vreemdelingen behoeven bovendien Onze vergunning.
Art. 39. De polytechnische school is bestemd voor de opleiding:
1. van aanstaande indusirièlen of technologen, die eene grootere mate van theoretische en
technische kennis verlangen dan aan eene hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus
kan verkregen worden,
2. van hen, die verlangen zich te bekwamen tot:
a. civiel ingenieur;
b. architect of bouwkundig ingenieur;
с scheepsbouwkundig ingenieur;
d. werktuigkundig ingenieur;
e. mijnen-ingemeur.
Art. 40. Het onderwijs aan de polytechnische school omvat:
a. de hoogere stelkunde;
b. de bolvormige driehoeksmeting en de analytische meetkunde;
с de beschrijvende meetkunde en hare toepassingen;
d. de differentiaal- en integraalrekening;
e. het landmeten, waterpassen en de geodesie;
f. de theoretische mechanica,
g. de toegepaste mechanica;
h. de kennis van werktuigen;
i. de mechanische technologie en de werktuigbouwkunde;
k. de toegepaste natuurkunde;
I. de toegepaste, de praktische en de analytische scheikunde;
m. de scheikundige technologie;
n. de kennis van het hedendaagsche fabnekwezen;
o. de delfstofkunde en de aardkunde;
p. de toegepaste aardkunde en de mijn-ontginning,
q. de metallurgie,
r. de waterbouwkunde, den aanleg van gewone wegen en spoorwegen en den bruggen
bouw;
s. de burgerlijke bouwkunde;
t. de scheepsbouwkunde;
u. het regtlijmg- en handteekenen, met toepassing op de verschillende vakken;
v. practische oefeningen met gereedschap en draaibank;
w het maken van modellen van werktuigen;
x. de staatshuishoudkunde,
ij. het handelsregt;
z. het administratief regt in belrekking tot den waterstaat, de openbare werken, het
mijnwezen en de nijverheid.
Art. 41. Ieder, die als kweekeling der polytechnische school is ingeschreven, stort bij den
aanvang van elk studiejaar eene som van ƒ 200.—. Hij verkrijgt daardoor den toegang tot
alle lessen der school. Zij, die slechts enkele lessen wenschen te volgen, betalen, mede bij
den aanvang van elk studiejaar, voor lessen die gegeven worden: eenmaal 's weeks, ƒ 10.—;
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tweemaal 's weeks, ƒ20—, driemaal 's weeks ƒ30—, viermaal of meermalen 's weeks,
ƒ40De in dit artikel vermelde gelden worden in 's Rijks schatkist gestort
Art 42 De hoogleeraren en andere leeraren der polytechnische school worden door Ons
benoemd, geschorst en ontslagen Op hen is mede van toepassing de bepaling van art 31
Art 43 Het bestuur der polytechnische school is opgedragen aan eenen door Ons te
benoemen directeur en eenen Raad van bestuur, zamengesteld uit de hoogleeraren der
school De werkkring en bevoegdheid van den directeur en van den Raad van bestuur,
hunne betrekking tot het overige onderwijzend personeel en de inwendige regeling der
school worden voor zoover die met door deze wet zijn bepaald, bij algemeenen maatregel
van bestuur vastgesteld
Art 58 De eindexamens der polytechnische school worden afgenomen door commission,
door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken te benoemen De leden genieten uit 's
Rijks Schatkist vergoeding voor reis- en verblijfkosten, benevens vacanliegelden
Art 59 Zij, die naar het diploma van technoloog, civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig,
werktuigkundig of mijnen-ingemeur dingen, leggen een eerste examen A af, van gelijken
omvang als het in art 57 voorgeschreven eindexamen voor de hoogere burgerscholen met
vijfjarigen cursus Van dit examen zijn vrijgesteld zij, die het getuigschrift bezitten, verkregen na aflegging van zoodanig examen voor eene der in dat artikel genoemde commissiën
Art 60 Het diploma van technoloog wordt door hen, die het in het voorgaand artikel
vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van een examen in
a de bolvormige driehoeksmeting en de beginselen der analytische meetkunde,
b de beginselen der beschrijvende meetkunde,
с die der theoretische en toegepaste mechanica en van de kennis van werktuigen,
d die der mechanische technologie,
e de toegepaste natuurkunde,
f de toegepaste en analytische scheikunde
g de scheikundige technologie,
h de bouwkunde, voor zooveel betreft de kennis van bouwstoffen en de zamenstellmg
van eenvoudige gebouwen,
ι het hand- en ornamentteekenen
Art 61 Het diploma van civiel ingenieur wordt door hen. die het in art 59 vermeld examen
A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens
Hel tweede examen В betreft
a de hoogere stelkunde,
b de bol%ormige driehoeksmeting en de analytische meetkunde,
с de beschrijvende meetkunde,
d de differentiaal- en integraalrekening,
e de toegepaste natuurkunde,
f de analytische scheikunde met betrekking tot de bouwmaterialen,
g de kennis van bouwstoffen, gebruikelijk zoowel voor bouwkundige als waterbouw
kundige werken,
h de constructie van de onderdeden van gebouwen,
ι het vervaardigen van eenvoudige bouwkundige en waterbouwkundige teekeningen en
hel handteekenen
Hel derde examen С betreft
a de theoretische en toegepaste mechanica en de kennis van werktuigen,
b de waterbouwkunde, omvattende
1 den aanleg van gewone wegen en spoorwegen en dien van bruggen,
2 den aanleg van zeeweringen,
3 de kennis der rivieren als afwatenngsmiddelen en in betrekking tot de scheepvaart,
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den aanleg van kanalen, sluizen, havens en maritime werken,
de hydrographie van ons land, kennis van polders en bemalingen,

de burgerlijke bouwkunde, omvattende
1 de constructie van eenvoudige gebouwen,
2 de beginselen der schoone bouwkunst,
d het situatie-, ornament- en handteekenen, benevens het teekenen van voorwerpen, tot
de waterbouwkunde behoorende,
e het maken van ontwerpen, bestekken en begrootingen,
f de beginselen der geodesie en het praktisch landmeten en waterpassen,
g het administratief regt in betrekking tot den waterstaat en openbare werken
Art 62 Het diploma van architect of bouwkundig ingenieur wordt door hen, die het in art
59 vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens Het
tweede examen В is hetzelfde als het examen B, vermeld in het voorgaand artikel
Het derde examen С betreft
a de vakken onder a en e van het examen C, vermeld in art 61,
b de burgerlijke bouwkunde, de schoone bouwkunst in haren geheelen omvang daaron
der begrepen,
с de waterbouwkunde, voor zooveel betreft den aanleg van verschillende bestratingen,
het bouwen van bruggen, sluizen en kaaijen,
d het theoretisch en praktisch landmeten en waterpassen,
e het bouwkundig-, ornament- en handteekenen,
f het administratief regt in betrekking tot openbare werken
Art 63 Het diploma van scheepsbouwkundig ingenieur wordt door hen, die het in art 59
vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens
Het tweede examen В betreft
a de vakken onder a-e van het examen B, vermeld in art 61,
b de analytische scheikunde in betrekking tot de materialen voor scheepsbouw,
с de kennis der bouwstoffen, bij den scheepsbouw in gebruik,
d de beginselen van het scheepsteekenen en het handteekenen
Het derde examen С betreft
a het vak a van het examen C, vermeld in art 61,
b het teekenen van werktuigen,
с de scheepsbouwkunde en het scheepsteekenen,
d de waterbouwkunde en het waterbouwkundig teekenen, voor zooveel betreft werken,
die tot de scheepvaart betrekking hebben
Art 64 Het diploma van werktuigkundig ingenieur wordt door hen, die het in art 59
vermeld examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens
Het tweede examen В betreft
a de vakken a-e van het examen B, vermeld in art 61,
b het vak e, vermeld in art 60,
с de analytische scheikunde in betrekking tot de materialen voor werktuigen
Het derde examen С betreft
a het vak a van het examen C, vermeld in art 61,
b mechanische technologie en werktuigbouwkunde,
с het vak h, vermeld in art 60,
d het handteekenen en het teekenen van werktuigen,
e het administratief regt in betrekking tot fabrieken en werktuigen
Art 65 Het diploma van mijnen-mgenieur wordt door hen, die het in art 59 vermeld
examen A hebben afgelegd, verkregen ten gevolge van nog twee examens
Het tweede examen В betreft
a de vakken a-e van het examen B, vermeld in art 61,
b de delfslofkunde,
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Hel derde examen С betrefl
a het vak a van het examen С vermeld in art 61,
b het vak h, vermeld in art 60.
с het vak d van het examen C. vermeld in art 62,
d de aardkunde en de toegepaste aardkunde,
e de mijnontginning,
f de docimasie,
g de metallurgie,
h het teekenen van werktuigen,
ι het administratief regt in betrekking tot het mijnwezen
Art 66 Wanneer een der in de voorgaande artikelen vermelde examens naar genoegen der
commissie is afgelegd, wordt door haar aan den geéxamineerde een getuigschrift of een
diploma afgegeven, volgens het model, door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken
vastgesteld Getuigschriften worden afgegeven voor goed volbragle eindexamens der burgerscholen en hoogere burgerscholen, alsmede voor het eerste examen A voor technoloog,
en het eerste en tweede examen A en В voor civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig,
werktuigkundig en mijnen-ingemeur, diploma's worden afgegeven voor goed volbragte
eindexamens als landbouwkundige, technoloog, civiel, bouwkundig, scheepsbouwkundig,
werktuigkundig en mijnen ingenieur De getuigschriften worden kosteloos afgegeven, voor
het diploma wordt betaald eene som van veertig gulden Deze gelden worden in 's Rijks
schatkist gestort
Art 82 Ieder, die krachtens deze wet of krachtens vroegere verordeningen hier te lande een
diploma van technoloog, civiel ingenieur, architect of bouwkundig ingenieur, scheeps
bouwkundig ingenieur, werktuigkundig ingenieur, mijnen-ingenieur, veearts of land
bouwkundige verkregen heeft, is bevoegd onderwijs te geven in de technische weten
schappen, waarin hij ter verkrijging van zijn diploma een examen heeft afgelegd Hij
behoort echter daartoe in het bezit te zijn van het getuigschrift van goed zedelijk gedrag,
vermeld in art 25
Art 89 Zij die, hoewel niet in het bezit van een diploma van ingenieur, in 's Lands dienst
deze betrekking bekleeden of hebben bekleed, zijn, onder de aan het slot van art 82
gestelde voorwaarde, bevoegd tol het geven van onderwijs in de technische wetenschappen,
waarvan de kennis tot het vervullen der belrekking van ingenieur wordt vereischt Onder
dezelfde voorwaarden zijn zij, die aan eene der Rijksinstellingen tot opleiding van inge
nieurs en officieren der land- en zeemagt den cursus hebben ten einde gebragt, bevoegd tot
hel geven van onderwijs in de technische wetenschappen, waarin zij gedurende dien cursus
onderwijs hebben ontvangen
Art 93 De lessen aan de polytechnische school worden geopend binnen eenjaar na het in
werking treden dezer wet De kweekehngen der Akademie ter opleiding van burgerlijke
ingenieurs te Delft, die op het tijdstip dier opening tot de lessen van het 3de of 4de
studiejaar der Akademie voor de ingenieurswetenschappen of het mijnwezen zijn toegela
ten, worden vrijgesteld van het examen A, vermeld in art 59 De kweekehngen, die op dat
tijdstip tot de lessen van het 1ste of van het 2de studiejaar zijn toegelaten, worden bij het
afleggen van dat examen vrijgesteld van het onderzoek in de vakken, waarover zich het
examen ter toelating tot die Akademie heeft uitgestrekt, of waarin aan de Akademie geen
onderwijs wordt gegeven
Art 94 Zoo lang nog geen voldoend getal hoogere burgerscholen met vijfjarigen cursus m
werking is, wordt een deel van het aldaar te geven onderwijs, als voorbereidend tot den
cursus der polytechnische school, aan deze gegeven
Dat voorbereidend onderwijs omvat
a wiskunde b natuurkunde, с scheikunde, d beginselen der plant- en dierkunde,
e boekhouden en beginselen der handelswetenschappen, f hand- en regtlijnig teekenen
Door Ons wordt bepaald, wanneer dit voorbereidend onderwijs aan de polytechnische
school zal ophouden
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Bijlage Vili.
Burgerscholen, geregeld in de Wet op het Middelbaar Onderwijs van 2
mei 1863 (Staatsblad no. 50).
Art. 1. Tot het middelbaar onderwijs worden gerekend te behooren alle vakken, welke
volgens deze wel onderwezen worden aan de scholen, waarover zij zich uitstrekt
Art. 4. Niemand mag middelbaar onderwijs geven, die met in het bezit is der bij deze wet
gevorderde bewijzen van bekwaamheid en zedelijkheid Vreemdelingen behoeven boven
dien Onze vergunning.
Art 13 De burgerscholen, voornamelijk bestemd voor aanstaande ambachtslieden en
landbouwers, zijn dag- en avondscholen
De burger-dagschool is van een tweejarigen cursus Aan de burgerdagschool wordt on
derwijs gegeven in:
a. de wiskunde,
b. de eerste beginselen der theoretische en toegepaste mechanica en der kennis van
werktuigen,
с die der natuur- en scheikunde,
d die der natuurlijke historie;
e. die der technologie of der landbouwkunde;
Г de beginselen der aardrijkskunde,
g die der geschiedenis;
h. die der nederlandsche taal;
ι. de eerste gronden der staathuishoudkunde,
k. het hand- en regthjnig teekenen,
1. de gymnastiek
De gemeenteraad bepaalt, of de beginselen der technologie, dan wel die der landbouw
kunde onderwezen zullen worden, hij kan ook bepalen, dat in beide vakken onderwijs
gegeven zal worden Hij kan ook bij de opgenoemde vakken van onderwijs dat in het
boetseren en in eene of andere vreemde taal voegen De raad bepaalt mede, welke van de in
du artikel genoemde vakken aan de avondschool onderwezen zullen worden
Art. 14. In elke gemeente, waar de bevolking tien duizend zielen te boven gaat, wordt door
hel gemeentebestuur ten minste ééne burgerschool, dag- en avondschool, opgengt Zij kan
aan eene openbare lagere school verbonden worden. Mögt de bevolking eener gemeente
van boven tien duizend zielen zóó ver uiteenwonen, dat op bezoek eener burgerschool
weinig te rekenen ware, of in de behoefte op andere wijze voorzien zijn, dan kan zoodanige
gemeente door Ons van het voorschrift der eerste zinsnede van du artikel vrijgesteld
worden Blijkt het, dat door eene burgeravondschool in de behoefte eener gemeente
voldoende wordt voorzien, dan kan van de verphgting tot het opngten eener burgerdagschool door Ons, doch telkens slechts voor een bepaald getal jaren, onthefïïng worden
verleend In dit geval is het onderwijs der avondschool over een tweejarigen cursus verdeeld, en bepalen Wij, den gemeenteraad gehoord, welke der in het vorig artikel genoemde
vakken het onderwijs zal omvatten
Art. 21. Voor burgerscholen, hoogere burgerscholen of landbouwscholen, door provincién,
gemeenten of bijzondere personen, met of zonder Rijkssubsidie lot stand gebragt, kan het
plan van inngting van onderwijs, zoo als het aan de verpligte gemeentescholen en de
Rijksscholen in arti. 13, 16, 17 en 20 is voorgeschreven, naar de omstandigheden gewijzigd,
ingekrompen of uitgebreid worden.
Art. 23 De onderwijzers aan de openbare burgerscholen, de hoogere burgerscholen en de
Rijks-landbouwschool dragen den titel van leeraar Aan het hoofd van elke dier scholen is
een der leeraren geplaatst, die den titel draagt van directeur

