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Van kind tot burger: Volksopvoeding via het onderwijs in
Nederland (1780-1920)
bron 1
In een prijsvraag uit 1782 wordt de vraag gesteld: “Welke verbetering hebben de
gewone of openbare, vooral de Nederlandse Scholen, ter meerdere beschaving
onzer Natie, nog wel nodig?” Dominee Hermanus Johannes Krom schrijft hier
onder meer over
Inderdaad, naast de Bijbel en de Catechismus, behoorde bij ware Vaderlanders,
het onderwijs aan de kinderen in de Vaderlandse geschiedenissen in
aanmerking te komen. Daarmee zou een ware zucht voor het welzijn van het
Vaderland in tedere harten worden ingeplant, om hen de wonderen van Gods
hand, in de opkomst en bewaring van de Republiek, niet minder blijkbaar, dan
vroeger in de lotgevallen van het Joodse Volk, te doen eerbiedigen. En (…) om
eenieder aan te moedigen, tot het najagen van die deugden, welke onze
Voorvaders zo eerwaardig en ook geducht maakten in ’t oog van hun naburen.
Ja van alle volken.

bron 2
Een vertrouwelijk schrijven aan koning Willem II, 1840
De oprichting, en ook dit vooral moet men in het oog houden! de inrichting van
bijzondere scholen, behoort vrij en onbelemmerd te zijn. Dan zullen wij onder
Gods zegen, en zo er in Nederland nog geloof en ijver overgebleven is, minder
te vrezen hebben voor de tweedracht der Gezindheden 1); de gedeeltelijke
afzondering, wel verre van dit schadelijk te zijn, zal, in de tegenwoordige stand
der zaak, het middel kunnen zijn om de burgerlijke eendracht te behouden of te
herstellen. Wij zullen minder behoeven te duchten voor de veroveringen der
Roomse Kerk; de wapens, waarmee wij gewoon zijn haar te overwinnen, zullen
ons niet meer uit de hand worden gerukt. Wij zullen minder gevaar lopen van de
toenemende invloed van een reeds ver doorgedrongen neologie2); deze antievangelische en even daardoor anti-Nederlandse strekking zal, door de wijziging
van het schoolwezen, van een bondgenootschap worden beroofd, waarin zij een
van hare krachtige steunpilaren vindt.

noot 1 Gezindheden = hier: protestantse geloofsrichtingen
noot 2 neologie = hier: de rooms-katholieke leer
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bron 3
Uit de Handelingen der Tweede Kamer van 24 september 1851
Ik ben, Mijne Heren, een vriend, een voorstander van vrijheid, vooral ook op het
gebied van onderwijs. Een van de oudste strijders hiervoor ben ik. Ik weet dat
die vrijheid (…) menige niet-heilzame vrucht zal dragen. Onder deze tel ik die
welke de spreker verlangt; het zijn sektescholen; ik acht die niet wenselijk. Maar
ik zal daarom niet het minst aan die vrijheid tornen. Maar U moet me niet vragen
vanwege zulke sektescholen de indiening van een ontwerp te bespoedigen, of
voorlopige maatregelen eisen met als doel aan een partij een vrijheid te geven
waarvan men in mijn ogen gebruik kan maken op een zodanige manier dat die
niet met het algemeen belang overeenstemt.

