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Wij doen toen in de klas
Elke leerling krijgt een eigen exemplaar van Wij Doen 
Toen. Het boekje is chronologisch opgebouwd, begin 
dus indien mogelijk voorin. Je kan zelf beslissen hoe-
veel tijd je aan Wij Doen Toen besteedt. Aan de hand 
van de drie voorleesverhalen kun je een verdeling 
maken en het boekje in drieën ‘hakken’, maar je kunt 
ook elke dag een puzzel maken of een half uur in het 
boekje werken. Als leerkracht ken je zelf het niveau en 
het concentratievermogen van de kinderen het beste. 
Puzzels die te moeilijk zijn, kun je gerust in groep-
jes of samen met de hele klas maken. Leg bij puz-
zels vooraf uit wat de kinderen moeten doen.

Naast puzzels, bevat dit boekje ook creatieve op-
drachten. Ook hierbij geldt: kies uit wat je aan-
spreekt en goed in de klas uit te voeren is. Kies bij-
voorbeeld één makkelijk recept uit om in de klas te 
maken en laat de rest door kinderen thuis maken en 
vervolgens proeven in de klas. Of maak in de pau-
ze een hinkelbaan, laat de leerlingen daarna zelf 
in tweetallen hun ideale hinkelbaan bedenken en 
krijt die de dag erop in de pauze op het schoolplein.

Uitbreiding
Uiteraard kan het boekje als handvat dienen om de 
plaatselijke en persoonlijke geschiedenis van de leer-
lingen zelf uit te diepen. Laat ze op zoek gaan naar fo-
to’s van betovergrootouders, vraag of ze voorwerpen 
van honderd jaar geleden thuis hebben en maak een 
expositie, nodig een opa of oma in de klas uit om over 
zijn of haar jeugd te vertellen, schrijf na afloop van 
het project een brief naar Piet of Truus, houdt een 
oud-Hollandse spelletjesdag op school of gebruik Wij 
Doen Toen als thema bij een kunstzinnige opdracht.

D o c e n t e n h a n d l e i d i n g 
Deze docentenhandleiding hoort bij Wij Doen Toen, 
een educatieve uitgave van het Tongerlohuys be-
stemd voor groep 3 en 4. Wij Doen Toen werd ge-
maakt voor vitamineC van CultuurCompaan in de 
gemeente Roosendaal en voor het Kunstmenu van 
de marktplaats voor cultuureducatie in Halderber-
ge en Moerdijk.In deze handleiding vind je meer 
informatie over het gebruik van het boekje en de 
vier thema’s die een hoofdrol spelen. Dat zijn spe-
len, eten, kleding en school. De kinderen Piet, Truus, 
Marietje en Gijs leefden pakweg honderd jaar ge-
leden in West-Brabant en vertegenwoordigen elk 
een thema: Piet spelen, Truus eten, Marietje kle-
ding en Gijs school. Aan de hand van onder meer 
puzzels, recepten, spelletjes, knutselopdrach-
ten en een voorleesverhaal krijgen de leerlin-
gen een beeld van het leven in vroeger tijden.
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De thema’s
Wij Doen Toen is opgebouwd rondom de the-
ma’s spelen, eten, kleding en school. Je kan 
tijdens het werken in de boekjes naar  keu-
ze meer over deze onderwerpen  vertellen.
 
Hierna volgt meer informatie over de verschillende 
thema’s. Deze informatie is bedoeld voor de docent.
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Thema: Spelen
Tot in de achttiende eeuw speelden kinderen bijna al-
tijd buiten. Er bestonden wel spelletjes voor binnen, 
zoals ganzenbord of domino, maar de meeste men-
sen waren arm en hadden binnen niet veel ruimte. In 
de winter werd meestal maar één kamer verwarmd. 
Het weinige licht kwam van een olielamp op tafel. 
Niet alleen kinderen, maar ook volwassenen gingen 
vroeg naar bed. Om zeven uur ’s ochtends moesten 
de kinderen weer op school zijn. En de dagen waren 
lang, schooldagen tot zes uur waren geen uitzonde-
ring. En eenmaal thuis moesten er allerlei klusjes 
worden gedaan. Tot 1874 (toen het kinderwetje van 
Van Houten werd ingevoerd, de eerste wet die een 
einde moest maken aan de kinderarbeid) werkten 
veel kinderen soms zestien uur per dag in een fa-
briek. Ze hadden simpelweg geen tijd om te spelen. 