358

Art 24 Het getal der leeraren voor de gemeentescholen, alsmede het bedrag hunner
jaarwedden, wordt door den gemeenteraad vastgesteld De besluiten van den gemeente
raad, daartoe betrekkelijk, worden voor de scholen, tot wier opngting de gemeenten
krachtens deze wet verphgt zijn, aan de goedkeuring van Gedeputeerde Staten, voor die,
welke door het Rijk worden gesubsidieerd, aan de goedkeuring van onzen Minister van
Binnenlandsche Zaken onderworpen Gelijke goedkeuring wordt gevorderd met betrek
king lol scholen, door eene provincie met Rijkssubsidie opgengt
Art 25 Om tot leeraar aan eene burgerschool benoemd ie kunnen worden, wordt gevor
derd. behalve een getuigschrift van goed zedelijk gedrag, afgegeven door het dagelijksch
bestuur der gemeente of gemeenten, waar men gedurende de twee laatste jaren heeft
gewoond
a voor de vakken, vermeld onder a-d van art 13, en voor de technologie, het bezit eener
acte van bekwaamheid A, vermeld in art 70, of voor elk dier vakken afzonderlijk het bezit
van eene der acten, vermeld in ari 76,
b voor de landbouwkunde, het bezit eener acte A voor dat vak, afgegeven krachtens art
73,
с voor de vakken, vermeld onder f-h van art 13, het bezit eener acte, vermeld in hel eerste
lid van art 74, of voor elk dier vakken afzonderlijk, het bezit van eene der acten, vermeld m
art 76
d voor de eerste gronden der staatshuishoudkunde, het bezit eener acle, vermeld in het
tweede lid van art 74, of van de acte voor dat vak, vermeld in art 76,
e voor het leekenen en de gymnastiek, hel bezit eener acte voor die vakken, vermeld in art.
77
Tot hel geven van onderwijs in de vakken, vermeld onder f-h van art 13, zijn tevens
bevoegd ZIJ, die in het bezit zijn eener acte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer voor het
lager onderwijs, tot het onderwijs in wiskunde en levende talen, zij, die eene acte voordat
onderwijs bezitten, afgegeven krachtens art 47 der wet van den 13den Augustus 1857
(Staatsblad no 103)
Art 29 De directeuren en leeraren der gemeentescholen worden benoemd door den
gemeenteraad, die vooraf eene aanbevelingslijst van benoembaren ontvangt, door burge
meester en wethouders, na verhoor van den inspecteur, opgemaakt Zij kunnen door
burgemeester en wethouders worden geschorst Deze geven zoo spoedig mogelijk reken
schap van hun besluit aan den gemeenteraad ZIJ worden ontslagen door den gemeente
raad, burgemeester en wethouders en den inspecteur gehoord Is schorsing naar inzien van
een inspecteur noodig, en zijn burgemeester en wethouders nalatig of weigerachtig daartoe
over te gaan, dan kan de schorsing door Gedeputeerde Staten geschieden Is ontslag naar
inzien van burgemeester en wethouders of van den inspecteur noodig, en is de gemeente
raad nalatig of weigerachtig daartoe over te gaan, dan kan het ontslag door Gedeputeerde
Staten geschieden
Art 36 De kosten der gemeente-burgerscholen, voor zooverre ZIJ niet komen ten laste van
anderen of uit bijzondere daartoe bestemde fondsen kunnen worden bestreden, door de
gemeenten te dragen, zijn
a de jaarwedden van de directeuren, leeraren en bedienden dier scholen,
b de kosten van het opngten en instandhouden of het huren der schoollocalen en der
woningen van de directeuren of leeraren voor zooveel die het genot van vnje woning
mogten hebben,
с die van verlichting en verwarming der schoollocalen,
d die van het aanschaffen en onderhouden der schoolmeubelen, werktuigen en verdere
hulpmiddelen voor het onderwijs,
e de bijdrage der gemeente tot het pensioen der onderwijzers,
f de kosten der plaatselijke commissie van toezigt
Art 37 Ter gemoetkoming in de kosten der scholen kan eene bijdrage van lederen leerling
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gevorderd worden Deze bijdrage kan voor de gemeentescholen, die art 14 vordert, met
hooger worden gesteld dan op twaalf gulden 's jaars, en voor de Rijkshoogere burger
scholen niet hooger dan op zestig gulden 's jaars De bepaling der bijdrage geschiedt voor
de gemeentescholen door den gemeenteraad, voor de provinciale scholen door de Staten,
en voor de Rijks-scholen door Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken Het invoeren,
wijzigen en afschaffen van schoolgelden geschiedt, voor de gemeentescholen, met inacht
neming van art 232-236 der wet van den 29sten Junij 1851 (Staatsblad no 85) De
invordering wordt geregeld door eene plaatselijke verordening overeenkomstig de bepa
lingen van artt 258-262 dier wet
Art 46 Het toezigt op de openbare en bijzondere scholen van middelbaar onderwijs is,
onder het oppertoezigl van Onzen Minister van Binnenlandsche Zaken, opgedragen aan
a plaatselijke commissien, door den gemeenteraad te benoemen, b inspecteurs, onder
welke een bijzonderlijk met het toezigt op de landbouwscholen. Rijks- en bijzondere
scholen, is belast
Art 51 De scholen, vermeld m art 46, zijn steeds toegankelijk voor de leden der commissien van toezigt en voor de inspecteurs De onderwijzers zijn gehouden hun de verlangde
inlichtingen te geven omtrent de school en het onderwijs ( )
Art 55 Aan hen, die aan eene openbare burgerschool, hoogere burgerschool met vijfjari
gen cursus, landbouw- of polytechnische school het onderwijs hebben bijgewoond, wordt
eenmaal 's jaars gelegenheid gegeven om ten gevolge van een examen een getuigschrift of
een diploma te verkrijgen Tot die examens worden ook toegelaten zij, die het onderwijs
aan die scholen niet hebben bijgewoond De examens worden in het openbaar gehouden
Art 56 Het eindexamen voor de burgerscholen wordt afgenomen door eene commissie,
zamengesteld uit een lid der commissie van toezigt, door haar zelve aan te wijzen, als
voorzitter, den directeur der school en de leeraren in de vakken, waarover het examen
loopt Het examen betreft de vakken, welke op de in de gemeente gevestigde school worden
onderwezen, met uitzondering van de gymnastiek Worden landbouw en technologie beide
aan de school onderwezen, dan kan hij, die het examen aflegt, kiezen over welk dier beide
vakken het zal loopen
Art 69 Ieder jaar worden door Onzen Minister van Binnenlandsche zaken commission
benoemd, aan welke wordt opgedragen hen te examineren, die eene acte van bekwaamheid
voor het middelbaar onderwijs wenschen te verkrijgen
Art 70 Er zijn twee acten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs m de wis- en
werktuigkundige wetenschappen De eerste acte A wordt verkregen ten gevolge van een
examen in
a de rekenkunde, de stelkunde, de meetkunde, de platte en bolvormige driehoeksmeting,
de beginselen der beschrijvende en der analytische meetkunde,
b de beginselen der theoretische en toegepaste mechanica, der kennis van werktuigen en
der technologie,
с de beginselen der natuurkunde, der scheikunde en der kosmographie,
d de beginselen der delfstof-, aard-, plant- en dierkunde De tweede acte B, welke alleen
verkregen kan worden door hen, die reeds de in dit artikel vermelde acte A bezitten,
wordt verkregen ten gevolge van een examen in
e de beschrijvende en analytische meetkunde, de differentiaal- en integraalrekening,
f de theoretische en toegepaste mechanica
Art 71 Er zijn twee acten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs in de natuurkunde
De eerste acte A is dezelfde als de acte A, vermeld in art 70 De tweede acte B, welke alleen
kan verkregen worden door hen, die reeds de bovengemelde acte A bezitten, wordt
verkregen ten gevolge van een examen in
a. de analytische meetkunde,
b de differentiaal- en integraalrekening,
с de theoretische mechanica,
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d de natuurkunde en hare voornaamste toepassingen,
e de meteorologie,
Γ de scheikunde
Art 72 Er zijn twee aclen van bekwaamheid voor het schoolonderwijs in de scheikunde
De eerste acte A is dezelfde als de acte A, vermeld in art 70 De tweede acte B, die alleen
kan verkregen worden door hen, die reeds de bovengemelde acte A bezitten, wordt
verkregen ten gevolge van een examen in
a de algemeene, de toegepaste en de analytische scheikunde,
b de scheikundige technologie,
с de natuurkunde
Art 73 Er zijn twee acten van bekwaamheid voor het schoolonderwijs in de landbouwkunde De eerste acte A wordt door den bezitter der acte A, vermeld in art 70, verkregen
ten gevolge van een examen in de beginselen van den landbouw De tweede acte В wordt
verkregen ten gevolge van een examen, als hetgeen ter verkrijging van het diploma van
landbouwkundige wordt gevorderd
Art 74 Voor het geven van schoolonderwijs in de nederlandsche taal- en letterkunde en de
geschiedkundige wetenschappen, wordt de acte van bekwaamheid verkregen ten gevolge
van een examen in
a de nederlandsche taal- en letterkunde,
b de geschiedenis,
с de wiskundige, natuurkundige en staatkundige aardrijkskunde
Voor het geven van schoolonderwijs in de staatshuishoudkunde, ten gevolge van een
examen in
a de staatshuishoudkunde en de statistiek inzonderheid van Nederland en van zijne
kolomen en bezittingen in andere werelddeelen,
b de gronden van de gemeente-, provinciale en Staatsinngting van Nederland
Art 77 Door de in art 69 vermelde commissiën worden, na afgelegd examen, afzonderlijke
acten van bekwaamheid uitgereikt voor schoolonderwijs in
a de fransche taal en letterkunde,
b de engelsche taal en letterkunde,
с de hoogduitsche taal en letterkunde,
d het handteekenen, het regtlijnig teekenen en de perspectief,
e het schoonschnjven,
f het boetseren,
g de gymnastiek
Om onderwijs in de vakken onder e en f genoemd te kunnen geven behoeft men evenwel
niet in het bezit eener acte van bekwaamheid voor die vakken te zijn Gemelde commissiën
zijn eveneens bevoegd lot het na afgelegd examen uitreiken van eene acte van bekwaamheid voor schoolonderwijs in andere levende talen
Ari 78 Tol hel verkrijgen van eene der acten van bekwaamheid voor schoolonderwijs,
vermeld in artt 70-76, en in levende talen, wordt bovendien vereischl een examen in de
theorie van onderwijs en opvoeding, hoofdzakelijk in betrekking tot het middelbaar onderwijs Zij, die in het bezit zijn van eene dier acten, zijn bij het examen ter verkrijging
eener andere acte voor middelbaar schoolonderwijs vrijgesteld van een nieuw examen in de
theorie van onderwijs en opvoeding De acte, vermeld in art 45 der wet van den 13den
Augustus 1857 (Staatsblad no 103), maakt bevoegd tot het geven van het aldaar omschreven onderwijs aan middelbare scholen voor meisjes
Art 83 Ieder die op het tijdstip van het in werking treden dezer wet aan eene openbare of
bijzondere inngting van middelbaar onderwijs zonder in strijd met bestaande verordeningen te zijn, onderwijs geeft, waartoe volgens deze wet eene acte wordt vereischt, behoeft,
om met zijn onderwijs aan die inngting voort te gaan, geene herbenoeming of erkenning
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Hij kan ook in gelijke betrekking bij eene openbare school, volgens deze wel opgengt,
worden aangesteld
Art 91 Gemeenten, die krachtens art 14 dezer wet tot het opngten en onderhouden van
burgerscholen gehouden zijn, voldoen aan die verpligting binnen een termijn van uiterlijk
zes jaren, te rekenen van het tijdstip, waarop deze wet in werking treedt, of waarop de
bevolking der gemeente boven het cijfer van tienduizend geklommen is
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Bijlage IX.
Besluit van 27 april 1973, houdende nieuwe bepalingen inzake de in
richting van en de toelating tot het lager beroepsonderwijs en het lager
algemeen voortgezet onderwijs (Besluit l.b.o./l.a.v.o.)· Staatsblad 167.
Nola van Toelichting, ρ 8
In de lessentabellen is voorts een nieuw vak geïntroduceerd algemene technieken
In de label is dit vak in de eerste plaats verbonden met handvaardigheid Immers, onder
handvaardigheid is te verstaan het vormend bezig zijn met materiaal en gereedschap,
waarbij het accent ligt op het ontwikkelen van oorspronkelijkheid en zelfexpressie bij de
leerlingen Bij hel nieuwe vak algemene technieken is eveneens sprake van vormend bezig
zijn met materiaal en gereedschap, maar nu ligt het accent zowel op het oplossen van
problemen met een algemeen karakter door het aanwenden van kennis en kunde als op het
aanbrengen van verschillende vaardigheden als onderdeel van de algemene vorming In
het verlengde hiervan kan het vak ook een zekere orientane ten aanzien van velden van
beroepen geven
Bij handvaardigheid staat aandacht voor de gevoelsontwikkeling en individuele uiting
van de leerling voorop BIJ algemene technieken wordt, naasl de ontwikkeling van zekere
algemene vaardigheden, de aandacht voor de ontwikkeling van het denkvermogen als
belangrijkste taak gezien Dit is zo essentieel voor onze samenleving, dat iedereen een
opleiding in dit vak behoeft Een didactisch belangrijke bijkomstigheid van algemene
technieken is, dat dit vak ook uitermate geschikt is om te dienen als interessecentrum voor
vele leerlingen in hel voortgezet onderwijs, maar in het bijzonder in hel beroepsonderwijs
Bij algemene technieken gaat het met om het aanleren van een bij een bepaald beroep
behorend geheel van bewerkingen en verrichtingen Het vak moet de leerlingen mogelijkheden geven hun motorische vaardigheden te oefenen en hun denkvermogen (het onderkennen, analyseren en oplossen van problemen in hel algemeen) te ontwikkelen Daarbij
dienen, uitgaande van een praktische situatie, algemene technische verschijnselen gebruikt
te worden om het bestaan van — met name natuurwetenschappelijke en mathematische —
wetmatigheden te illustreren en de toepassing daarvan in nieuwe probleemsituaties te
bevorderen Algemene technieken moet de wisselwerking tussen vaardigheden en abstracte
kennis verduidelijken en begrip bijbrengen voor het bijeenhoren van manuele en intellectuele functies Ook al kan er in dit kader een relatie worden gelegd tussen algemene
technieken en andere, meer beroepsgerichte vakken, door hel ontbreken van de intentie
om voor te bereiden op het uitoefenen van een bepaald beroep moei het vak algemene
technieken tot de algemene vakken worden gerekend
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Samenvatting