bron 4
In augustus 1889 dient de antirevolutionaire minister Mackay een wetsontwerp
in voor een nieuwe schoolwet. Tijdens de algemene beraadslagingen over deze
wet in de Tweede Kamer zet het liberale kamerlid Samuel Van Houten zijn
opvattingen op het gebied van volksonderwijs uiteen
Wat mijn persoonlijk gevoelen betreft (...): het zou mij zelfs genoegen doen
indien in de loop der tijden de staat gedwongen wordt voor de ontwikkeling van
werkelijk vrij onderwijs, zich meer en meer van het gebied van onderwijs terug te
trekken. (...)
Maar het is inderdaad in strijd met de vrijheid der school, als zij staatssubsidie
aanneemt. Gij kunt dat niet aannemen zonder u aan banden te leggen. (...)
Ik neem aan, dat gij nu staatsgeld kunt krijgen zonder enige verantwoording
(…), zonder bewijs zelfs dat gij het nodig hebt, zonder enige goedkeuring van
uw rekening; dit alles is zo in strijd met het wezen van het staatsgeld, dat vroeg
of laat controle van de staat het gevolg wordt van de aanneming van
staatssubsidie.
De openbare school heeft niet een uniforme levensrichting over het gehele land,
maar heeft in elke kring een levensrichting, die beïnvloed wordt door de
omgeving waarin de school gelegen is en werkt, en door de richting van het
hoofd der school. Dit is wat ik versta onder plaatselijke neutraliteit.
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bron 5
Rond 1900 wordt in de Tweede Kamer gedebatteerd over de invoering van de
leerplicht. De Tweede Kamer wordt overspoeld met verzoekschriften over dit
onderwerp. Uit het verzoekschrift van T.H. van Eeghen, afgevaardigde van de
besturen van vier verenigingen voor christelijk schoolonderwijs
Wij betwisten het recht der overheid tot het vaststellen van dwingende
bepalingen ten aanzien van de inrichting van de bijzondere school, die niet een
publieke maar een eigen instelling is. Wij erkennen het recht van de overheid
om de jeugd tegen verwaarlozing, ook als deze uit schoolverzuim blijkt, te
beschermen, maar constateren dat het wetsontwerp veel verder gaat, omdat het
de overheid veroorlooft tegen de ouders op te treden. Zelfs in die gevallen,
waarin van verwaarlozing redelijkerwijs geen sprake kan zijn. Voorts wordt bij dit
ontwerp de beslissing over de vraag, hoe het volk moet worden opgevoed, aan
de ouders ontnomen en alleen aan de wetgever overgelaten.
Verder protesteren wij, omdat niet alleen de bijzondere scholen, maar ook de
ouders geheel worden geplaatst onder een scherp toezicht van
staatsambtenaren. In elk geval zou die controle behoren te worden opgedragen
aan personen, op wier keuze de omgeving invloed kan hebben; personen, die
van nabij met de toestand en de behoeften van het gezin bekend zijn, en in wie
de ouders persoonlijk vertrouwen kunnen stellen. Ten slotte zal aan de
bijzondere school en haar voorstanders door het verplichte herhalingsonderwijs
een ondragelijke last worden opgelegd, indien niet de kosten van dat onderwijs
volledig uit de publieke kas worden voldaan (…)
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bron 6
Een prent uit 1891 met als titel: De stembus op 23 juni

Opschrift
Bij de herstemming wordt de nederlaag van de kerkelijken voltooid. O(nder)
a(ndere) wordt Schaepman niet herkozen en bijten er acht Calvinisten in het
zand.
Toelichting
Schaepman was de leider van de rooms-katholieken in de Kamer.
De vrouw in de stembus heeft in haar rechterhand een boek met opschrift
“Grondwet”, een sjerp met “Liberalisme” en een rol papier met de woorden
“Vrijheid, vooruitgang” in haar linkerhand.
Links van de stembus staat Schaepman, rechts van de stembus staat Abraham
Kuyper, de leider van de orthodox-protestanten.
Op de vallende fles staat: “Jenever”.
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De koloniale relatie tussen Nederland(ers) en Nederlands-Indië
bron 7
D.C. Steyn Parvé, een oud-ambtenaar van het koloniaal bestuur, schrijft in 1850
over het Cultuurstelsel
Men ziet dat door de beloningen, die percentsgewijze aan de Europese en
inlandse hoofden worden betaald, de bevolking wordt prijsgegeven aan het
winstbejag der over haar gestelde ambtenaren. Dezelfde Europese en inlandse
hoofden, die geroepen zijn om de bevolking door dwang tot de arbeid te
brengen, zijn door geldelijk belang, door eerzucht aangespoord, om de meest
mogelijke arbeid van de bevolking te vorderen. (...) Mogen wij hier vaststellen
dat een systeem, dat op zulke grondslagen is geplaatst, de oorzaak van het
verderf reeds van het ogenblik der geboorte meebrengt. Vroeg of laat moet het
teniet gaan door overdrijving en door een onvermijdelijk misbruik van de kracht
der bevolking en van het productief vermogen van de akker.