Sommige spelletjes bestaan al duizenden jaren. 
Zo zijn er bij opgravingen bronzen speelgoed-
meubilair en poppen en dieren van aardewerk 
gevonden. Het oudste speelgoed bestaat uit al-
lerlei zaken die in de directe omgeving van de 
mensen zijn aangetroffen. De rammelaar is speel-
goed dat waarschijnlijk al duizenden jaren oud is. 
Bij de opgravingen in Egypte zijn kindergraven uit 
de tijd van de farao’s blootgelegd waarin terracotta 
poppen, beestjes, ballen en tollen zijn aangetrof-
fen. Van de Grieken en Romeinen is veel speelgoed 
bewaard gebleven. Er zijn afbeeldingen en beschrij-
vingen van speelgoed gevonden. Het speelgoed 
waarmee Griekse en Romeinse kinderen speelden 
bestond uit lappenpoppen, jojo’s en trekkarretjes.  
In de middeleeuwen speelden kinderen met vlie-
gers, ballen, speelgoedsoldaatjes, poppen, hob-
belpaarden en trekdieren. Het speelgoed werd 
gemaakt van hout of dierenbotten. Rijken hadden 
speelgoed van zilver, brons of glas. Uit de middel-
eeuwen is maar weinig speelgoed bewaard ge-
bleven. Het meeste is weggegooid of vergaan. 

Het spel is ook al in de middeleeuwen een nabootsing 
van de wereld van volwassenen en werd gezien als 
zeer leerzaam. Soms is het niet duidelijk of alle voor-
werpen die er uit zien als speelgoed ook werkelijk 
voor dit doel zijn gebruikt. Pronkstukken zoals speel-
goed van zilver en poppenhuizen werden niet alleen 
voor kinderen, maar ook voor volwassenen gemaakt.

In de eeuwen daarna werd speelgoed steeds belang-
rijker. Er was een groot verschil tussen speelgoed 
voor jongens en voor meisjes. Meisjes moesten la-
ter trouwen, moeder worden en een huishouden 
bestieren. Met poppen, knuffelberen en fornuisjes 
konden ze alvast oefenen voor later. Heel rijke meis-
jes hadden zelfs een poppenhuis. Vaak hadden hun 
moeders er ook één. Zij lieten elk meubeltje en elk 
kopje en schoteltje speciaal namaken. Soms kostte 
zo’n poppenhuis net zoveel als een echt huis! Jon-
gens werden voorbereid op een leven als kostwinner. 
Zij kregen een stokpaard of soldaatjes om te leren 
paardrijden of oorlog voeren.  Aan de hand van het 
speelgoed waarmee een kind is afgebeeld kun je 
zien of het een jongen of een meisje is. Dit is name-
lijk niet aan de kleding te zien, omdat jongens tot 
ongeveer hun zevende jaar, net als meisjes rokken 
droegen. Een kolfstok, een soort golfstok, hoort bij 
een jongen. Meisjes zijn vaak met poppen te zien.
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Enkele bekende kinderspelen zijn hinkelen, touw-
tjespringen en knikkeren. Elk spel heeft zijn eigen 
achtergrond en is sterk door de omgeving bepaald. 
Hinkelen heeft oorspronkelijk een diep religieuze be-
tekenis. De hinkelpatronen lijken vaak op een plat-
tegrond van de kerk. Het spel komt men door de 
eeuwen heen overal tegen. Ook in Nederland is het 
hemel-hel-aarde hinkelspel zeer bekend. Je gooit van-
af de aarde achtereenvolgens een steen in de hokken 
1 tot 10. Komt de steen in de hel ben je af, de hemel 
daarentegen is een rustplaats en het eindstation.

Arme kinderen hadden niet zoveel speelgoed, dat 
was veel te duur. Hun ouders werkten de hele dag en 
zelfs in het weekend in de fabriek of op het land voor 
een hongerloontje. Met Sinterklaas kregen de kinde-
ren wel wat snoep, maar zeker geen cadeaus. Voor 
hun verjaardag waren ze blij met een nieuwe broek 
of trui. Soms maakten hun ouders zelf speelgoed als 
de kinderen op bed lagen. Zoals poppen gemaakt van 
restjes stof of soldaatjes van papier-maché. Kinderen 
waren zelf ook handig en zochten in de natuur of bij 
het afval naar dingen die ze konden gebruiken. Van 
buigzame wilgentakken maakten ze fluitjes of een 
pijl en boog. Vissen deden ze met zelfgemaakte hen-
gels. Van oud papier maakten ze bootjes. De botjes 
van een geslacht schaap werden als bikkels gebruikt.

Tot de negentiende eeuw maakten goud- en zilver-
smeden en de uurwerk- en slotenmakers  het blikken 
speelgoed. Dan doet de industrialisatie haar intrede. 
Door het gebruik van de stoommachine kwam de mas-
saproductie van goedkoop blikken speelgoed op gang. 
Stoommachines, treinen, auto’s, fietsen en vliegtui-
gen werden in het klein nagemaakt. Omdat blikken 
speelgoed als onveilig voor kleine kinderen wordt be-
schouwd, wordt er nu bijna niet meer mee gespeeld.