Deze studie betreft het nijverheidsonderwijs in Nederland, gegeven aan
jongens en ouderen van 1798 tot 1863. Hiermee is bedoeld het onderwijs
dat na de lagere schoolleeftijd de kennis en de kundigheid bij wilde
brengen, die dienstig waren aan een reeds plaatsvindende of toekomstige beroepsuitoefening in de nijverheid. Onderzocht is:
— wat er aan nijverheidsonderwijs was;
— wie van dat onderwijs gebruik maakten;
— wie dat onderwijs bevorderden;
— welke motieven aan het onderhouden van dat onderwijs ten grondslag lagen.
Het boek bevat zeven hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk schetst de
voorgeschiedenis van het nijverheidsonderwijs, dat tegen het jaar 1800
en erna gestalte begon te krijgen. Het hoofdstuk gaat in op de leerlingstelsels van de ambachtsgilden en de tekenakademies, alsook op de
heroriëntering op cultureel, economisch en wetenschappelijk gebied in
dejaren zeventig en tachtig van de 18e eeuw.
Het tweede hoofdstuk beschrijft een aantal studies die ten doel hadden
het nog niet gedefinieerde en nog niet wettelijk geregelde „middelbaar"
onderwijs, gesitueerd tussen het lager en het universitair onderwijs, aan
te vullen, te herzien of wettelijk te regelen. Deze studies bieden een
raamwerk van ideeën en voorstellen waarnaar in de volgende hoofdstukken steeds is verwezen.
Het derde hoofdstuk bespreekt de aard van de nijverheid, de daarin
plaatsvindende veranderingen, de onderwijsbehoeften en de onderwijsvragenden. Het vermeldt tevens de genomen initiatieven en de
motieven, die hieraan ten grondslag lagen, alsook de krachten, die een
negatieve invloed hadden op de ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs.
Het vierde hoofdstuk gaat over het avondonderwijs der lekenscholen
en tekenakademies, alsmede over het dag- en avondonderwijs van de
Koninklijke akademie van beeldende kunsten te Amsterdam. Tevens
zijn nieuwe initiatieven besproken, die genomen werden uit onbehagen
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over de kwaliteit en de kwantiteit van dit onderwijs.
Het vijfde hoofdstuk behandelt het industrieel avondonderwijs dat
van 1826 tot 1863 tot een zekere ontwikkeling kwam. Het beschrijft ook
de relatie tussen dit onderwijs en de in hoofdstuk vier genoemde scholen. Tevens gaat het in op de kwaliteit en de kwantiteit van het avondnijverheidsonderwijs.
Het zesde hoofdstuk richt zich op het dagnijverheidsonderwijs, vanaf
1832 ontstaan in de vorm van bedrijfsscholing, praktijkopleidingen in
tekenschoolverband, twee ambachtsdagscholen, een polytechnische
school en twee scholen, die thans de naam van middelbare of hogere
technische c.q. economische school zouden dragen.
Hoofdstuk zeven bestaat uit drie delen. Het eerste deel (7.1.) bespreekt
het wetsontwerp tot regeling van het middelbaar onderwijs en de parlementaire discussie daarover van 6 juni 1862 tot 1 mei 1863. Dit ontwerp speelde gedeeltelijk in op wat reeds aan „algemeen" en aan nijverheidsonderwijs was tot stand gekomen. Op staat 30 (p. 250) is het
ontplooiingsbeeld van het nijverheidsonderwijs tot 1 juli 1863 af te
lezen.
Het tweede deel van hoofdstuk zeven (7.2., 7.3., 7.4.) geeft weer wat
aan nijverheidsonderwijs volgens de wet en buiten de wet om tot ontwikkeling kwam. Het gaat ook na, of en in hoeverre het doel van de
wetgever werd bereikt.
Het derde deel van hoofdstuk zeven (7.5.) beziet de oorzaken die
hebben geleid tot de ontwikkeling van het nijverheidsonderwijs na
1863, alsmede in welke mate het huidige voortgezet onderwijs de sporen
van die ontwikkeling draagt. Het wijst vooral op het verbazingwekkende feit, dat de wettelijke regeling van dagscholen voor arbeiderskinderen vrijwel onuitgevoerd bleef, terwijl particuliere — hier en daar ook
gemeentelijke — dagscholen voor diezelfde kinderen onder uiterst
moeilijke omstandigheden tot grote bloei kwamen, zonder dat de wet
benut werd.
De opkomst van het nijverheidsonderwijs kan worden gezien als de
resultante van vier krachten: de opleidingsbehoefte, het particulier initiatief, de taakopvatting van de overheid en de interpretatie van „algemeen" in de term „algemeen onderwijs".
De opleidingsbehoefte ontstond toen de leerlingstelsels der
ambachtsgilden wegvielen, nieuwe — meer op industriële produktie
gerichte — bedrijven opkwamen en de industriële (r)evolutie zich aankondigde. Aanvankelijk zocht men de oplossing van het onderwijsvraagstuk hoofdzakelijk in theoretisch avondonderwijs in de beeldende
kunsten, later bovendien in de nuttige kunsten, bij handhaving van
twaalf- tot vijftienurige werkdagen. Veel effect kon dit onderwijs der365

halve niet hebben. Waarschijnlijk bereikte men niet meer dan ongeveer
16% van de jeugdige handwerkers. Ontevredenheid over de bereikte
resultaten deed het dagonderwijs opkomen, en wel op drie niveaus:
ambachtsdagscholen met manueel-technisch, vaktheoretisch en algemeen onderwijs voor aanstaande werklieden; middelbaar technische
scholen met theoretisch onderwijs voor het middenkader van de nijverheid; en een school voor hoger nijverheidsonderwijs — polytechnisch
onderwijs — voor aanstaande ingenieurs en architecten. Tevens gaven
enkele bedrijven beroepsgerichte opleidingen om te voorzien in een
ondervonden tekort aan bekwame technici.
Het particulier initiatief inzake nijverheidsonderwijs werd hoofdzakelijk vertegenwoordigd door twee landelijke organisaties: de „Maatschappij tot Nut van 't Algemeen" (1784) en de „Maatschappij van
Nijverheid" (1777). Tegen 1860 voegden zich daarbij twee andere verenigingen: de „Maatschappij tot bevordering der bouwkunst" (1842) en
de „Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand" (1854).
Het streven van eerstgenoemde Maatschappij was mede gericht op
sociale zorg voor en ontwikkeling van het volk, om dit uit zijn staat van
armoede en onwetendheid op te heffen. Verlichtingsidealen werkten
daarin door. Aan het werk van de Maatschappij van Nijverheid lag
vooral de wens ten grondslag, het kwaliteits- en kwantiteitsniveau van
de nijverheid te verhogen door beroepsgericht onderwijs te laten geven
aan arbeiders en leidinggevenden in de nijverheid. De Maatschappij tot
bevordering der bouwkunst en de Maatschappij van den werkenden
stand hebben baanbrekend werk verricht voor de oprichting van Nederlands tweede ambachtsdagschool in 1861. Deze school zag kans:
1. dagonderwijs te geven aan kinderen met een geringe basiskennis;
2. gebruik te maken van de belangstelling voor manuele techniek door
de theorie naar de praktijk — en omgekeerd — pedagogisch te vertalen;
3. arme ouders het vertrouwen te geven, dat de opleiding een basis kon
leggen voor goed en goed betaald vakmanschap.
Overheidszorg voor nijverheidsonderwijs werd zowel door de regering
als door vele gemeentebesturen in een zekere mate op zich genomen. De
regering kwam voornamelijk tot aanbeveling en aanmoediging van
lekenscholen en tekenakademies (1817, 1829). Bovendien verplichtte zij
enige tijd de universiteiten tot het geven van industrieel onderwijs aan
niet-studenten (1825). De gemeentebesturen subsidieerden veelal het
plaatselijk gegeven nijverheidsonderwijs, of organiseerden dit zelf.
Deze taakverdeling hing samen met het weinig aangevochten beginsel, dat het technisch onderwijs voor de arbeidersjeugd geen staatsaangelegenheid behoorde te zijn. In 1863 deed de staat — door de wettelijke
regeling van het middelbaar onderwijs — een eerste stap naar staatszorg,
maar bleef zich onttrekken aan direkte verantwoordelijkheid voor de
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opleiding van toekomstige werklieden, ofschoon wel het intellectualistische, niet-beroepsgerichte programma daarvan werd vastgelegd. Toen
bleek, dat dit programma niet met de opleidingsbehoefte overeenkwam,
bleef aanpassing van de wet achterwege.
Algemeen onderwijs. Hoewel zij, die nadachten over de betekenis en
het doel van „algemeen onderwijs", erkenden, dat dit rekening moest
houden met de gehele aanleg van alle leerlingen, kreeg het in 1863 en
1968 wettelijk geregelde middelbaar onderwijs een vormingsinhoud, die
intellectualistisch van aard was; het sloot manueel-technisch onderwijs
uit en bood vrijwel geen gelegenheid tot beroepsoriëntatie. Daardoor
ontstond een kloof tussen technisch en algemeen onderwijs, zodat beide
onderwijsvormen op gescheiden wegen voortgingen. Overbrugging van
die kloof bleef tot op heden uit, ofschoon de regering reeds in 1973
verklaarde, dat manueel-technisch onderwijs tot de algemene vakken
moet worden gerekend en in het programma van alle scholen van
voortgezet onderwijs een plaats verdient. Zowel het algemeen voortgezet onderwijs als het lager beroepsonderwijs hebben een eenzijdig programma, terwijl beide categorieën leerlingen zeer beperkt zijn in hun
vakkenkeuze. Bovendien worden in een deel van het voortgezet onderwijs jongens en meisjes, alsook leerlingen met overeenkomstige begaafdheden, gescheiden onderwezen. Het verdient overweging, de historisch verklaarbare, maar achterhaalde structuur en inhoud van dat
onderwijs te herzien, op basis van de volgende definitie:
algemeen onderwijs is onderwijs, dat gericht is op een algehele vorming,
waarbij rekening wordt gehouden met alle relevante cognitieve en
motorische — inclusief manueel-technische — potenties en begaafdheden van de leerlingen, en die bovendien beroepsoriëntatie mogelijk
maakt.
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Résumé

