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1. Inleiding 

 

“De eerste en de grootste ramp waar een kind mee wordt overval len, is, ‘met 

ver lof  van Pestalozzi en Prinsen’,  de school.” Met deze bekende uitspraak 

schi lderde Hi ldebrand in zijn Camera Obscura  de school uit  zi jn jeugd. Maar 

was het onderwijs vroeger werkel i jk zo erg?  

Deze scr ipt ie is een analyse van een onderzoek naar de represen tat ie in 

de huidige schoolmusea van het lager onderwijs gedurende de periode 1871 –  

1930 in België, Duits land en Neder land.  Het onderzoek concentreert zich 

voornamelijk op de geschiedenis van het lager on derwijs, omdat de 

onderzochte musea, met uitzondering van het Nationaal Onderwijsmuseum in 

Dordrecht, vr i jwel geen aandacht besteden aan het middelbare, of  hoger 

onderwijs. Tot ver in de jaren dert ig bestond de algemene leerpl icht in 

Neder land uits luitend voor kinderen tot twaalf  jaar. Pas vanaf 1928 

veranderde dit  langzaam. In de andere landen was het niet heel anders. Voor 

dit  onderzoek is gekeken naar de huidige beeldvorming van het onderwijs 

tussen 1871 en 1930 omdat gedurende deze per iode in de dr ie ge noemde 

landen de algemene schoolpl icht wettel i jk tot stand kwam. In Belg ië was dit  in 

1914; in Neder land in 1900, terwij l dit  in het nog tameli jk verbrokkelde 

Duitsland geleideli jk aan gebeurde. In 1919 echter was ook hier schoolpl icht,  

of  algemene leerpl icht,  een feit  geworden. Bestudeerd werd de vraag hoe deze 

musea het onderwijs tussen 1871 en 1930 in België, Duits land en Neder land 

nu tonen en welk verhaal zij  daarover vertel len.  

Een interessant verschijnsel uit  de tweede helf t  van de negentiende 

eeuw is het ontstaan van schoolmusea in heel Europa. Duits land is hier een 

koploper. 1 Volgens de histor icus Rien van Buren is er tot nu toe in binnen- en 

buitenland weinig onderzoek gedaan naar het verschijnsel schoolmuseum. 2  

Dat is opmerkel i jk omdat deze musea besl ist geen marginaal verschijnsel 

waren. In veel musea in Europa, en ook daarbuiten, werd in de late 

negentiende en in de twint igste eeuw het onderwijs in een permanente 

tentoonstel l ing gerepresenteerd. Nog in 2009 bemerkte o ok de histor icus 

Eckhardt Fuchs dat schoolmusea als onderwerp van onderzoek te weinig 

                                            
1 Rien van Buren, Van praktisch en pedagogisch naar cultuurhistorisch Het  
verschijnsel schoolmuseum  in nat ionaal perspect ief (Schiedam 2009) 4.  
2 Ibidem.  
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aandacht kr i jgen van histor ic i. 3 Zoals bl i jkt uit  het aantal musea dat zich met 

het onderwerp onderwijs bezighoudt, bestaat er bij  het algemene publ iek 

echter wel veel belangstell ing voor schoolmusea .  

Een overzicht van het huidige aantal schoolmusea bestaat nog niet.  

Volgens de schatt ing van Van Buren bestonden er aan het begin van de 

twint igste eeuw 120 schoolmusea op mondiale schaal. Rond de Tweede 

Wereldoor log zou dit  getal zi jn afgenomen, om aan het einde van de jaren 

zevent ig weer te st i jgen naar meerdere honderden. Voor Nederland kent Van 

Buren er in 2009 slechts drie. 4  De cij fers die we kennen met betrekking tot de 

eerste generat ie schoolmusea dateren uit  het eerste decennium van de 

twint igste eeuw en zi jn afkomstig van de Duitse Max Hübner en de 

Amerikaanse Benjamin Andrews. Hübner telt  in 1904 voor Duitsland 40 

schoolmusea, en in 1906, 45 voor de rest van de wereld (waaronder dr ie 

Neder landse musea). 5 Voor een schatt ing van het huidige aantal  schoolmusea 

is het internet de meest actuele bron. Voor zover het betref t  het type 

schoolmuseum dat de geschiedenis van het onderwijs representeert,  kan 

uitgegaan worden van een dert igtal musea in België, Nederland en Duits land, 

waarvan de meeste zich, zoals gezegd, in Duitsland bevinden.  

De histor ica Agnes Jonker zoekt in haar art ikel een verklar ing voor het 

ontstaan van het moderne schoolmuseum. 6 Zij  haalt  de bovengenoemde 

uitspraak van Hildebrand aan. Als Hildebrand hiermee de gevoelens van zijn 

t i jdgenoten wi lde uitdrukken, dan zou een schoolmuseum niets minder dan een 

verzamelplaats van kinderleed moeten zi jn. Ofschoon enige negatieve sporen 

uit  Hi ldebrands kinderjaren in de schoolmusea ongetwij feld te vinden zijn, lag 

het dest i jds geenszins in de bedoel ing van de init iat iefnemers van deze musea 