De Duitse stad Neurenberg ontwikkelde zich tot het 
Europese centrum voor de handel in en productie 
van speelgoed. In de stad woonden veel houtsnijders 
die zich bezighielden met het snijden van religieuze 
beelden voor de (katholieke) kerk. Na de kerkelijke 
hervormingen ging een deel van de “markt” verlo-
ren. Daarom schakelden de houtsnijders over op 
de productie van houten poppen en ander speel-
goed. In de loop van de volgende eeuwen breidde 
de Neurenbergse speelgoedindustrie zich uit tot

geheel Europa, de Verenigde Staten en Rusland.

Aanvankelijk was het speelgoed nog erg kost-
baar en daarom voor de meeste mensen te 
duur. Kinderen van minder rijke mensen speel-
den tot aan de negentiende eeuw nog steeds 
met eenvoudig, thuisgemaakt speelgoed.
Nederland heeft met betrekking tot de productie van 
speelgoed altijd een kleine rol gespeeld. Toch waren 
er al sinds het eind van de achttiende eeuw en tot ca. 
1980 ook in Nederland enkele speelgoedfabrikanten.  
 
Een bekende fabriek voor houten speelgoed was 
speelgoedfabriek W. Okkerse, later de OKWA, die in 
1901 in het Zuid-Hollandse Waddinxveen werd opge-
richt. In eerste instantie werd bij Okkerse traditioneel 
speelgoed gemaakt, zoals hobbelpaarden, allerlei 
voertuigen, pakhuizen en ophaalbruggen, vanaf 1930 
werden er ook winkeltjes en vanaf 1950 poppenhui-
zen gemaakt. In 1976 werd de productie stopgezet.  
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Thema: Eten
West-Brabant bestond rond 1900 vooral uit agra-
rische gemeenten. De meeste mensen leefden van 
de landbouw. Ze hadden maaltijden op tafel staan 
die grotendeels van het eigen land kwamen en het 
vlees had men meestal zelf geslacht of geschoten. 
Wat men zoal at, verspreid over de dag: 

Ontbijt 
De dag begon vroeg en de mensen begonnen na het 
melken meestal aan een stevig ontbijt. Dit ontbijt be-
stond uit een combinatie van meerdere gerechten: 
pannenkoeken met spek in de winter, met fruit in 
de zomer, gebakken aardappelen van de dag ervoor, 
brood met balkenbrij (bereid uit vleesafval, boekweit-
meel en rozijnen) gebakken in smout (gesmolten var-
kensvet). Verder at men karnemelkspap of brokke-
pap. Brokkepap is grove pap met stukken oud brood, 
soms gezoet met kaneel en suiker. Op het roggebrood 
smeerde men smout, want margarine of andere bo-
ter bestond toen nog niet. Kaas was duur en werd 
zelden gegeten, als het er al was alleen op zondag. 
Op zondag en op de feestdagen werd er wit brood ge-
geten, dit werd dan door de kinderen bij de bakker ge-
haald. Bij het ontbijt dronk men meestal koffie of melk. 

Middageten 
Om twaalf uur werden de klokken geluid, zo wisten 
de mensen op het veld dat het tijd was voor het 
middageten. Dit middageten was warm en vaak 
een stamppot, denk aan gezouten snijbonen uit het 
vat, zuurkool uit het vat, wortelstamp, boerenkool, 
knolraap, hete bliksem van zoete en zure appels of 
uienstamppot. Het vlees bestond uit spek, schenk, 
zwaardemaag (dat overbleef na de slacht), gehakt of 
een soort ragout. 
Zondags werd er soep gegeten. Vrijdags stond er 
vis op het menu. Men at dan een gerecht als uien-
stamppot met zure haring. Er was nauwelijks verse 
vis te krijgen, de keus was erg beperkt.

Toetje 
Als toetje werd er vaak karnemelkspap met bieten-
stroop gegeten. Verder at men kleine pannenkoek-
jes met krenten. Vrijdags at men vaak hangop (een 
koud nagerecht, dat ook bij de recepten in het boek-
je staat), ruiting (een soort hangop gemaakt van 
volle melk die zuur geworden was, deze werd gezoet 
met suiker en kaneel), Jan in de zak (gekookte rijst 
waaraan men krenten, rozijnen, kaneel of gedroog-
de pruimen toevoegde, overgoten met vanillesaus). 

Kleine broodmaaltijd 
Tussen vier en vijf uur at men een kleine broodmaal-
tijd. Daar werd dan de oude koffie van die dag bij 
gedronken.  
 