Cette étude a pour sujet l'enseignement artisanal et industriel dispensé
de 1798 à 1863 aux Pays-Bas à des garçons et à des adultes. Il s'agit de
l'enseignement qui avait pour but de transmettre aux jeunes ayant
quitté l'école primaire et travaillant déjà ou se préparant à un métier les
connaissances et les aptitudes requises pour l'exercice d'une profession
dans l'industrie. Nous nous sommes posé les questions suivantes:
— Qu'y avait-il comme enseignement artisanal et industriel?
— Qui en étaient les bénéficiaires?
— Qui en étaient les promoteurs?
— Quels motifs inspiraient cet enseignement?
L'ouvrage contient sept chapitres. Le premier chapitre donne un aperçu
des origines de l'enseignement artisanal et industriel, qui prit forme vers
1800 et au cours des années suivantes. Il décrit les systèmes d'apprentissage des corporations et des écoles des Beaux-Arts, ainsi que la réorientation dans les domaines culturel, économique et scientifique pendant la période 1770-1790.
Le deuxième chapitre décrit une série d'études ayant pour but de
compléter, de réviser ou de réglementer l'enseignement «secondaire» —
c'est à dire entre l'école primaire et l'université — qui n'était encore ni
défini ni réglé par des lois. Ces études offrent un cadre d'idées et de
propositions auxquelles se réfèrent les chapitres suivants.
Le troisième chapitre traite de la nature de l'industrie, des changements qui s'y produisent, des besoins en matière d'enseignement et de la
catégorie de personnes qui demandent cet enseignement. Il mentionne
aussi les initiatives prises et les motifs sur lesquels elles se basaient, ainsi
que les forces qui exerçaient une influence négative sur le développement de l'enseignement artisanal et industriel.
Le quatrième chapitre porte sur l'enseignement du soir des écoles de
dessin et des écoles des Beaux-Arts, ainsi que de l'enseignement de jour
et du soir de la «Koninklijke Akademie van Beeldende Kunsten» (l'Académie Royale des Arts Plastiques) à Amsterdam. De plus, il étudie
quelques initiatives nouvelles, nées du mécontentement suscité par la
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qualité et la quantité de cet enseignement.
Le cinquième chapitre traite de l'enseignement industriel du soir qui
connut un certain essor de 1826 à 1863. Ce chapitre décrit aussi la
relation existant entre cet enseignement et les écoles mentionnées dans
le quatrième chapitre, puis il examine la qualité et la quantité de l'enseignement artisanal et industriel du soir.
Le sixième chapitre se concentre sur l'enseignement artisanal et industriel de jour, apparu dès 1832 sous forme de formations au sein
d'entreprises, de formations pratiques dans le cadre des écoles de dessin,
deux écoles professionnelles de jour, une école polytechnique et deux
écoles que l'on qualifierait aujourd'hui d'écoles techniques ou économiques secondaires ou supérieures.
Le septième chapitre se compose de trois parties. La première partie
(7.1.) traite du projet de loi pour la réglementation de l'enseignement
secondaire et de la discussion qui eut lieu à ce sujet au Parlement, du 6
juin 1862 au 1 e r mai 1863. Ce projet tenait compte, en partie, de ce qui
s'était déjà réalisé en matière d'enseignement 'général et d'enseignement artisanal et industriel. Le tableau n0 30 (p. 250) donne une impression de l'évolution de l'enseignement artisanal et industriel jusqu'au 1er juillet 1863.
La deuxième partie du chapitre sept (7.2, 7.3, 7.4.) montre les développements de l'enseignement artisanal et industriel dans le et en dehors
du cadre de la loi. Elle examine en outre si et dans quelle mesure le but
du législateur fut atteint.
La troisième partie du chapitre sept (7.5.) examine les causes qui ont
entraîné l'évolution de l'enseignement artisanal et industriel après 1863,
ainsi que la mesure dans laquelle l'enseignement de nos jours porte les
traces de cette évolution. Elle signale surtout le fait étonnant que les
dispositions légales en matière d'écoles de jour pour les enfants d'ouvriers ne furent guère exécutées, tandis que les écoles de jour privées —
cà et là aussi municipales — pour ces mêmes enfants connurent un grand
épanouissement, malgré des circonstances extrêmement difficiles, sans
recours à la loi.
L'essor de l'enseignement artisanal et industriel peut être considéré
comme la résultante de quatre forces: le besoin de formation, l'initiative
privée, la conception de la tâche des autorités et l'interprétation de
l'adjectif «général» dans le terme «enseignement général».
Le besoin de formation se fit sentir lorsque les systèmes d'apprentissage des corporations disparurent, que s'établirent des entreprises nouvelles — plus orientées vers la production industrielle — et que s'annonça la révolution — ou l'évolution — industrielle. Au début, on chercha surtout la solution dans l'enseignement théorique du soir des arts
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plastiques, plus tard aussi des arts «utiles», tout en maintenant des
journées de travail de douze à quinze heures. Par conséquent, cet enseignement ne pouvait pas avoir beaucoup d'effet: environ 16% seulement
des jeunes travailleurs en profitaient à ce qu'il paraît. La déception à
l'égard des résultats inspira l'établissement de l'enseignement de jour à
trois niveaux: des écoles professionnelles de jour, dispensant un enseignement pratique, théorique et général aux futurs travailleurs; des
écoles techniques secondaires dispensant un enseignement aux futurs
cadres moyens de l'industrie; et une école d'enseignement industriel
supérieur — l'enseignement polytechnique — pour futurs ingénieurs et
architectes. En outre, quelques entreprises donnaient des formations
professionnelles afin de pourvoir à un manque de techniciens qualifiés.
L'initiative privée dans le domaine de l'enseignement artisanal et
industriel était surtout représentée par deux organisations nationales: la
«Maatschappij tot Nut van 't Algemeen» (1784)* et la «Maatschappij
van Nijverheid» (1777)**. Vers 1860, deux autres organisations s'y
ajoutèrent: la «Maatschappij tot bevordering der bouwkunst»
(1842)*** et la «Maatschappij tot verbetering van den werkenden
stand» (1854)****.
La «Maatschappij tot Nut van 't Algemeen» oeuvrait en même temps
pour le bien-être social et le développement du peuple, afin de le sortir
de son état de pauvreté et d'ignorance, à l'instar des idéaux de la
philosophie des Lumières. Les efforts de la «Maatschappij van Nijverheid» s'inpiraient du désir d'améliorer la qualité et la quantité de la
production industrielle par le moyen d'une formation professionnelle,
donnée aux ouvriers et aux cadres dans l'industrie. La «Maatschappij
tot bevordering der bouwkunst» et la «Maatschappij tot verbetering van
den werkenden stand» ont ouvert la voie à la fondation, en 1861, de la
deuxième école professionnelle de jour aux Pays-Bas. Cette école fut à
même de:
1. donner un enseignement de jour à des jeunes ayant très peu de
connaissances de base;
2. profiter de l'intérêt pour la technique manuelle en traduisant du
point de vue pédagogique la théorie dans la pratique — et vice versa.
3. Convaincre les parents pauvres que la formation pouvait donner à
leurs enfants un bon métier, bien payé.
5мг le plan public, l'enseignement artisanal et industriel fut assuré,
dans un certain mesure, tant par le gouvernement que par de nombreuses municipalités. Le rôle du gouvernement consistait notamment à
*
**
***
**·*
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recommander et à encourager des écoles de dessin et des écoles des
Beaux-Arts (1817, 1829) En outre, il obligea pendant un certain temps
les universités à donner un enseignement industriel à des non-étudiants
(1825). Les mumcpalités subventionnaient en général l'enseignement
artisanal et industriel, donné au niveau local, ou l'organisaient ellesmêmes
Cette division des tâches se basait sur le principe peu contesté que
l'enseignement technique au profit des enfants d'ouvriers ne devait pas
être l'afTaire de l'Etat En 1863, l'Etat fit un premier pas en ce sens par
une réglementation légale de l'enseignement secondaire, mais continua
de se soustraire à une responsabilité directe pour la formation des futurs
travailleurs, bien qu'il en ait établi le programme intellectualiste, non
professionnel. Lorsque ce programme se révéla peu adapté aux besoins
de formation, la loi ne fut pas corrigée
L'enseignement général Bien que ceux qui réfléchissaient sur l'importance et le but de «l'enseignement général» reconnussent qu'il devait
tenir compte de l'ensemble des dispositions naturelles de tous les élèves,
l'enseignement secondaire, réglé par la loi en 1863 et en 1968, devint
intellectualiste, excluant l'enseignement des techniques manuelles et ne
permettant guère l'orientation professionnelle. Ainsi se créa un fossé
entre l'enseignement technique et l'enseignement général, de sorte que
les deux formes d'enseignement suivirent des voies séparées Ce fossé
n'est pas comblé à ce jour, bien que le gouvernement ait déclaré dès
1973 que l'enseignement des techniques manuelles devrait faire partie
des disciplines générales et mérite une place dans le programme de
toutes les écoles d'enseignement secondaire
L'enseignement général secondaire comme l'enseignement professionnel du premier cycle ont un programme unilatéral, et les deux
catégories d'élèves sont très limitées dans le choix des disciplines. En
outre, dans une partie de l'enseignement secondaire, les garçons et les
filles, ainsi que les élèves avec des capacités analogues reçoivent une
formation séparée II faudrait envisager de réviser la structure et le
contenu de cet enseignement, sur la base de la définition suivante:
Par «enseignement général» on entend un enseignement qui vise à
donner une formation générale, en tenant compte de toutes les dispositions naturelles et capacites pertinentes de l'élève, qu'elles soient cognitives, motrices ou manuelles, et en rendant possible l'orientation
professionnelle

(Vertaling Ineke E van Wilsum-Huisjes, VGravenhage)
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Zusammenfassung

Diese Arbeit befaßt sich met dem berufsfachlichen Unterricht, so wie er
1798 bis 1863 in den Niederlanden Jungen und älteren Menschen gegeben wurde. Hiermit ist der Unterricht gemeint, der nach dem Volksschulalter den Schülern die Kenntnisse und Fertigkeiten beibringen
sollte, die ihnen für die Ausübung eines bereits vorhandenen oder eines
zukünftigen Berufes in der Industrie von Nutzen waren. Untersucht
wurde folgendes:
— was es an berufsfachlichem Unterricht gab;
— wer von diesem Unterricht Gebrauch machte;
— wer diesen Unterricht förderte;
— welche Motive die Grundlage für die Aufrechterhaltung dieses
Unterrichts bildeten.
Das Buch besteht aus sieben Kapiteln. Das erste Kapitel skizziert die
Vorgeschichte des berufsfachlichen Unterrichts, der um das Jahr 1800
und danach allmählich an Form gewann. Es geht ein sowohl auf das
Lehrlingswesen der Handwerkszünfte und auf die Zeichenakademien
als auch auf die Neuorientierung auf kulturellem, wirtschaftlichem und
wissenschaftlichem Gebiet in den 70er und 80er Jahren des achtzehnten
Jahrhunderts.
Das zweite Kapitel enthält eine Anzahl Studien, die zum Ziel hatten,
den noch nicht definierten und noch nicht gesetzlich geregelten Unterricht an höheren Schulen, der zwischen elementarem und universitärem
Unterricht einzuordnen ist, zu ergänzen, zu revidieren oder gesetzlich
zu regeln. Diese Studien bieten ein Gerüst von Ideen und Vorschlägen
an, wonach in den folgenden Kapiteln immer wieder verwiesen wurde.
Das dritte Kapitel behandelt die Art der Industrie, die darin stattfindenden Veränderungen, die Unterrichtsbedürfnisse und die Nachfrage
nach diesem Unterricht. Es erwähnt auch die Initiativen, die genommen
wurden und die Motive, die ihnen zugrunde lagen, sowie die Kräfte, die
einen negativen Einfluß auf die Entwicklung des berufsfachlichen
Unterrichts hatten.
Das vierte Kapitel behandelt den Abendunterricht an Zeichen372