om een monument voor kinderrampen op te r ichten. Het negatieve beeld, als 

de grootste ramp voor een kind, dat door Hi ldebrand in zijn Camera Obscura  

geschi lderd werd ten spij t ,  hadden er in de loop van de negent iende eeuw al 

hier en daar veranderingen in het onderwijs plaatsgevonden. "De school 

wordt, naar de nieuwste verordeningen, zo aangenaam en drageli jk mogeli jk 

gemaakt", schreef Hildebrand zelf ,  met de nodige argwaan weliswaar. Het 

                                            
3 Eckhardt Fuchs, ‘Al l  the world into the school: World’s fairs and the 
emergence of  the school museum in the nineteenth century’ in: Mart in Lawn 
ed., Modell ing the future. Exhibit ions and the materiality of education  (Londen 
2009) 51. 
4 Van Buren, Van praktisch en pedagogisch naar cultuurhistorisch 4.  
5 Ibidem. 
6 A.E.M. Jonker, ‘Monument van edel streven; de voo rgeschiedenis van het 
Nationaal Schoolmuseum’ ,  De school anno  7 (1989) af l.4, 20-35. 
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aanschouwend onderwijs b ijvoorbeeld, een methode om de leerstof  meer 

concreet, en daardoor interessant en begrijpel i jk voor kinderen, te maken, 

verwierf  langzaam een belangrijke plaats in de school. Juist in deze 

ontwikkeling vond het museum aanvankel i jk zijn voornaamste bestaans recht. 7 

 

1.1 Probleemstelling en deelvragen   

De centrale vraag in dit  onderzoek is: Hoe wordt het lager onderwijs uit  de 

periode 1987-1930 gerepresenteerd in verschi l lende typen onderwijsmusea in 

Belg ië, Duits land en Neder land  en verschil len en hoe kunnen overeenkomsten 

en verschi l len worden verklaard?  

Met de invoering van deze algemene leerpl icht veranderde er veel in het 

dagel i jkse leven van een groot aantal  mensen. Dit  was vooral het geval in 

gezinnen die, door armoede gedreven, mede afhankel i jk waren v an een 

inkomen uit  het werk van hun kinderen. De situat ie bleef  nog lang bestaan na 

het afschaffen van kinderarbeid. Hierdoor duurde het een heel lange t i jd 

alvorens de leerplicht zich in het dagel i jkse leven kon doorzet ten. Geleidel i jk 

aan werden, na de invoering van de schoolpl icht,  ook de nieuwe pedagogische 

inzichten opgenomen in het onderwijs. Deze inzichten waren in de betere 

scholen al eerder deel van het onderwijs geworden, voor de meeste scholen 

echter duurde dit  tot ver in de jaren dert ig of  langer. Het verhaal dat wordt 

verteld in de bezochte schoolmusea, begint wel iswaar aan het einde van de 

negentiende eeuw, maar door de aanwezigheid van veel historisch materiaal 

uit  de eerste decennia van de twint igste eeuw, l igt er veel nadruk op deze 

periode.  

Bij  het beantwoorden van de centrale vraag is gekeken naar verschil len 

en overeenkomsten tussen de tentoonstel l ingen in de musea, en wat de 

oorzaken daarvoor zi jn.  Er werd speciale aandacht besteed aan de  vraag 

welke bijdrage deze musea leveren aan de his tor ische bewustwording van de 

bezoeker. Concepten als nostalgie en vooruitgang, afstand en nabijheid,  

nationale of  regionale identiteit ,  en de museal iser ing. Al deze aspecten van 

onderzoek spelen namelijk een rol bij  de poging om een beter inzicht  te 

kri jgen in de manier waarop een beeld gevormd is van het ver leden, met name 

van het onderwijs rond de negentiende eeuw.  

In een poging om deze centrale vraag te beantwoorden werden de 

onderstaande deelvragen geformuleerd:  

                                            
7 Ibidem. 



 

8 
 

1) Hoe dragen de museale pr incipes die gebruikt zi jn in de tentoonstel l ingen in 

de verschi l lende musea bij ,  aan de sfeer van de behandelde periode?  

2) In hoeverre en op welke wijze wordt er  geprobeerd de afstand tussen 

ver leden en heden, tussen de oorspronkeli jke plaats van de objecten en hun 

huidige plaats in het museum, te overbruggen?  

3) Hoe wordt nostalg ie opgeroepen, en is e r vooruitgang zichtbaar in de 

tentoonstel l ing in de musea?  

4) In hoeverre en op welke manier is nationale of  regionale identiteit  

waarneembaar? 

Bij  vraag een is het van belang te kijken naar de inr icht ing van  de 

musea, en naar vragen als: geven inricht ing en gebouw een indruk van de t i jd 

die er gerepresenteerd wordt, op welke wijze worden de bezoekers benaderd? 

Welke hulpmiddelen worden er aangeboden om de tentoongestel de objecten te 

verduidel i jken en te verklaren? Hoe worden de musea gef inancierd? Terwij l bij  

de tweede vraag gekeken wordt naar de methoden die de musea gebruiken om 

het probleem van afstand en nabijheid te verminderen . Afstand en nabijheid 

moeten hier worden gezien als een probleem van t i jd, plaats en functie. De 

objecten die in het moderne museum tentoongesteld zijn, stammen als regel 

uit  een vroegere historische per iode, voor de bezoeker in de huidige t i jd l i jken 

ze vaak vreemd. Om de zin ervan te kunnen  ervaren moet de bezoeker zich 

verplaatsen in omstandigheden en mental iteit  van de gebruiker in dat 

ver leden. Ook de plaats waar de objecten getoond worden is een kunstmatige; 