Avondmaal 
Rond tien uur ’s avonds was het tijd voor het avond-
maal. Dat was meestal een pap van zoete melk of 
karnemelk met griesmeel, rijst of gort. Na deze 
maaltijd werd nog even naar het vee gekeken en 
vervolgens gingen de mensen naar bed.

Arbeiders waren rond 1900 een stuk slechter af. De 
‘gewone’ man at over het algemeen noch vers vlees, 
noch groenten. Het enorme aardappel- en drank-
gebruik baarde deskundigen zorgen. Herhaaldelijk 
wezen medici erop dat arbeiders zich te eenzijdig 
voedden. Maar ander voedsel dan aardappelen zat 
er helaas niet in. De arbeiders dronken jenever om 
de laffe smaak van de aardappelen en de meelkost 
weg te spoelen, maar ook om hun ellende en ar-
moede te vergeten. 
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Thema: Kleding

Mannenkleding
De mannenmode rond 1900 was somber en stijf. 
De industriële revolutie ging vrij snel waardoor 
een nieuwe groep rijken ontstond: ‘nouveaux ri-
ches’. De mannenkleding was netjes: donker, de-
gelijk, onkreukbaar en een hoge witte boord. In 
het laatste kwart van de negentiende eeuw gaat 
de man zich sportiever kleden. Er ontstaan ver-
schillen in hoofddeksels: hoge hoeden, bolhoe-
den, slappe vilthoeden, strohoed en later petten. 

 

Boeren werkten natuurlijk niet in driedelig kostuum 
op het land, alleen op zondag trokken ze een pak aan.

Dameskleding
Tot ver in de negentiende eeuw droegen vrouwen 
per definitie nooit iets anders dan een lange jurk. Er 
waren hooguit wat variaties op het thema. Zo droeg 
een boerin of vrouw uit de werkende klasse meest-
al een schort over haar jurk heen. Meisjes van iets 
hogere stand hadden, afhankelijk van de mode, on-
derrokken onder hun jurk aan. De bedoeling hier-
van was dat vrouwen er zo damesachtig en lieflijk 
mogelijk uitzagen. Het idee dat vrouwen of meisjes 
ook maar iets zouden dragen dat als mannelijk of 
jongensachtig bestempeld kon worden was onbe-
spreekbaar. Daarom hadden ze ook altijd lang haar. 
Gedurende de tweede helft van de 19de eeuw bleken 
jurken toch wel erg onpraktisch. Vrouwen, met name 
de ongetrouwde, werkten steeds vaker buitenshuis, 
bijvoorbeeld in de nieuwe kantoren en warenhui-
zen. Bovendien deden ze steeds meer aan sport, zo 

reden ze paard en fietsten ze. De reformbeweging 
die rond 1900 opkwam schreeuwde het bijna uit: 
Vrouwen hoefden niet langer rond te lopen in knel-
lende korsetten en strakke japonnen van stoffen die 
niet ademden. Dit kwam de gezondheid en hygiëne 
niet ten goede en daar moest verandering in komen.
Overigens lag het voor de armere arbeiders- en boe-
renvrouwen anders. Zij droegen geen korsetten. Daar 
kon je niet in werken, bovendien hadden ze niemand 
die het korset voor ze kon aantrekken. Sommige kle-
dingstukken werden enkel zondags gedragen, anderen 
bijna elke dag. Als er iets kapot ging werd het meteen 
weer gemaakt. Zo kon men lang door met één bepaald 
kledingstuk en dat was nodig, want kleding was duur!

Klompen
Op het West-Brabantse platteland liep de hele bevol-
king op klompen. De klomp bestaat al sinds de oudheid 
en werd in het begin van de zestiende eeuw populair 
in Nederland. De klomp dankte z’n populariteit vooral 
aan de geschiktheid in het natte Nederlandse klimaat. 
Voor de zondag had men mooie, vaak bewerkte of 
beschilderde klompen; door de week en tijdens het 
werk droeg men eenvoudigere exemplaren. Elke boer 
bijvoorbeeld had zijn ‘mestklompen’. Er zijn in heel 
Nederland nog maar een stuk of vier klompenmakers 
die fulltime bezig zijn met het maken van klompen.
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Kinderkleding
Kinderkleding is al eeuwenlang een kopie van vol-
wassenen.  De traditie om kinderen te kleden als mi-
niatuur-volwassenen, werd rond 1900 doorbroken. 
Mede onder invloed van de reformbeweging drong 
in de jaren twintig het besef door dat kinderen be-
hoefte hebben aan kleren die bewegingsvrijheid 
bieden. De rijglijfjes voor kleine meisjes verdwenen, 
maar de materiaalkeuze (zijde en kant) bleef vaak 
een afgeleide van kleding voor volwassen vrouwen. 
Vooral zondagse kleding was bedoeld om er al-
leen maar mooi in te zitten, niet om erin te spelen. 