schulen und Zeichenakademien sowie den Tages- und Abendunterricht
an der Königlichen Akademie für bildende Künste in Amsterdam.
Auch wurden neue Initiativen besprochen, die entfaltet wurden aus
einem Gefühl von Unbehagen über die Qualität und die Quantität
dieses Unterrichts.
Das fünfte Kapitel behandelt den industriellen Abendunterricht, der
von 1826 bis 1863 eine bestimmte Entwicklung durchmachte. Es beschreibt auch die Beziehung zwischen diesem Unterricht und den im
vierten Kapitel genannten Schulen. Es geht auch ein auf die Qualität
und die Quantität das berufsfachlichen Abendunterrichts.
Das sechste Kapitel konzentriert sich auf den berufsfachlichen
Tagesunterricht, der ab 1832 zustandekam in Form von Betriebsschulung, Praxisausbildungen innerhalb von Zeichenschulen, zwei Gewerbetageschulen, eines Polytechnikums und zwei Schultypen, die zur Zeit
den Namen höhere technische bzw. ökonomische Schule tragen
würden.
Das siebte Kapitel besteht aus drei Teilen. Der erste Teil (7.1.) behandelt den Gesetzentwurf zur Regelung des höheren Unterrichts und
die parlamentare Diskussion hierüber, die vom 6. Juni 1862 bis zum 1.
Mai 1863 stattfand. Dieser Entwurf geht teilweise ein auf schon Vorhandenes auf dem Gebiet von „allgemeinen" und berufsfachlichem
Unterricht. Auf der Abbildung 30 (S 250) ist das Entwicklungsbild des
berufsfachlichen Unterrrichts bis I.Juli 1863 abzulesen. Der zweite Teil
des siebten Kapitels (7.2., 7.3., 7.4.) gibt wieder, welche Entwicklungen
sich im berufsfachlichen Unterricht gesetzlich und außergesetzlich
vollzogen haben. In diesem Teil wird auch untersucht, ob und inwiefern
die Zielsetzungen des Gesetzgebers erreicht wurden. Der dritte Teil des
siebten Kapitels (7.5.) untersucht die Ursachen, die zur Entwicklung des
berufsfachlichen Unterrichts nach 1863 geführt haben, wie auch in
welchem Maße im heutigen weiterführenden Unterricht noch Spuren
von dieser Entwicklung zurückzufinden sind. Vor allem wird auf die
erstaunliche Tatsache hingewiesen, daß die gesetzliche Regelung für
Arbeiterkinder so gut wie nicht ausgearbeitet wurde, wohingegen
Private- und hier und da auch Gemeindetageschulen für diese Kinder
unter äußerst schwierigen Bedingungen zu großer Blüte gelangten, ohne
daß das Gesetz dazu herangezogen wurde.
Das Aufkommen des berufsfachlichen Unterrichts kann gesehen werden
als Resultante von vier Kräften, nämlich dem Ausbildungsbedürfnis,
der Privatinitiative, der Auffassung des Staates von seiner Aufgabe
hinsichtlich des berufsfachlichen Unterrichts und der Interpretation des
Wortes „allgemein" in dem Ausdruck „allgemeiner Unterricht".
Das Ausbildungsbedürfnis entstand, als das Lehrlingswesen der
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Handwerkszünfte wegfiel, neue — mehr auf industrielle Produktion
gerichtete — Betriebe aufkamen und die industrielle Revolution sich
ankündigte. Anfangs suchte man die Lösung der Unterrichtsfrage
hauptsächlich in theoretischem Abendunterricht in den bildenden
Künsten, später außerdem noch in den nützlichen Künsten, wobei
zwölf- bis fünfzehnstündige Arbeitstage gehandhabt wurden. Viel
Effekt konnte dieser Unterricht deshalb nicht haben. Wahrscheinlich
erreichte man nicht mehr als \6% der jugendlichen Handwerker. Der
Tagesunterricht entstand aus Unzufriedenheit über die erreichten
Resultate. Er manifestierte sich auf drei Niveaus: Gewerbetagesschulen
mit handwerklich- technischem, fachtheoretischem und allgemeinem
Unterricht für zukünftige Arbeiter; mittlere technische Schulen mit
theoretischem Unterricht für die mittleren Positionen in der Industrie
und eine Schule für höheren berufsfachlichen Unterricht — polytechnischen Unterricht — für zukünftige Ingenieure und Architekten. Auch
gaben einzelne Betriebe berufsgerichtete Ausbildungen, um dem bestehenden Mangel an fähigen Technikern abzuhelfen.
Die Privatinitiative sofern sie den berufsfachlichen Unterricht betraf,
wurde hauptsächlich von zwei nationalen Organisationen vertreten: der
„Gesellschaft zum Gemeinen Nutzen"* (1784) und der „Industriegesellschan"** (1777). Um 1860 kamen zwei weitere Vereinigungen
hinzu: die „Gesellschaft zur Förderung der Baukunst"*** (1842) und
die „Gesellschaft zur Hebung des Arbeiterstandes"**** (1854).
Das Streben der erstgennanten Gesellschaft war u.a. auf soziale
Fürsorge für das Volk und dessen Entwicklung gerichtet, um es aus der
Armut und Unwissenheit herauszuholen. Die Ideale der Aufklärung
waren darin zu erkennen. Der Arbeit der Industriegesellschaft lag vor
allem der Wunsch zugrunde, das Qualitäts- und Quantitätsniveau der
Industrie zu erhöhen, indem man Arbeitern und leitenden Angestellten
in der Industrie berufsgerichteten Unterricht gab. Die Gesellschaft zur
Förderung der Baukunst und die Gesellschaft zur Hebung des Arbeiterstandes haben den Weg gebahnt für die Gründung der zweiten
Gewerbetageschule in den Niederlanden im Jahre 1861. Es gelang
dieser Schule: 1. Tagesunterricht zu geben für Kinder mit geringen
Grundkenntnissen; 2. das Interesse für handwerkliche Technik zu
nutzen, indem man auf pädagogische Art die Übertragung von der
Theorie zur Praxis und umgekehrt bewerkstelligte; 3. armen Eltern das

*
·*
***
***·
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Vertrauen zu geben, daß die Ausbildung eine Grundlage sein konnte
für gute und gut bezahlte Fachkenntnisse.
Die staatliche Fürsorge für den berufsfachlichen Unterricht wurde
sowohl von der Regierung als auch von vielen Gemeinden in gewissem
Maße übernommen. Die Regierung förderte hauptsächlich Zeichenschulen und Zeichenakademien (1817, 1829). Außerdem verpflichtete
sie die Universitäten eine zeitlang zu industriellem Unterricht für nicht
Studierende (1825). Die Gemeinden subventionierten häufig den berufsfachlichen Unterricht, der im Ort selbst gegeven wurde, oder sie
organisierten diesen selbst.
Diese Aufgabenteilung hing mit dem kaum umstrittenen Prinzip
zusammen, daß der technische Unterricht für die Arbeiterjugend keine
Staatsangelegenheit sein sollte. Im Jahre 1863 unternahm der Staat —
mit der gesetzlichen Regelung für den Unterricht an höheren Schulen —
den ersten Schritt zur staatlichen Fürsorge, entzog sich jedoch weiterhin
der direkten Verantwortlichkeit für die Ausbildung zukünftiger Arbeiter, obwohl das intellektualistische, nicht berufsgerichtete Programm
dieser Ausbildung wohl festgelegt wurde. Als sich ergab, daß dieses
Programm nicht mit den Ausbildungsbedürfnissen übereinstimmte,
wurde keine Anpassung des Gesetzes vorgenommen.
Allgemeiner Unterricht. Obwohl diejenigen die über die Bedeutung
und die Zielsetzung des „allgemeinen Unterrichts" nachdachten,
erkannten, daß dieser Unterricht der totalen Veranlagung aller Schüler
Rechnung tragen mußte, erhielt der 1863 und 1968 gesetzlich geregelte
Unterricht an höheren Schulen einen Bildungsinhalt, der von seiner Art
her intellektualistisch war, handwerklich technischen Unterricht ausschloß und so gut wie keine Gelegenheit zur Berufsorientierung bot.
Dadurch entstand eine Kluft zwischen technischem und allgemeinem
Unterricht, so daß beide Unterrichtsformen weiterhin getrennte Wege
gingen. Die Überbrückung dieser Kluft unterblieb bis zum heutigen
Tage, obwohl bereits 1973 der offizielle Regierungsstandpunkt war, daß
handwerklich technischer Unterricht zu den allgemeinen Fächern gerechnet werden muß und im Programm von allen Schulen des weiterführenden Unterrichts einen Platz verdient. Sowohl der allgemein-bildende weiterführende Unterricht als auch def elementare berufsbildende Unterricht haben ein einseitiges Programm, wobei beide Kategorien Schüler in ihrer Fächerwahl sehr beschränkt sind. Außerdem
werden im weiterführenden Unterricht zum Teil Jungen und Mädchen,
sowie Schüler mit übereinstimmenden Begabungen getrennt unterrichtet. Diese Unterrichtsstruktur und diese Inhalte sind zwar historisch
erklärbar, aber überholt. Man sollte sich überlegen, sie auf der Grundlage der folgenden Definition zu revidieren:
Allgemeiner Untericht ist ein Unterricht, der sich auf eine totale Bil375

dung richtet, wobei man alle relevanten kognitiven und motorischen —
inklusiv der handwerklich technischen — Möglichkeiten und Begabungen der Schuler berücksichtigen muß, und die außerdem eine Berufsorientierung möglich macht
(Vertaling Mania Stoks-Tholey Borne)
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Summary

This study is about vocational training for boys and older people in
Holland from 1798 to 1863. By vocational training is meant the training
after the primary school-age imparting the knowledge and the skill,
useful for an already present or future professional occupation in industry. Points of research were:
— what vocational training already existed;
— who made use of that training;