in een schoolmuseum zijn zij  uit  hun vroegere omgeving gehaald en daardoor 

vervreemd van hun oorspronkel i jke taak . De functie van veel 

tentoonstel l ingsstukken is ook vaker onbekend voor de bezoeker;  om de zin 

ervan te kunnen begrijpen is het niet genoeg dat het gebruik ervan wordt 

uitgelegd. De bezoeker moet zich kunnen vr i jmaken van de eigen opvatt ingen 

over het nut van dingen en ze als het ware zien met de ogen van de 

histor ische persoon waarvoor ze bedoeld waren. Bij  vraag drie werden 

nostalgie en vooruitgang werden onderzocht. Schoolmusea zijn plaatsen waar 

de her innering aan de eigen schoolt i jd opgeroepen wordt, een t i jd die voor 

velen verbonden is met een gevoel van vei l igheid en jong zijn. Maar ook zal 

de bezoeker geconfronteerd worden met de vooruitgang die over de jaren 

heeft plaatsgevonden. Nationaal of  regionaal bewustzijn en  histor isch besef in 

de tentoonstell ingen werden bij  vraag vier  onderzocht en  is bij  een onderzoek 

waar in verschil lende museumtypen in meerdere landen vergeleken worden een 
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aspect van belang. Er werd bekeken in hoeverre histor ische bewustwording 

gestimuleerd wordt in de musea. 

Tenslotte werd de manier waarop de verschi l lende musea de 

ontwikkeling van de pedagogiek in deze periode tonen, onder de loep 

genomen. Na onderzoek in zes musea op basis van bovenstaande deelvragen 

kon er een vergel i jk ing van de versc hi l len en overeenkomsten die er bestaan 

tussen de musea gemaakt worden.  

 

1.2 Afbakening  

Voor het onderzoek naar schoolmusea zi jn in pr incipe dr ie typen musea van 

interesse. Dit  zi jn de grote nijverheidsmusea, waaronder ook de internat ionale 

nijverheidstentoonstel l ingen vallen; de onderwijsmusea waar kinderen 

klassikaal of  individueel in vakkennis worden onderwezen; en de musea die de 

geschiedenis van het onderwijs weergeven.  

De vroege grote nationale en internationale nijverheidstentoonstel l ingen 

hadden als belangrijkste doel,  producten, waaronder ook leermiddelen en 

andere objecten die voor het onderwijs aan kinderen van belang waren, te 

tonen en te propageren, en hiermee de ni jverheid te st imuleren en de handel 

te bevorderen. De vele kleinere nijverheidsmusea die gewoonli jk als 

belangrijkste doel hadden, en vaak nog hebben, tonen veelal producten van de 

lokale nijverheid uit  het verleden of  het heden te tonen. Het gaat hierbij  zowel 

om producten voor de handel als voor lokaal gebruik. Naast de producten d ie 

men als elementaire levensbehoeften kan omschrijven, spelen bij  deze 

tentoonstel l ingen, handwerk en kunstzinnige producten vaak een grote rol.  

Daarnaast hebben sommige nijverheidsmusea dikwij ls het karakter van een 

heemkundemuseum. Daar kri jgt het dagel i jkse leven in het ver leden van de 

lokale bevolking aandacht. Huisel i jke taferelen als ingerichte woon - of  

werkruimtes zijn populair in dit  soort musea. Waar dit  het geval is, heeft dan 

ook de school en het onderwijs dikwij ls een plaats. Deze musea zijn vo or het 

onderzoek naar de huidige representat ie van de geschiedenis van grote 

interesse. Het museum, dat algemeen educatief  is, is het soort museum, dat 

lange t i jd ‘schoolmuseum ’ werd genoemd. Een van de oudste daarvan was het 

Museum ten bate van het Onderwijs in Den Haag, dat kort na de tweede 

wereldoorlog uiterst populair was bij  de Haagse schooljeugd en bekend was 

als het Museum Hemsterhuisstraat. Uit  di t  museum is in 1986 het museum 

Museon ontstaan, een groot en populair wetenschapsmuseum, gericht op 

individuele kinderen in schoolverband. Van deze dr ie typen schoolmuseum, is 
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het museum dat de geschiedenis van het onderwijs toont, het eigenli jke 

onderwerp van dit  onderzoek en wordt aan de andere museumtypen 

gerefereerd waar dit  nodig is. Omwille van de gedeelteli jke overlapping van 

doel en inhoud van de verschi l lende typen, wordt er echter hierna alleen bij  de 

behandel ing van het derde type museum, de benaming ‘schoolmuseum’ 

gebruikt.  Het schoolmuseum zoals dit  onderzoek behandeld wordt, is de 

jongste loot aan de stam van musea. Het nijverheidsmuseum bestaat nog 

steeds en maakt vaak deel uit  van een heemkundemuseum. Het museum dat 

algemeen educatief  is en zich vooral r icht  op het geven van wetenschappel i jke 

informatie aan kinderen, is momenteel het meest pop ulair.  

Voor de analyse van het schoolmuseum zijn zes musea gekozen. Deze 

musea, onderscheiden zich sterk van elkaar en maken  in hun representat ie de 

verschil len zowel als de overeenkomsten in het onderwijs duidel i jk zichtbaar. 