Matrozenpakje
Het matrozenpakje kan men rekenen tot de eerste 
kindermodes van Europa. Eind achttiende eeuw 
ontstond – uiteraard in Frankrijk – de mode om 
jongens de bekende matrozenpakjes aan te la-
ten meten. De lange broek was uitzonderlijk in de 
beginperiode, maar met name de blauwe kragen 
met witte strepen en de V-hals werden – en ble-
ven – de meest kenmerkende onderdelen van deze 
outfit. In de negentiende eeuw ontstonden trouwens 
ook verschillende combinaties voor jongens, zoals 
met korte broeken en andere kragen. In een later 
stadium volgde ook matrozenpakjes voor 
meisjes, hoewel deze minder gangbaar wa-
ren dan voor jongens. De meisjesuitvoering 
kwam overigens ook voor in roze en rood.

De populariteit voor het matrozenpakje is te dan-
ken aan de Engelse en Pruisische koninklijke fami-
lies. In de tweede helft van de negentiende eeuw 
werden verschillende jonge prinsjes van deze – aan 
elke verwante – koningshuizen in een klassiek mat-
rozenpakje gehuld; dit bleef niet onopgemerkt. Het 
werd een rage, die ook overwaaide naar Nederland.
De gangbare leeftijd waarop jongens een mat-
rozenpakje droegen lag over het algemeen tus-
sen de twee en dertien jaar oud. Het matrozen-
pakje raakte pas omstreeks 1960 uit de mode.



Thema: School
De eerste scholen in Nederland bestonden al in de 
achtste eeuw. Dat waren kloosterscholen, geleid 
door monniken. In het klooster werden jongens 
opgeleid voor monnik of priester. Vanaf de twaalf-
de eeuw, toen de handel en nijverheid groeide, 
kon er ook een klein aantal burgerjongens terecht. 

Die jongens konden zich maar beter aan de re-
gels houden. Er werd zeer hardhandig gestraft. 
Men vond het slaan met de stok of de roede heel 
gewoon. In de Bijbel staat immers: ‘Tuchtroe-
de en terechtwijzing geven wijsheid; maar een 
kind, dat aan zijnen eigen wil wordt overgelaten, 
doet zijn moeder schande aan.’ (Spreuken 29:15)

In de zestiende eeuw ontstond naast de kloos-
terschool ook de zogenaamde ‘parochieschool’. 
Daar werd lesgegeven door de pastoor. Het on-
derwijs was nog geheel in handen van de kerk. In 
de loop der tijd ontstonden vanuit de parochie-
scholen dorpsscholen, stadsscholen en bijscholen. 

Op veel scholen was het vaak letterlijk een rom-
meltje. Leerlingen van verschillende leeftijden za-
ten in een groot, smerig lokaal bij elkaar. Een leeg-
staande schuur, een kamer of de keuken van de 
schoolmeesterwoning vond men goed genoeg. 
Verlichting en verwarming ontbraken. Geen won-
der dat veel kinderen op school ziek werden.
De kinderen waren niet ingedeeld in klassen of 
schooljaren. Er werd ‘hoofdelijk onderwijs’ gege-
ven. Ieder kind kreeg van de meester een opdracht. 
Twee maal per dag moest de leerling bij de lesse-
naar van de meester komen waar de opdracht werd 
nagekeken of overhoord. Na het overhoren gaf de 
meester het kind nog een aanwijzing en een nieuwe 
taak, zodat de leerling zelfstandig verder kon leren. 
De kinderen leerden lezen, schrijven en in sommi-
ge gevallen, als de ouders daarvoor wilden betalen, 
rekenen. De leerlingen moesten voor elk vak een 
paar stuivers per week aan de meester betalen. Re-
kenen was het duurste vak en werd op eenvoudige 
dorpsscholen niet veel gegeven. Als de kinderen niet 
naar school gingen, hoefde er dus niet betaald te 
worden. Schoolverzuim was voor de schoolmeester 
dus erg onvoordelig. Of een leerling nu knap of dom 
was, niemand kon blijven ‘zitten’. Er waren immers

geen klassen. Elk kind leerde in zijn eigen tem-
po. Op een gegeven moment werd de leerling 
door zijn ouders van school gehaald om te werken.