— who promoted that training;
— what were the underlying motives to keep up that training.
The book contains seven chapters. Thefirstchapter gives us a picture of
the previous history of vocational training, which took shape around
1800 and after that. The chapter enters into the apprenticeship-systems
of the guilds and the art-academies, and also into the reorientation in
the cultural, economic and scientific field during the seventies and
eighties of the 18th century.
The second chapter describes a number of studies with the aim of
supplementing, revising or regulating statutory the not yet defined and
not yet legally regulated „secondary" education, which is between
primary education and university education. These studies offer a frame
of ideas and proposals to which will be referred in the following chapters.
The third chapter discusses the nature of industry, the changes taking
place there, the educational needs and the people wanting education. It
also mentions the initiatives taken and the motives underlying this, as
well as the forces, which had a negative influence on the development of
vocational training.
The fourth chapter is about the evening-education of the art-schools
and art-academies, as well as the day- and evening-education of the
Royal School of Design in Amsterdam. New initiatives, which were
taken because of a feeling of discomfort about the quality and the
quantity of this education, have been discussed.
The fifth chapter deals with the industrial evening-education, which
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developed somewhat from 1826 till 1863. It also describes the relation
between this education and the schools mentioned in chapter four. It
also enters into the quality and the quantity of evening vocational
training.
The sixth chapter focuses on day vocational training, from 1832
onwards existing in the form of industrial schooling, practical training
in an art-school context, two technical day-schools, a polytechnic
school, which would nowadays be called polytechnics or technical colleges c.q. schools for industry and commerce.
Chapter seven consists of three parts. The first part (7.1.) discusses the
bill to regulate secondary education and the parliamentary discussion
about this from June 6th 1862 till May 1st 1863. This bill partly
embroiders on what had already been achieved in „general" and
vocational training. In diagram 30 (p. 250) you can read the facultiesdevelopment of vocational training upto Juli 1st 1863.
The second part of chapter seven (7.2, 7.3, 7.4.) reflects what
vocational training developed both in accordence with and outside the
law. It also examines whether and to what extent the objective of the
legislator was achieved.
The third part of chapter seven (7.5.) considers the causes which have
led to the development of vocational training after 1863, as well as to
what extent the present secondary education bears the marks of that
development. It points especially to the amazing fact, that the statutory
regulation of day-schools for workingclass children remained almost
unexecuted, while private — here and there also municipal — dayschools for the same children prospered under extremely difficult
circumstances, without applying the law.
The rise (in popularity) of vocational training can be considered the
resultant of four forces: the need for training, the private initiative, the
task-conception of the government, and the interpretation of „general"
in the term „general education".
The need for training arose when the apprenticeship-systems of the
guilds no longer existed, new industries appeared — which were more
directed towards industrial production — and the industrial (r)evolution
announced itself. At first the solution to the education-problem was
mainly sought in theoretical evening-education in the visual arts,
later on also in the utility arts, with the maintenance of twelve- to
fifteenhour workdays. This training could therefore not be very effective. Probably not more than about 16% of the youthful manual
labourers was reached. Dissatisfaction with the results achieved caused
the rise of day-education, and this at three levels: technical day-schools
with manual-technical, vocational-theoretical and general education
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for prospective labourers; polytechnics with theoretical education for
the trained executives in industry; and a school for higher vocational
training — polytechnic education — for prospective engineers and
architects. At the same time some industries provided professionaldirected training to meet the experienced shortage of skilled technicians.
The private initiative concerning vocational training was chiefly
represented by two national organisations: the „Society for Public
Welfare"* (1784) and the „Society for Industry"** (1777). Around 1860
two other societies joined these organisations: the „Society for the
Advancement of Architecture"*** (1842) and the „Society for the Improvement of the Working-Classes"**** (1854).
The efforts of the first mentioned society were also directed towards
the social welfare and the development of the people, to lift the latter
out of their state of poverty and ignorance. Enlightenment ideals were
interwoven with this. The wish to raise the quality- and the quantitylevel
of industry by giving professional-directed training to workers and
executives in industry underlay especially the work of the Society of
Industry. The Society for the Advancement of Architecture and the
Society for the Improvement of the Working-Classes have done pioneering work for the foundation of Holland's second technical dayschool in 1861. This school succeeded in: 1. providing day-education
for children with little basic-knowledge; 2. making use of the interest
in manual technology through pedagogically translating theory to
practice, and vice versa; 3. giving poor parents the assurance that
training could lay the basis for excellent and well-paid professional skill.
Public concern for vocational training was to a certain extent undertaken by both the government and many local authorities. The government mainly arrived at a recommendation and an encouragement of
art-schools and art-academies (1817, 1829). She also compelled the
universities to provide industrial training for non-students for some
time (1825). The Local authorities as a rule subsidized local vocational
training, or organized it themselves.
This division of tasks was linked up with the rarely assailed principle,
that technical education for the young working-class people shouldn't
be a government affair. In 1863 the state — through the statutory
regulation of secondary education — took a first step towards government care, but kept shirking from the direct responsibility for the
training of future workmen, although the intellectual, non-training
*
**
·**
··*·
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directed programme was embedded in the constitution. When it
appeared that this programme didn't correspond with the need for
training, the adjustment of the law was omitted.
General education. Although those, who thought about the meaning
and the purpose of „general education", recognized, that it should take
the entire aptitude of all pupils into account, the statutory secondary
education — regulated in 1863 and 1968 — got educational content,
which was of an intellectual nature; it excluded manual-technical education and offered little or no opportunity for the pupils to orientate
themselves towards future job possibilities. Because of this a gap between technical and general education arose, so that the two forms of
education continued seperately. That gap hasn't been bridged yet, although already in 1973 the government said that manual-technical
education should be considered a general subject and deserved a place
in the programme of all schools for secondary education. Both general
education and lower vocational training have an ill-balanced programme, while the two categories of pupils are very restricted in their
choice of subjects. In addition to that boys and girls in a section of
secondary education, and pupils with similar abilities are taught
seperately. It deserves consideration to revise the historically accountable, but outdated framework and content of that education, on the
basis of the following definition:
a general educational system is an educational system, aimed at a
complete education, taking all relevant cognitive and motoria! — inclusive of manual-technical —potentialities and abilities of the pupils
into account, and, above that, making it possible for pupils to orientate
themselves towards future job possibilities.