In België zijn dit  het Stedel i jk Museum in Ieper, een museum met klaslokalen 

waar kinderen zich act ief  kunnen inleven in een lessituat ie; en het Stedel i jk 

Museum te Brugge, een volkskundemuseum waar de representat ie van de 

school een onderdeel is  van de algemene geschiedenis van de stad sinds de 

Middeleeuwen. In Duitsland is er het Lehrerhaus in Duisburg, een or igineel 

schoolgebouw plus woning voor de onderwijzer zoals dit  rond 1900 gebruikt 

werd, geplaatst op een dorpsplein tegenover de dorpskerk; en het 

Westfälisches Schulmuseum in Dortmund, ondergebracht  in een schoolgebouw 

uit  1905 met een ingericht  k laslokaal en ruimtes waar in vitr ines 

leermater ialen tentoongesteld zijn. In Nederland is gekozen voor het Nat ionaal 

Onderwijsmuseum in Dordrecht, het waarschijnl i jk grootste onderwijsm useum 

in Europa, waar een omvangrijk aantal leermiddelen bijeengebracht is  en waar 

vaker wisselende tentoonstell ingen worden aangeboden ; en het 

Onderwijsmuseum Schoolt i jd in Terneuzen, een museum in een gebouw van 

rond 1900. Het heeft een ingericht k laslok aal,  veel leermiddelen in vitr ines en 

op tafels, en regelmatig  wisselende tentoonstel l ingen over verschil lende 

onderwerpen. Daarnaast is er nog een aantal andere musea bezocht, die in dit  

onderzoek af  en toe vermeld worden om de observaties in de zes musea  te 

benadrukken of in een context te plaatsen  

Bij  het onderzoek naar de verschi l len en overeenkomsten tussen de 

schoolmusea in de drie behandelde landen werd gekeken de naar de soorten 

musea: musea met een sterk regionaal karakter en musea waar de 

tentoonstel l ingen een meer algemeen karakter hebben . De tentoonstel l ingen in 

de schoolmusea bleken heel verschil lend van karakter te zijn en een scala van 
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opvatt ingen die hun conservatoren hebben over het doel en de functie van een 

schoolmuseum te tonen. Deze opvatt ingen variëren van een nostalgisch 

toerist ische attract ie tot en met een koel wetenschappel i jke tentoonstel l ing.  

Van elk museum werden meerdere aspecten onderzocht. Er is gekeken 

naar het doel waarmee een bepaald museum was opgericht en de eventuele 

aanpassingen daarvan in de loop van de jaren; naar de verzamel -,  en 

presentat iestrategie die de basis vormt voor de tentoonstel l ingen; naar de 

informatie die de bezoeker wordt aangeboden zowel als de manier waarop dit  

gebeurt;  en naar de doelgroep waarop het museum zich r icht.   

De geschiedenis van het museum in het algemeen, zoals beschreven in deze 

script ie, vormt de achtergrond waartegen de studie van de individuele 

schoolmusea geplaatst is.  

De opkomst van de schoolmusea vond plaats in de negent iende eeuw, 

zette zich voort gedurende de twint igste eeuw en gaat verder tot op de dag 

van vandaag. De moderne schoolmusea ontstonden niet uit  de tradit ionele 

kunstmusea, maar kwamen meestal voort uit  de grote wereldtentoonstel l ingen. 

In hun museal iser ingsopvatt ingen hebben ze echter een sterke relat ie met de 

tradit ionele musea. De heel nauwe band met de volkskundemusea, waarvan zij  

soms deel uitmaken, is vaak duidel i jk zichtbaar zoals in het museum te Brugge 

waar het schoolmuseum is ondergebracht in één zaal  terwij l in de volgende 

zalen, andere onderwerpen van nationaal erfgoed tentoongesteld zijn. Maar 

ook in andere musea die zich schoolmuseum noemen, is er vaak een 

vermenging van onderwijs en het dageli jkse leven in het verleden, waar te 

nemen.  

Al le musea proberen de ontwikkelingen in het onderwijs te presenteren 

maar leggen veelal een nadruk op bepaalde per ioden. Om een overzicht te 

kri jgen van de grote l i jnen, was het noodzakeli jk een korte beschrijving te 

geven van de geschiedenis van het onderwijs en het pedagogisc h denken 

vanaf de Ver licht ing tot aan het begin van de twint igste eeuw. De 

veranderingen die hebben plaatsgevonden in de opvatt ingen over het belang 

van onderwijs voor alle k inderen, waren in deze periode heel vele. Het denken 

over de vraag, hoe kinderen te st imuleren om te leren en hoe het onderwijs 

aantrekkeli jk en effect ief  gemaakt kan worden zowel als passend bij  de leef t i jd 

van jonge kinderen, heeft er een grote vlucht genomen en tot  talloze 

verbeter ingen in het onderwijs geleid.  
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1.3  Belang van het onderzoek uit cultuurwetenschappelijk oogpunt  

Ofschoon musea die zich r ichten op de representat ie van het onderwijs in het 

ver leden, al s inds de tweede helf t  van de negentiende eeuw bestaan, is er  

zoals Van Buren al vaststelde, in de geschiedschr ijving tot nu toe niet heel 

veel belangstell ing getoond voor deze vorm van representat ie van dit  

onderwerp in de geschiedenis.  

Tot op heden is er betrekkeli jk veel geschreven over onderwijsmusea in 

het algemeen maar musea die de geschiedenis van het onderwijs behand elen 

kregen veel minder aandacht. Behalve in het werk van Ulla Nitsch,  

concentreert zich de belangstel l ing van histor ici en museologen voor musea 

die het onderwijs als onderwerp hebben, vooral op musea uit  de negent iende 

en twint igste eeuw en wordt er wein ig vergeleken. 8 Een vergeli jk ing van 

moderne schoolmusea in verschi l lende landen is nog niet eerder gepubl iceerd. 

In een wereld waar onderwijs en wetenschap zo belangrijk worden geacht, is 

het bevreemdend dat de geschiedenis van het onderwijs, zoals 

gerepresenteerd in musea, van de histor ische wetenschap niet meer aandacht 

kr i jgt dan ze tot nu toe deed. Voor het onderwijs, en ook over de geschiedenis 

daarvan, bestaat wel meer interesse, wat bl i jkt  uit  vele gepubl iceerde 

onderzoeken.  