bron 8
Aantal gemengde huwelijken van Europeanen als percentage van het totaal
aantal huwelijken van Europeanen in Nederlands Indië
1880
1900
1905
1920
1925

10%
13%
15%
20%
27,5%

bron 9
Professor Stibbe schrijft in het Koloniaal Tijdschrift, mei 1924
Zolang Indië voor zijn economisch leven nog geheel afhankelijk is van Europese
technische en andere kennis, kapitaal en ondernemingsgeest, zolang het nog
uitsluitend het Nederlands gezag is, dat de band vormt om en tussen de losse
brokken waaruit Indië bestaat, de Staatseenheid Indië dus uitsluitend het
product is van het Nederlands gezag en Indië voor zijn betekenis naar binnen en
naar buiten nog geheel aangewezen is op de actie van het Nederlandse
element; zolang de economische prestaties van Inlands element van
wereldstandpunt gezien, zich blijven bewegen om het nulpunt en de
staatkundige in hoofdzaak in negatieve (afbrekende) richting, zolang schijnt een
numeriek overwicht van Inlanders in Indië's vertegenwoordigend lichaam (de
Volksraad) al heel weinig te rijmen met de eisen der billijkheid en die van het
economisch en staatkundig belang van het land.
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bron 10
Gouverneur-generaal De Jonge wordt in 1932 gevraagd een monument voor
J.B. van Heutsz te onthullen. Hij vindt dat
… niet plezierig. Van Heutsz is het symbool van de Nederlandse overheersing.
Nu zag ik er volstrekt niet tegen op, als het nodig was, openlijk te belijden dat
wij in Indië zijn als overheersers en als zodanig ook willen en zullen handelen,
maar aan de andere kant hield ik er niet van to rub it in bij gelegenheden als
zo’n plechtigheid, waarbij het aan bombast en grote woorden meestal niet
ontbreekt. Oost en West will never meet, zegt men. Ik heb altijd het gevoel
gehad, dat Indië bezig was te bewijzen dat dit wél mogelijk is. De Oosterling
heeft de eigenaardigheid, rechtvaardig gezag zo goed te kunnen aanvaarden,
maar dan moet dat gezag ook rekening houden met een andere eigenaardigheid
en er op uit zijn, zoveel mogelijk to save their face. Onthullingen van Van
Heutsz-monumenten hebben die strekking niet.
Vertalingen:
To rub it in: inwrijven.
Will never meet: zullen elkaar nooit ontmoeten.
To save their face: om hun gezicht te redden, hun eergevoel te ontzien.

bron 11
De Nederlandse diplomaat J.H. van Roijen verdedigt in de Veiligheidsraad het
Nederlandse ingrijpen in Indonesië, 28 januari 1949
Het gaat er niet om of Indonesië onafhankelijk zal worden of niet – dat hebben
wij allang beloofd – maar in welke structuur en onder welke leiding de nieuwe
onafhankelijke staat zijn bestaan zal beginnen. Wij zijn vastbesloten om niet een
staat achter te laten waarin een bepaalde minderheid op Java alle andere
groepen en delen van de archipel overheerst, noch een staat die in feite
geregeerd wordt door een dictatoriale groep die zich gedurende de
onderhandelingen geweldadig heeft opgesteld tegen verkiezingen in haar eigen
gebied, noch een staat onder de hegemonie van een kliek die moest steunen op
het leger en op de invloedrijke communistische groep van Tan Malakka.
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bron 12
Deze foto staat in een boekje dat rond 1948 in Nederlands-Indië verscheen

Toelichting
“Merdeka”, vrijheid, is de leus van de Indonesische nationalisten.
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