(Vertaling: Simone E. Schippers-Hoekslra, Enschede).
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machinefabriek, machines 78, 186
malaise 16
manuele vaardigheden, manueel-technisch onderwijs 28, 68, 99, 186 ν , 193 ν , 196, 199 ν ,
209, 363
manufacturen 6,9, 15
mannewerf (Medemblik) 215, (Vlissingen) 191
marktgebieden 9
massa (van arbeiders) 18,237
massaproductie 6, 9, 12
Mathesis Scientiarum Gemtnx 15,348
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mechanisatie, mechanische kracht 9,77
medailles 30, 31, 54, 107, 115, 116, 117
meer uitgebreid lager onderwijs (MULO) 256,263
meesterknecht 87
meesterproefstuk 4, 5,7, 8
meetkunde, meten, meetkundig tekenen 31, 106, 135, 174
meetkundige modellen, zie modellen
menselijke kracht 76, 84
mensvorming 96
middelbare scholen 232,235
middeleeuwse stad I
middenbedrijven 76
middenkader 85
middenschool 25,47
middenstand, middelsland, middengroepen, 'kern des volks' 39, 62, 65
militaire akademie 215
militaire opleiding 14
mobiliteit 44, 84, 103, 128, 137, 263
modellen 36, 105, 140, 156, 173, 195,340
modernisering van de nijverheid 9
mondigheid 59
monopolie, monopolievorming 5, 6, 34
motieven XXI, XXII, 95 ν
motorische potenties en begaafdheden, motorische vaardigheden 99, 269,363
muurhuizen (Amersfoort) 2
mutual instruction 172
natuurwetenschappen 16,23
Nederlandsche Handel Maatschappij 189, 190,233
Nederlandsche Huishoudelijke Maatschappij, zie Maatschappij van nijverheid
negatief gerichte krachten 188 ν
'nijvere maatschappij', Thorbeckes definitie van, 240
nijverheidsonderwijs, definitie van, XXI
niveaugroepen, 206
normale school, normaalschool (polytechnische dagschool ) 37
Oeconomische Tak, zie Maatschappij van nijverheid
oefengezelschap (werkgroep) 172
omgang 18
ondernemingszin 81, 228
ondersteuningsfonds, onderstand 3
onderwijshervorming 21-74,237, 269
onderwijsmonopolie 102
onderwijsplannen9, 10,24, 27, 29,33,38,45,52,66v, 113,125, 151,153,203,223.230,234,
246
Onderwijsverslagen 29, 32, 33,61, 62, 106, 108, 169
onderwijswegen, opleidingstypen 7, 85, 86, 184
ongeorganiseerde, zie beunhazen
ongeschoolde arbeiders 6,9
onmondigheid, onmondigen 19, 59,96, 101
onthoudingsprincipe van de Rijksoverheid 8 ν , 266,267
ontwerpen 31
ontwikkelingspeil van leerlingen, zie basiskennis
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ontwikkelingspsychologie 99
ophefTing van discriminerende bepalingen 8
opklimmingskansen, zie mobiliteit
opleidingsvrijheid 8, 81, 85, 89, 101
opvoedingsinrichting 212
ordeboeken, orden 13
ordening van bednjfsvoering 7, 10
organisatonsch-commercide taak 88
oriëntatie op een latere beroepsuitoefening 269, 363
overheden 3
paradox, paradoxale opgave 265
parlement, parlementaire behandeling 49, 60, 97, 100, 239, 266
particularisme 8
particulier initiatief, zie initiatieven
particulier onderwijs, particuliere scholen 27
particuliere gouverneurs 27,28
partijschap 17
patentwet 7, 10, gepatenteerden 199
patncische families 18
pedagogie, pedagogisch perspectief, pedagogisch beginsel, pedagogische taak 11,51, 209,
265
persoonsvorming 69,73, 175,210,258
platteland, plattelandsbevolking 2,9,29
politieke overtuiging 8, 10
polytechnische school, polytechnisch onderwijs 9, 10, 32, 33, 36, 214 ν , 246 ν
polytechnisch tijdschnft 54, 55
poorter, poorterschap 4
populaire technische wetenschap 41
praktici versus theoretici 34, 36,47, 136 ν
praktische beschaving, zie beschaving
praktische meetkunde 106
premies 31
prijs, prijsuitreiking 9, 30
pnjsverhandelingen 17
prijsvraag, prijsvraaginzending 16, 17, 198
Pro Excolendo Jure Patrio 16
produktie, definitie van XXI
produktie, produktiemethode, produkten XXI, 12,77 ν
proefstuk, examenwerkstuk 3-8, 10, 31
professionele instructie 202, 241
Proletariers, bezitlozen, arbeiders 82 ν
protectie, protectionisme 6
protectors 201
protestanten 5
Provinciaal Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen 16
provicies 76
Provisioneel Plan 15
privileges 8
Realschulen 232
recht van medekoop 3
reddingsplan voor burgerdagscholen 258
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reizen op ambacht 3, S, 180
rouwdagen 4
salariëring 31, 71, 120, 139, 152, 161,202
schone kunsten, w.o. beeldende kunsten 12, 14,30, 110 v., 119 ν.
snipperdagen 4
sociale gelijkheid 2, 73,237
sociale gerechtigheid 72, 237
sociale kracht 183,266
sociale werkelijkheid 18,28, 83
sociale zorg 6, 7, 19
spoorwegen 78,79
staatszorg, staalsbemoeiïng, staatstoezicht 147, 244, 267
Stads-teken-akademie-school (Deventer) 15,91, 115-117,347
stadstimmerman 14
stage 36,37
stagnerende economie, industrie 16,75
stand(en), standenindeling, stand(s)verhefring, standswisseling, standsbevesliging 17, 18,
23, 24, 25, 29, 62, 269
stapelmarkt 80
Staten-Generaal, parlement 60 v., 237 ν.
statistiek 64, 127, 184
statische verhoudingen, statisch beleid 120
stoommachine, stoomwerktuig, stoomkracht, stoomtractie 34, 76,81
stoomrijtuig (S. Slratingh en Chr. Becker) 162
studentencorps Delft 222,224
studiebeurs, studietoelage, studieloon 30, 31, 197
studie in het buitenland 30, 31
subsidiëring 30, 145, 155, 163, 164, 167, 171-173, 178, 180, 181,200,202,210,213,219,220,
227, 233, 268
talenten, begaafdheden XXI, 99,269
techniek, technieken, technologie 11, 14, 17, 21, 36
technisch ambacht 13, 16, 251
technische (r)evolulie 9, 78-81, 84, 87 v.
technische hogeschool 253
technische voorzieningen van openbaar nut 88
teerpenning 3
tekenakademie XXII, 12, 14, 16, 19, 31, 32, 347, 348
tekenen, tekenkunst, tekenkunde 13, 14, 24,28 v., 104 ν.
te(e)kenmeester 31, 123
lekenscholen der eerste klasse 30, 104 v., 112, 184, 251, 347, 348
der tweede klasse 31, 104 v., 112, 184,251,347,348
der derde klasse 31, 110 v., 119, 184,251,347,348
tentoonstelling 31, 54
terminologie van middelbaar onderwijs 21 v.
textielnijverheid 75, 78, 189
Teylers Genootschap XXII, 16
theorie versus praktijk 34, 137, 144, 241
theoretici versus praktici 103, 136 v.
Tijdschrift ter bevordering van nijverheid 55
toepassing van de theorie op de praktijk 11,42,65, 85, 105, 144, 168,208,242, 246,259
transportwezen, transportwijze 78, 81
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lussenschool 180,201
tweede afdeling 41, 184, 252
Twente 86, 189, 190
universitair onderwijs, universitaire studie 10, 21, 29, 33, 34, 35, 133-169
universiteiten, doel van de, 248
utiliteit, utilitair ambacht 12, 13
vacantie 4, 206
vacatures 3
Vaderlandsch А В boek 19
Vaderlandsche Maatschappij van reedenj en koophandel 16
vakkenpakket 28
vakorganisaties 6
vaktheorie 4, 13, 1%, 204
veiligheid, veiligheidsmaatregelen 76
ventverbod 6, 7
verdedigingswerken 14
Vereemging Hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede 197
Vereemging ten behoeve der arbeiders-klasse 197
verhandelingen 17
verheffing van het volk 19
verlaten (ambachts)kinderen 4, 5
Verlichting, Verlichtingsideeën, Verlichtingsidealen 19, 20, 30,95 ν
vermogensbezit 5
verre markten 9
verslaggeving over tekenscholen en lekenakademies 117, 119
verval(lijd) van de gilden 5
vestingbouwkunde 15
volksonderwijs, volksverhchting 17-20, 26, 36, 55 ν
voorbereidend jaar 53, 258, 260
vorming 69, 96, 97, 209, 210, 240,241,269
vnje üjd, vnje dagen 4
vrijheid, vrijheidspnncipe, vrijheid van bedrijfsvoenng 7, 8,9, 7-10, 70, 267
vroegkapitalistische periode 87
vuistregels 9
Waag te Amsterdam 4
Wanderbursche 4
ware beschaving, zie beschaving
waterkracht 76
waterleiding 88
watertorens 88
weefscholen 189
weeshuis 196,201
weesjongens 15
wereldtentoonstelling 80
werkloze gezellen, arbeiders 81-83
Werkmeistersystem 87
werknemers, onderdanigheid van 102, 137, 175
werkliedenvereniging 67
werkplaatsoefeningen 47,48, 241,247
werkschool 93, 194, 195