Een overzicht van het onderwijs zoals dat  in het ver leden in Neder land 

bestond, geven onder andere Nel leke Bakker, Jan Noordman en Marjoke 

Rietveld-van Wingerder. 9 Mart i jn van der Burg beschr ij f t  de invloed die 

Frankrijk heeft gehad op het onderwijs in Neder land in België. 10 Over de 

geschiedenis van het onderwijs in België schrij f t  Nele Muys in de inleiding tot 

haar Ethesis 11,  terwij l Heinz Elmar Tenorth de Duitse onderwijssituat ie 

bel icht.12 De representat ie van het ver leden in schoolmusea, als bron en 

onderzoeksveld voor de geschiedenis van het onderwijs in de verschil lende 

                                            
8 Ul la M. Nitsch, Schule wandert ins Museum. Eine krit ische Rekonstrukt ion 
der Museal isierung von Schul - und Pädagogikgeschichte 1977-1997  (Berl i jn 
2001).  
9 N. Bakker, J. Noordman en M. Rietveld -van Wingerden, Vijf  eeuwen 
opvoeden in Nederland. Idee & prakt i jk 1500 -2000 (Assen 2006).  
10 Marti jn van der Burg, ‘Inleiding’,  in idem: Nederland onder Franse invloed. 
Cultuurtransfer en staatsvorming in de napoleont isch e t i jd, 1799-1813  
(Proefschrif t  Universiteit  van Amsterdam 2007) 5 -22.  
11 Nele Muys, De leerkracht tussen norm en prakt i jk: Geschiedenisonderwijs in 
Vlaanderen na WO II  (Gent 2004), Ethesis.  
12 Heinz-Elmar Tenorth, ‘Kurze Geschichte der al lgemeinen Schulpf l icht ’,  
Bunderzentrale für pol it ische Bi ldung,  2014. 
http:/ /www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft -bildung/185878/geschichte-der-
al lgemeinen-schulpf l icht .  

http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/185878/geschichte-der-allgemeinen-schulpflicht
http://www.bpb.de/gesellschaft/kultur/zukunft-bildung/185878/geschichte-der-allgemeinen-schulpflicht
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landen echter, l i jk t  nog te weinig bestudeerd te zijn. Maria Grever en Carla 

van Boxtel benadrukken in hun pleidooi voor erfgoedstudie, het belang van 

musea als plaatsen waar dit  erfgoed kan worden bestudeerd. 13 Zij  r ichten zich 

op de eerste plaats tot de leerkrachten. Met veel prakt ische voorbeelden 

wil len zij  leerkrachten en museumcuratoren st imuleren erfgoed te waarderen, 

te conserveren en te tonen, om daarmee kinderen kennis van, en waardering 

voor, het ver leden bi j  te brengen. Maar niet al leen kinderen, misschien meer 

nog dan kinderen, zouden volwassenen ervan kunnen prof iteren het onderwijs 

als erfgoed in de musea gerepresenteerd te zien. Grever en Van Boxtel 

benadrukken in haar publ icat ies het belang van erf goedstudie in het algemeen 

en beschouwen historische musea als bronnen daarvoor. Zij  spreken echter 

niet over het onderwijs in het bijzonder als onderwerp van erfgoedstudie. In de 

script ie van Van Buren vergel i jkt deze auteur twee vroege Nederlandse musea 

en beschrij f t  hun ontwikkeling. 14 Max Hübner, vergel i jkt t ientallen Duitse 

schoolmusea in de negentiende eeuw. 15 J. ter Linde onderzocht de 

ontstaansgeschiedenis van het Neder lands Schoolmuseum. 16 Daniel Oelbauer 

beschr ij f t  de ontwikkel ing van leermiddelenten toonstel l ingen en de invloed van 

de kunst- en handwerkmusea in Duits land daarop. 17 Maur ice Pel l isson heeft 

behalve de Franse, ook de schoolmusea elders in Europa onderzocht. 18 Deze 

auteurs hebben allen in hun werken meerdere musea besproken of  verwijzen 

daarnaar.  

Bij  het onderzoeken van de secundaire geschreven bronnen waren 

vooral de werken van Si lke Arnold -de Simine, Pieter de Bruijn, Rien van 

Buren, Marc Depaepe en Bregt Henkens, Eckhardt Fuchs, Maria Grever en 

Carla van Boxtel,  Kees Ribbens, Ul la Nitsch,  en Daniel Oelbauer van nut. 

Deze histor ic i leggen de nadruk meer op het school - of  histor isch museum.  

Pieter de Brui jn bespreekt in zijn werk Bridges to the past historical  

                                            
13 Maria Grever en Carla van Boxtel,  Verlangen naar tastbaar verleden ,  
onderwijs en historisch besef  (Hi lversum 2014).  
14 Van Buren, Van praktisch en pedagogisch naar cul tuurhistorisch 4.  
15 Max Hübner, Die deutschen Schulmuseen. (Breslau 1904).  
16 J. ter Linden, ‘Korte ontstaansgeschiedenis van het Nationaal 
Schoolmuseum’ ,  De school Anno  1.1 (1983).  
17 Daniel Oelbauer, Aus dem Land der Schulmuseen. Lehrmittelausstel lungen 
und Schulmuseen in Bayern zwischen 1875 und 1945  (Bamberg 2010).  
18 Maur ice Pell isson, ‘Musées pédagogiques’,  Inst itut Français de l ’édicat ion  
z.d. http:/ /www.inrp.f r/edit ion-electronique/lodel/dict ionnaire -ferdinand-
buisson/document.php?id=3241. 