Veel schoolmeesters waren nauwelijks opgeleid. 
Sommige meesters konden zelf amper lezen of 
schrijven. De schoolmeester ontving onregelma-
tig schoolgeld: kinderen bleven vaak weg in oogst-
tijd, betaalden per week of per vak. Om in zijn 
levensonderhoud te kunnen voorzien, hield de 
meester er verschillende bijbaantjes op na, zoals 
koster, doodgraver, klokkenluider, schapenscheer-
der en voorzanger in de kerk. De meesters waren 
daarom vaak ‘even een uurtje’ van school weg. 

Een aframmeling met de roe en stok of 
een tik op de hand waren niets bijzonders.  
Kinderen leerden lezen met behulp van een 
ABC-plankje. Dit was een houten plankje met 
daarop het alfabet en eventueel het Onze Vader. 

In de achttiende eeuw kwam er veel kritiek op het 
onderwijs.  Door middel van armenscholen had 
men geprobeerd de ongeschooldheid van de be-
volking aan te pakken. Door goed onderwijs zou 
het volkskind zich ontwikkelen tot een brave bur-
ger en een deugdzaam christen, die in zijn eigen 
onderhoud kon voorzien. De grote armoede en 
de daarmee samenhangende criminaliteit zouden 
verdwijnen. Onderwijs moest meer inhouden dan 
het opleiden. Daarnaast ontstonden allerlei nieu-
we ideeën over de opvoeding van kinderen. De tijd 
dat kinderen als kleine volwassenen werden gezien 
en behandeld, was voorbij. Kinderen hadden recht 
op een aanpak die aansloot bij hun ontwikkeling.
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In plaats van hoofdelijk onderwijs moest de school-
meester klassikaal lesgeven. De leerlingen werden 
daartoe in drie klassen verdeeld. De schoolmeester 
gaf gedurende een gedeelte van de dag aan één van 
de drie klassen les terwijl de kinderen van de overige 
twee klassen voor zich zelf werkten. De overgang van 
de ene naar de andere klas vond plaats via een exa-
men. Als een kind niet voor dat examen slaagde, bleef 
hij of zij in de bank zitten en moest een half jaar over-
doen. Het ‘zitten blijven’ of ‘overgaan’ was een feit. 
Vooral voor oefeningen die niet bewaard hoefden te 
worden, werden nog steeds lei en griffel gebruikt.
Bij het klassikaal lesgeven maakte de onder-
wijzer gebruik van het zwarte schoolbord, 
dat voor het eerst in de scholen verscheen.

Met de onderwijswet van 1806 werd er een eerste 
serieuze poging gedaan om de kwaliteit van de on-
derwijzer te verbeteren. Iedereen die schoolmees-
ter wilde worden, moest voortaan een examen 
afleggen om minimaal de akte van de vierde rang 
te behalen. Een schoolmeester had het niet mak-
kelijk. Pas wanneer een school meer dan zeventig 
leerlingen had werd er namelijk een hulponderwij-
zer aangesteld. Dit was vaak een jongen van een 
jaar of veertien. Pas bij meer dan honderd leerlin-
gen werd er een tweede onderwijzer aangesteld.

In de leer- en leesboeken werd weinig rekening ge-
houden met de gevoelens en de ontwikkeling van 
het jonge kind. Ook de manier waarop de stof aan-
geleerd werd, moest beter bij de ontwikkeling van 
het kind aansluiten. Het klakkeloos uit het hoofd le-
ren moest volgens de onderwijsvernieuwers plaats 
maken voor het methodisch, inzichtelijk leren. De 
overheid vond dat lijfstraffen schadelijk waren voor 
de opvoeding van kinderen. De nieuwe schoolwetten 
verboden min of meer de lijfstraffen. In 1823 verkon-
digde de overheid dat elke schoolmeester die een 
kind mishandelde, gerechtelijk vervolgd zou worden. 

Rond 1860 veranderde de Nederlandse maatschap-
pij van een agrarisch in een industriële samenle-
ving. De bevolking trok in groten getale naar de ste-
den. Hoewel het oprichten van bijzondere scholen 
was toegestaan, gaf dit de nodige politieke strijd. 
De overheid wilde hiervoor geen geld ter beschik-
king stellen. Pas in 1920 kwam aan de schoolstrijd
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In de tweede helft van de achttiende eeuw wer-
den naar aanleiding van de nieuwe Verlichte 
ideeën vele vernieuwingen ingevoerd die tot op de 
dag van vandaag het onderwijs hebben beïnvloed. 
Vanaf 1800 werd onderwijs een zaak van de over-
heid. In 1801, 1803 en 1806 werden er door de 
overheid drie onderwijswetten uitgevaardigd. De 
vakken die in de wet genoemd werden waren le-
zen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal. Hier-
voor werd een boekenlijst opgesteld. Leerstellig 
onderwijs (waarbij je een godsdienst aanbeveelt) 
werd verboden, dit hoorde door de kerken gege-
ven te worden. Het verbod leidde tot het begin van 
de schoolstrijd (elk geloof wilde een eigen school 
hebben). In de grondwet van 1848 werd de eerste 
principiële discussie hierover afgesloten. De wet 
moest zorgen voor iedereen toegankelijke openba-
re scholen, maar gaf tevens de vrijheid om bijzon-
dere (katholieke, protestante) scholen op te richten.