391

Werkspoor 186
werkstukken, praktijk- 186, 194, 195, 197,205, 346
werktijd 60
werkzoekende gezellen 3, 6
wet op het lager onderwijs 22,92,93,256
middelbaar onderwijs 21,41, 119, 125, 186,269
voortgezet onderwijs 269
hoger onderwijs 22, 45, 199
nijverheidsonderwijs 268
wetsontwerp lot regeling van het middelbaar onderwijs 99,225
windkracht 76
winstbejag 2
Wivenbelter in Twente 86
woningen 84
Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 16
zelfbewustzijn, zelfbewustheid, zelfstandigheid 19, 36
zelfstudie 171
zondagsschool, zondagstekenschool 126, 347, 348
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Curriculum Vitae en achtergrond van dit boek

Nicolaas Bastiaan Goudswaard werd in 1912 te Oud-Beijerland geboren. Hij was in zijn werk een tijdlang nauw betrokken bij de voorbereiding, het ontwerp en de uitvoering van bouwwerken en van andere
technische objecten. Tevens gaf hij beroepsgericht onderwijs aan toekomstige en reeds werkende technici. Vervolgens was hij vijfentwintig
jaar directeur van een lagere technische school met twaalf beroepsrichtingen. Haar populatie bestond uit externe leerlingen uit het omliggende gebied, en uit interne leerlingen, die aflcomstig waren uit het gehele
land en in hun woonplaats op minstens twee van de drie leefgebieden —
het gezin, de school of het werk en het vrijetijdsmilieu — waren vastgelopen. Aan het pedagogisch aspect van de opleiding werd daarom grote
aandacht besteed.
Naast de dagelijkse zorg voor het „schoolbedrijf" eisten de volgende
problemen aller aandacht op:
Ten eerste wijzigde zich geleidelijk de vormingsinhoud van de lessen.
Aanvankelijk stonden — mede uit pedagogische overwegingen — manueel-technisch onderwijs, vaktheorie en tekenen centraal. Het „algemeen" onderwijs was voornamelijk hieraan dienstbaar. Later kreeg, in
het kader van het streven de school met andere technische scholen in
overeenstemming te brengen, „algemeen" onderwijs meer aandacht, en
werd het aantal lestijden verminderd.
Ten tweede bleek, dat er meer gedragsmoeilijkheden voorkwamen
naarmate het aantal „algemene" vakken toenam ten koste van de
„praktijk'Vakken.
Ten derde werd in 1973 het Besluit LBO/LAVO afgekondigd. Dit
kende aan technisch onderwijs, mits in functie van de ontwikkeling van
handvaardigheden, van het denkvermogen en van de vaardigheid in het
oplossen van technische problemen, in functie ook van beroepsoriëntatie, algemeen vormende betekenis toe. Het introduceerde een nieuw
vak, namelijk „algemene technieken"; dit werd aanbevolen voor alle
scholen van voortgezet onderwijs.
Ten vierde namen de lagere technische scholen de uitdagende, maar
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moeilijke taak op zich, het heterogene leerlingenbestand op drie niveaus les te geven.
Ten vijfde vroegen onderwijsplannen de aandacht, die het invoeren
van een „middenschool" ten doel hadden, hetgeen leidde tot experimenten in enkele scholen.
Door genoemde veranderingen, plannen en experimenten werden
het gehele bestel van het voortgezet onderwijs en vooral de bestaansgrond van het lager beroepsonderwijs discutabel. In brede kring kwamen moeilijk te beantwoorden vragen op. De wens nu, een bijdrage te
leveren tot de discussie, liep uit op een historisch onderzoek, waarvan de
resultaten in dit boek zijn beschreven.
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Stellingen

1. Geïntegreerd theoretisch en manueel-technisch onderwijs in
schoolverband is in ons land vanaf 1844 geëvolueerd uit ideeën, die
in 1825, 1827 en 1829 ter kennis van de regering zijn gebracht.*
* zie bijlage lila, b en c, en staat 1 (par. 2.8.)

2. De eerste ambachtsdagschool in Nederland werd in 1844 door
H. Hana te Amsterdam opgericht*, en niet — zoals algemeen aangenomen wordt** — in 1861 door de Maatschappij van den werkenden stand.
* zie par 6.3.1.
· · zie H. J. de Groot, 1930, p. X; H. P. Meppelink, 1961, p. 50; Ph. J. Idenburg, 19642,
p. 216; I. J. Brugmans, L9677, p. 254; С E. Vervoort, 1978, p. 44

3. De eerste bedrijfsschool met een leerlingstelsel in Nederland — na
de opheffing der gilden — werd in 1832 door de „Fabrijk van
Stoom- en andere Werktuigen" (het latere Werkspoor) opgericht*,
en niet — zoals algemeen aangenomen wordt — in 1883 door de
„Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij".**
* zie par. 6.1
** H. P. Meppelink, 1961, p. 83; vgl. С. A. Elias, 1891, p. 136-139; J. Th. Mouton, in:
Nederlandsche Maatschappij ter bevordering van Nijverheid, 1895, p. 75; M. F.
Onnen, 1900; С. В. S., december 1933, p. 18.

4. In de wet op het voortgezet onderwijs ontbreekt een definitie zowel
van „beroepsonderwijs" als van „algemeen onderwijs", terwijl deze
termen toch in verscheidene artikelen betekenisvol zijn gebruikt.
5. De term „lager beroepsonderwijs" is onjuist, en bovendien discri
minerend voor de leerlingen, die hierop aangewezen zijn. Dit on
derwijs is een vorm van middelbaar onderwijs en dient dan ook als
zodanig in de wet op het voortgezet onderwijs te worden benoemd.
6. De selectieprocedure van kinderen, die voorafgaat aan hun plaat
sing in het voortgezet onderwijs, richt zich op de wettelijke struc
tuur van dat onderwijs, maar is ten onrechte zelf niet wettelijk
geregeld.

7. De Nota van toelichting, behorend bij het Besluit LBO/LAVO*,
per 1 augustus 1973 ingevoerd, suggereert, dat de in de wet op het
voortgezet onderwijs aangebrachte scheiding tussen middelbaar
algemeen, hoger algemeen en voorbereidend wetenschappelijk
onderwijs enerzijds, en beroepsonderwijs anderzijds, verouderd is
en moet verdwijnen.
* zie bijlage IX.

8. Het verdient aanbeveling artikel 42, titel II van de wet op het
voortgezet onderwijs te vervangen door de volgende definitie: het
onderwijs is gericht op een algehele vorming, waarbij rekening wordt
gehouden met alle relevante cognitieve en motorische — inclusief
manueel-technische — potenties en begaafdheden van de leerlingen,
en die bovendien beroepsoriëntatie mogelijk maakt.
9. De strenge gebiedsafbakening tussen beroepsgericht en algemeen
onderwijs, verordend in de wet op het voortgezet onderwijs van
1968 en tot heden van kracht, is niet bevorderlijk voor een flexibel
arbeidsgedrag van hoofd- en handarbeiders, dat past bij de huidige
dynamische tijd, en vergroot hun kans op werkloosheid.
10. De wijziging in de samenstelling van de beroepsbevolking en in de
aard van vele functies impliceert een geleidelijke vervaging van de
grens tussen hoofd- en handarbeid. Deze wijziging roept op tot
herziening van de wet op het voortgezet onderwijs.
11. Opvoering van de flexibiliteit in en de kwaliteit van de arbeid der
hoofd- en handarbeiders in hun gezins-, vrijetijds- en beroepsmilieu kan — gezien de technologische evolutie — worden bevorderd door integratie van algemeen en technisch onderwijs in alle
vormen van voortgezet onderwijs gedurende de gehele schoolperiode.
12. Om een snel begin te maken met een overbrugging van de bestaande kloof tussen het lager beroepsonderwijs en de andere vormen van voortgezet onderwijs kan gebruik gemaakt worden van
artikel 12, titel II*, van de wet op het voortgezet onderwijs. Dit doel
kan nog beter worden bereikt, indien artikel 15, titel II, wordt
aangevuld met de bepaling, vervat in artikel 12, titel II.**
* artikel 12, 1 en 2: „Aan een school voor voorbereidend wetenschappelijk onderwijs
of voor algemeen onderwijs kan naast het onderwijs in voor die school genoemde
vakken onderwijs worden gegeven in andere, bij algemene maatregel van bestuur, de
Onderwijsraad gehoord, aan te wijzen vakken (...)." Het aantal van die vakken „is
gelijk aan het aantal leerjaren van de desbetreffende school (...)."
·* artikel 15.1. „Lager beroepsonderwijs wordt gegeven met een cursusduur van ten
hoogste vier jaren."

13. Het geven van theorielessen in schoolverband berust op het gebruik, dat deze thuis worden bestudeerd of uitgewerkt. Het geven
van manueel-technische lessen houdt in, dat deze in de school
samengaan met manuele oefeningen van de leerlingen. Scholen
met laatstgenoemd onderwijs in het programma dienen derhalve
meer lessen te geven naarmate een grotere aandacht wordt besteed
aan manueel-technisch onderwijs.
14. Het schrijven van een proefschrift over een onderwerp van de
historische pedagogiek vooronderstelt, dat de pedagoog zich bewust is erfgenaam van het verleden te zijn.
15. De gewoonte, een bij een woning behorende garage als bergplaats
te gebruiken en de auto op straat te parkeren, komt voort uit gebrek
aan bergruimte in de woning, is nadelig voor het verkeer en belemmert het schoonhouden van de straten.

Stellingen behorende bij
het proefschrift van
Ν В Goudswaard