http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=Verlangen
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=naar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=tastbaar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=verleden
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=onderwijs
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=historisch
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=besef
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3241
http://www.inrp.fr/edition-electronique/lodel/dictionnaire-ferdinand-buisson/document.php?id=3241
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distance and mult iperspectivity in English and Dutch her itage educat ional 

resources19  het onderwerp van afstand en nabijheid. Hij  onderzocht en 

analyseerde bovendien de mater ialen en act iviteiten welke gebruikt worden in 

scholen, musea en archieven in Engeland en Nederland. Hij  vergleek vij f t ien 

inst ituten waar cultureel erfgoed gepresenteerd werd en analyseerde de 

manieren waarop er daar geprobeerd werd de afstand tussen ver leden en 

heden te overbruggen. Excursies naar historische plaatsen, gesprekken met 

nog levende mensen uit  de t i jd die bestudeerd wordt, verhalen, f i lms, l iving 

history ziet De Bruijn als mogel i jkheden om de afstand tussen toen en nu te 

verkleinen.  

Marc Depaepe en Bregt Henkens 20 die de rol van het visuele in het 

schoolmuseum als bron van onderzoek voor de geschiedenis,  bestudeerden, 

hebben eveneens schoolmusea onder zocht. Hun art ikel,  The history of 

educat ion and the chal lenge of the visual ,  behandelt de rol van het type 

bronnen dat de auteurs beschr ijven als visual sources. Depaepe en Henkens 

onderzochten het nut van deze bronnen voor het geschiedenisonderwijs en he t 

gebruik daarvan als aanschouweli jk onderwijs, in de loop van de t i jd. Zij  

analyseerden de waarde die gehecht werd aan het gebruik van hulpmiddelen 

zoals historische objecten, tekstboeken, wandplaten, foto’s, architectuur en 

tentoonstel l ingen. Het art ikel  is een pleidooi voor aanschouweli jk onderwijs en 

vormt een basis voor een discussie over dit  onderwerp.  

Arnold-de Simine, in haar Mediat ing memory in the museum trauma, 

empathy, nostalgia,  behandelt het onderwerp memory studies in verband met 

histor ische musea. 21 Zij  benadrukt de opvoedende taak die een modern 

museum heeft,  en stelt  dat het de verantwoordel i jkheid is van deze musea 

sociale en maatschappeli jke kwesties aandacht te geven en het openbare 

debat hierover te st imuleren. Ze is zich echter bewust van het feit  dat de 

bezoekers van een museum veelal zoeken naar emot ionele bevest iging van, 

en zekerheden over het verleden. Nostalgie speelt,  volgen s haar, een niet weg 

te denken rol bij  een bezoek aan een historisch museum. 22  

                                            
19 Pieter de Bruijn, Bridges to the past historical d istance and 
mult iperspectiv ity in Engl ish and Dutch heritage educational resources  
(Rotterdam 2014).  
20 Marc Depaepe en Bregt Henkens, ‘The history of  educat ion and the 
challenge of  the v isual ’,  Paedagogica Historica, Volume 36, No. 1, (Leuven, 
2000).  
21 Si lke Arnold-de Simine, Mediat ing memory in the museum trauma, empathy, 
nostalgia  (Londen 2013).  
22 Ibidem, 8.  
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Over het ontstaan van de eers te schoolmusea, die zouden zijn 

voortgekomen uit  de grote wereldtentoonstel l ingen in de negentiende eeuw, 

handelt het werk van de historicus  Fuchs. Zijn All the world into the school: 

World’s fairs and the emergence of the schoolmuseum in the nineteenth 

century beschr ij f t  de ontwikkel ing van deze wereldtentoonstel l ingen in de 

tweede helf t  van de negentiende eeuw tot het ontstaan van de eerste 

onderwijsmusea in de twint igste. De auteur onderzocht de oorzaken die tot het 

ontstaan van deze onderwijsmusea gelei d hebben en het gevolg dat het 

inst ituut onderwijsmuseum had voor het onderwijs. Hij  gaat in op de 

kwaliteitsverbeter ingen binnen het onderwijs, die door het aanbod van beter 

lesmater iaal,  als gevolg van de hogere eisen die de scholen gingen stellen, 

mogeli jk werden. Ook de status van de onderwijzer prof iteerde hiervan.  

Maria Grever schreef meerdere werken, soms in samenwerking met Carla van 

Boxtel,  Kees Ribbens of  anderen, over verschil lende aspecten van de studie 

van het ver leden en de manier waarop deze aspecten kunnen worden 

benaderd. In haar art ikel Visual iser ing en col lect ieve her inner ingen.  

Volendams meisje als icoon van de nat ionale ident iteit ,  bespreekt zij  waarom 

col lect ieve her inneringen en geheugenplaatsen in de huidige hi stor ische 

wetenschap gezien worden als belangrijke oorzaken van nat ionale ident iteit . 23 

Het art ikel,  Verlangen naar tastbaar ver leden, onderwijs en historisch besef ,  

dat ze samen met Van Boxtel publiceerde, behandelt de kwestie van nat ionaal 

erfgoed.24 Het begrip ‘heritage’ werd hier geanalyseerd, en de vraag hoe het 

nationaal erfgoed in het onderwijs aan scholen en in musea is geïntegreerd, 

bestudeerd.  