De klachten van medici over de bedompte lucht in de 
veel te lage en donkere schoollokalen, werden van-
af 1800 steeds meer serieus genomen. De overheid 
vaardigde allerlei richtlijnen uit voor schoolmeubilair 
en de bouw van scholen. De leus was: meer frisse lucht 
en licht. Goede schrijftafels en banken, een kachel met 
schoorsteenpijp in plaats van een open vuurplaats, 
hoge ramen waarvan de bovenlichten open konden 
en de houten vloer in plaats van de koude stenen 
vloer waren belangrijke bouwkundige verbeteringen.

Het traditionele hoofdelijk onderwijs voldeed 
niet meer. In de paar jaar die kinderen op school 
zaten, leerden ze te weinig. Een nieuw sys-
teem van lesgeven werd sterk gepropageerd. 
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een einde toen de financiële gelijkstelling van 
openbaar en bijzonder onderwijs een feit werd. 

In deze periode was er ook een algemeen econo-
misch probleem in het onderwijs. De kosten voor on-
derwijsvoorzieningen werden hoger en hoger, terwijl 
de eisen die aan het onderwijs gesteld werden ook 
toenamen. Het was voor de samenleving van belang 
dat zoveel mogelijk kinderen ook daadwerkelijk ge-
bruik maakten van het onderwijs, dat dit onderwijs 
meerdere jaren zou duren en een aantal vakken zou 
bevatten. De wet van 1857 bevatte een groot aantal 
maatregelen om de gewenste kwaliteitsverbetering 
tot stand te brengen. Ten eerste werden de vakken 
geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, 
vormleer (meetkunde) en muziek opgenomen in de 
wet, naast de al verplichte vakken lezen, schrijven, 
rekenen en Nederlandse taal. De positie van de on-
derwijzer verbeterde door de vaststelling van een 
minimumsalaris en het instellen van een pensioen.

Een aantal kinderen merkte tot 1900 weinig van alle 
vernieuwingen in het onderwijs. Van jongs af aan 
werkten kinderen mee op de fabriek of in de land-
bouw en zagen zij nauwelijks een school van binnen. 
Pas in 1900 werd, met slechts één stem meerder-
heid in de Tweede Kamer, de leerplichtwet aange-
nomen. Ieder kind moest vanaf het zevende tot en 
met het twaalfde jaar onderwijs volgen. Het laten 
werken van jonge kinderen was officieel verboden. 

De leerplichtwet was minder ingrijpend dan men 
wellicht zou denken. Tussen 1890 en 1900 ging na-
melijk ongeveer 90% van de kinderen al min of meer 
geregeld naar school. Wel maakte de leerplicht-
wet een einde aan het vroegtijdig verlaten van de 
school. Ook werd het aantal kinderen dat hun ou-
ders ‘s zomers in de land- en tuinbouw hielp en daar-
om lange tijd van school wegbleef, steeds kleiner.

In de tweede helft van de negentiende eeuw werd 
er op veel Nederlandse scholen aanschouwingson-
derwijs gegeven. Naar aanleiding van een simpel 
voorwerp uit de directe omgeving van de kinde-
ren, zoals een stoel, stelde de onderwijzer een ein-
deloze reeks vragen die de leerlingen nauwkeu-
rig moesten beantwoorden. Door goed te kijken 
(het aanschouwen) en te luisteren, leerden zij de

verschillende kleuren, onderdelen, materialen en 
de functie van allerlei voorwerpen te onderschei-
den en te benoemen. Om het de onderwijzer ge-
makkelijk te maken, werden er uitgebreide series 
schoolplaten uitgegeven waarop alledaagse situ-
aties, voorwerpen, ambachten en beroepen ston-
den afgebeeld. Ook opgezette dieren en modellen 
van werktuigen en planten werden gebruikt voor 
het aanschouwingsonderwijs en langzamerhand 
ook voor nieuwe vakken zoals aardrijkskunde, ge-
schiedenis en kennis der natuur (wet van 1857). 
 
Overigens gold het aanschouwen alleen in het klas-
lokaal: Tot 1916 kende de Nederlandse school-
jeugd geen schoolreisjes of schoolwandelingen 
en had ze niet meer dan vijf weken vakantie.