In zijn proefschrif t  Een eigent i jds ver leden. Al ledaagse histo r ische 

cultuur in Nederland 1945-2000, analyseert Ribbens de wijze waarop 

tegenwoordig wordt omgegaan met het verleden en bespreekt hij  de theor ieën 

die daarover bestaan. 25 Hij  neemt Neder land als uitgangspunt en bekijkt hoe 

daar de geschiedenis behandeld wordt. Hij  stelt  dat er in Nederland een 

zekere bezorgdheid heerst over de histor ische cultuur. 26 Dit  demonstreert hij  in 

zijn analyse van het geschiedenisonderwi js op scholen, in de histor ische 

                                            
23 Maria Grever, ‘Visual iser ing en col lect ieve herinner ingen. “Volendams 
meisje”  als icoon van de nat ionale ident i teit ’ ,  Tijdschrif t  voor 
Geschiedenis ,117 (2004) af l.2, 207-229.   
24 Grever en Van Boxtel,  Verlangen naar tastbaar ver leden .  
25 Kees Ribbens, Een eigenti jds ver leden. Al ledaagse histor ische cultuur in 
Neder land 1945-2000  (Proefschrif t  Universiteit  van Utrecht 2002).  
26 Ibidem, 285. 

http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=Verlangen
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=naar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=tastbaar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=verleden
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=onderwijs
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=historisch
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=besef
https://repub.eur.nl/col/10254
https://repub.eur.nl/col/10254
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=Verlangen
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=naar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=tastbaar
http://picarta.pica.nl/DB=2.34/SET=1/TTL=9/CLK?IKT=4&TRM=verleden
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musea en via de televis ie. Hij  concludeert tenslotte, dat de hi storische cultuur 

in Neder land vele terreinen bestr i jkt  en buitengewoon levendig is. 27 

Nitsch, in haar werk,  onderzocht het begr ip schoolmuseum. Zi j  

vergeleek zeventien Duitse schoolmusea uit  de jaren zeventig en tachtig en 

probeerde een def ini t ie te formuleren voor het dit  soort museum. 28 Hierbij  gaat 

zij  uit  van de of f iciële def init ie van het ICOM voor musea in het algemeen en 

past deze aan om het type schoolmuseum te def iniëren als: “ Een 

schoolmuseum moet een permanente openbare instel l ing zijn, die object en uit  

de geschiedenis van de school, die van culturele waarde zijn, verzamelt,  

behoudt, onderzoekt en die ter vorming of  vermaak van een algemeen publiek 

presenteert.”29  

Het leermiddel schoolplaten, een van de meest gebruikte hulpmiddelen 

bij  het aanschouweli jk onderwijs, is het onderwerp van de historicus Oelbauer 

in zijn Aus dem Land der Schulmuseen. Lehrmittelausstel lungen und 

Schulmuseen in Bayern zwischen 1875 und 1945. 30 Oelbauer beperkt zich tot 

de schoolmusea in Beieren maar zijn observaties geven i nzichten die zeker 

ook voor de studie van schoolmusea elders relevant zijn.  

Het onderzoek van Van Buren, medewerker in het Nationaal 

Onderwijsmuseum te Dordrecht, r icht zich op de Neder landse situat ie en 

concentreert zich vooral op het Neder lands Schoolmus eum te Amsterdam en 

het Nat ionaal Onderwijsmuseum te Rotterdam, (de voorloper van het huidige 

Neder lands Schoolmuseum in Dordrecht) als exponenten van schoolmusea uit  

respect ievel i jk de negentiende, en de twint igste eeuw. 31 Na zijn beschr ijving 

van de ontwikkeling van deze musea en een vergel i jk ing daarvan, besluit  Van 

Buren met een bespreking van het huidige Nationaal Onderwijsmuseum, 

waarbij  hij  de doelstel l ingen, het verzamelbeleid, en de wijze van 

representat ie analyseert en in historische context plaats t.  Naast de sterke 

nadruk op de Neder landse situatie, wordt  in het werk van Van Buren ook de 

internationale discussie over schoolmusea besproken.  

Uit  de bovengenoemde l iteratuur bl i jkt  dat er wel enige interesse voor 

het thema, schoolmuseum bestaat bij  his toric i maar deze is weinig in 

vergeli jk ing tot het belang van onderwerp. Geen van de bovengenoemde 

werken bovendien, presenteert een internationale actuele vergel i jk ing; een 

                                            
27 Ibidem, 289. 
28 Nitsch, Die  Schule wandert ins Museum.  
29 Ibidem, 176. 
30 Oelbauer, Aus dem Land der Schulmuseen.  
31 Van Buren,  Van prakt isch en pedagogisch naar cul tuurhistorisch.  
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vergeli jk ing tussen schoolmusea in de twint igste, en eenentwint igste eeuw, in 

verschil lende Europese landen ontbreekt dus nog steeds.  

Een vergeli jkend onderzoek naar schoolmusea zou ook van grote 

interesse kunnen zijn tegen de achtergrond van een zich verenigend Europa. 

Voor een beter inzicht in het wezen van de verschi l lende Europese l anden en 

voor meer begrip van het karakter van de mensen die daar leven, zou kennis 

van elkaars cultuur, waartoe ook het onderwijs behoort,  gestimuleerd moeten 

worden om op mensel i jk niveau eenheid te bevorderen. Uitwissel ing van 

culturele kennis en producten, waaronder ook schoolmusea vallen, zou mede 

daartoe kunnen leiden.  