In de negentiende eeuw was het onderwijs nog het 
domein van de man. Pas kort voor de eeuwwisseling 
deed op de lagere school de onderwijzeres haar in-
trede; in 1900 bestond een derde van de leerkrach-
ten uit vrouwen. Aanvankelijk werd er geklaagd over 
de gebrekkige aansluiting van de ‘juffrouwen’ bij 
de leefwereld van hun pupillen, zeker in volksbuur-
ten. Veel van deze dames waren immers, in tegen-
stelling tot hun mannelijke collega’s, afkomstig uit 
de hogere kringen en zagen hun beroep vooral als 
een manier om zich te onttrekken aan de verveling 
thuis. Het heeft nog lang geduurd voor deze onder-
wijzeressen ook voor de hogere klassen stonden: 
de schoolhoofden, nagenoeg uitsluitend mannen, 
konden zich niet voorstellen dat de dames voldoen-
de kennis bezaten om ook deze klassen te leiden. 

De financiële waardering voor het beroep van



Het traditionele klassensysteem (vanaf ca. 1800) 
met zijn afgewogen porties leerstof per jaar en 
het daaraan gekoppelde ‘overgaan’ of ‘zitten blij-
ven’ ondervond gaande weg steeds meer kritiek. 
Mede door de toenemende stimulans van de over-
heid experimenteerden aan het eind van de zesti-
ger en het begin van de zeventiger jaren veel scho-
len in Nederland met ‘lossere klassenverbanden’. 

Naast de al eerder genoemde persoonlijke 
ontplooiing werd democratisering van het onderwijs 
de leus. Ieder kind moest, ongeacht rang, stand of 
huidskleur zoveel mogelijk de kans krijgen zich in zijn 
eigen tempo en op zijn eigen specifieke wijze te ont-
plooien. Men hoopte op deze wijze leerlingen naar 
zijn of haar beste vermogens op te leiden en gereed 
te maken voor het vervolgonderwijs en een beroep.
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onderwijzer steeg pas aan het einde van de ne-
gentiende eeuw. Omstreeks 1900 verdiende een 
schoolhoofd meestal reeds zo’n fl. 1000 (€ 454) 
per jaar en begon een jonge onderwijzer met een 
salaris van fl. 575 (€ 260) dat vervolgens snel op-
liep. Ter vergelijking: het gemiddelde arbeidersloon 
bedroeg in die tijd circa fl. 500 (€ 226) per jaar.

Een bekende wet in de geschiedenis van het lager 
onderwijs is de wet van 1920 waarin de financiële 
gelijkschakeling van het bijzonder en het openbaar 
lager onderwijs werd geregeld. Zowel de katholie-
ke, protestants-christelijke als de openbare scholen, 
ontvingen van de overheid hetzelfde bedrag voor de 
aanschaf van schoolgebouwen, leermiddelen, de sa-
larissen voor de onderwijzers en dergelijke. De school-
strijd, die lange tijd voor veel beroering had gezorgd, 
was hiermee officieel afgesloten. Daarnaast ver-
bood deze wet het zogenaamde standenonderwijs. 

In theorie wordt vanaf 1920 op elke lagere school 
in Nederland hetzelfde onderwijs gegeven en leidt 
zij de kinderen op tot alle vervolgopleidingen. In 
de praktijk bleven er echter tot in de jaren vijftig 
en zestig ‘volksscholen’ en ‘opleidingsscholen’ be-
staan. De laatste gaven lager onderwijs gericht op 
de toelating van leerlingen op de Hogere Burger 
School (HBS) en het gymnasium. Op de volksschool 
was dat niet of veel minder het geval. Het Uitge-
breid Lager Onderwijs (ULO) was voor de leerling 
van de volksschool meestal het hoogst haalbare. 
Later kwamen er de MULO (Meer Uitgebreid Lager 
Onderwijs) en de MMS (Middelbare meisjesschool).

Pas ver na de Tweede Wereldoorlog vonden er 
weer ingrijpende veranderingen plaats in de lagere 
school. Vooroorlogse denkbeelden van een kleine 
elite van onderwijsvernieuwers, dat het kind in zijn 
eigen tempo de natuurlijke persoonlijkheid moest 
ontwikkelen, gingen het lager onderwijs beïnvloe-
den. Ook keek men, meer dan voorheen, naar de 
creatieve vermogens van de leerling en de mate 
waarin het kind met anderen kon samenwerken. 

Het gescheiden onderwijs, waarbij jongens en meis-
jes in aparte klassen of scholen les krijgen, voerde 
in West-Brabant lange tijd de boventoon. In 1968 
maakte de Mammoetwet daar een einde aan. 
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