Aan de wetenschappel i jke kennis van de museologie kan de bestuder ing 

van de bestaande schoolmusea waardevolle informatie toevoegen. Hierboven 

genoemde vragen naar hoe concepten als nostalgie en vooruitgang, afstand 

en nabijheid, histor isch besef, nationale identiteit  en museal isering moeten 

gesteld worden. Spelen deze concepten een rol in de huidige onderwijsmusea 

en zo ja, hoe kri jgen ze gestalte in de tentoonstel l ingen? Daarna moeten d e 

overeenkomsten en verschil len, die in de musea in deze landen bestaan, 

onderzocht en verklaard worden.  

Meer aandacht van histor ici voor de bestaande schoolmusea zou ook 

kunnen bijdragen aan een groei van de popular iteit  van deze musea als bron 

van kennis over het onderwijs in de per iode waarin de algemene leerplicht in 

de meeste Europese landen werd ingevoerd.  

 

1.4  Bronnen, methode en opzet van deze studie  

Ofschoon, zoals hierboven uiteengezet, schoolmusea slechts een klein deel 

van het onderzoeksveld zi jn in de veelheid van onderzoeksmogeli jkheden over 

de geschiedenis van het onderwijs die het ver leden biedt, en er niet heel veel 

geschreven bronmateriaal beschikbaar is, bli jkt  er bij  naarst ig zoeken toch wel 

nutt ige informatie te vinden te zijn. Voor dit  onderzoek werd daarom gebruik 

gemaakt van beschikbare geschreven informatie, maar speelde ook de eigen 

observat ie een grote rol.  

De eigen bezoeken aan de tentoonstel l ingen vormden de meest 

omvangrijke bron van informatie over de representat ie van het onde rwijs in 

deze musea. Voor dit  onderzoek is eveneens gebruik gemaakt van de catalogi,  

soms van heel bescheiden vorm en formaat, van de besproken musea. Deze, 

samen met de getoonde museumstukken en de wijze waarop deze 

gepresenteerd worden, vormden een belangrijke bron voor de analyse van de 



 

18 
 

tentoonstel l ingen. Gesprekken met conservatoren, educat ieve medewerkers en 

bezoekers in de musea waren daarnaast ook interessante informatiebron nen. 

Aan de hand van de theorieën over histor ische beeldvorming en de narrat i eve 

analyse van het verhaal dat in musea wordt verteld over het lager onderwijs 

rond 1900, werd op basis van pr imaire bronnen en secundaire l i teratuur, 

onderzocht in hoeverre de tentoonstell ingen in onderwijsmusea in België, 

Duitsland en Nederland zich van  elkaar onderscheiden en hoe de verschi l len 

en overeenkomsten kunnen worden verklaard.  

Naast de secundaire l i teratuur die er bestaat, is er in de archieven van 

de verschi l lende musea soms bronmateriaal te vinden, en hebben de meeste 

musea een catalogus of  beschrijving van het tentoongestelde materiaal.  

Zelden is dit  een vol ledige catalogus, in het geval van t i jdeli jke 

tentoonstel l ingen binnen het concept van het schoolmuseum worden ook 

deelcatalogi aangeboden. De kleinere musea hebben soms een A -4tje met 

informatieve tekst of,  in het geval van volkskundemusea, een bladzijde in een 

algemene catalogus. Andere musea plaatsen de informatie over de 

tentoongestelde objecten, naast of  onder deze objecten. Ook worden er in 

enkele gevallen informatieve f i lms aangeboden. In al le bezochte musea geven 

medewerkers graag informatie, of  rondleidingen. Tenslotte heeft ook het 

internet bruikbare informatie opgeleverd.  

Zoals hierboven vermeld kunnen schoolmusea in drie typen worden 

ingedeeld. Een voorbeeld van het museum van het eerste hoofdtype, waar de 

belangrijkste doelstell ing is het onderwijzen van schoolkinderen in 

verschil lende vakken zoals Myrte Voormolen beschr ij f t ,  is het Museon in Den 

Haag. Als een voorbeeld van het tweede museum kan het Nat ionaal 

Onderwijsmuseum in  Dordrecht gezien worden. Een museum dat hoofdzakel i jk 

recreatief  is, is dikwij ls te vinden als onderdeel van volkskundemusea waar, 

zoals het Volkskundemuseum in Brugge, waar de geschiedenis van het 

onderwijs één kamer omvat. Ook het Lehrerhaus in Fr iemersheim, Duits land is 

van dit  type.  

De zes schoolmusea die in deze scr ipt ie besproken worden zi jn een 

afspiegel ing van de diversiteit  van schoolmusea in de verschi l lende landen en 

zelfs binnen elk land. Naast deze musea, die de kern van het onderzoek 

vormen, wordt er hierna zo nodig verwezen naar, of  vergeleken met, andere  

musea.  
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1.5 Gebruikte methode  

Deze scr ipt ie heeft als onderwerp van analyse de narrat ieve representat ie, het 

verhaal,  van het onderwijs zoals dat in de huidige schoolmusea verteld wordt. 

Ze beoogt, door middel van een narrat ieve analyse van de tentoonstel l ingen 

en de catalogi van een aantal schoolmusea in verschi l lende landen, te komen 

tot een verhaal waar in het beeld dat deze musea representeren van het 

onderwijs rond 1900 zichtbaar wordt . 

De narrat ieve analyse leent zich bijzonder voor dit  onderzoek . De 

veelheid van objecten die worden tentoongesteld moeten immers door een 

verhaal met elkaar verbonden worden om een samenhangend geheel te 

vormen. Om dit  verhaal duidel i jk te maken, werd voo r dit  onderzoek een l i jst  

samengesteld bestaande uit  een aantal vragen, zie de bij lage 5. Deze negen 

vragen betreffen: opricht ing en doel van het museum, het gebouw en de 

inr icht ing ervan, het verzamelbeleid en de omgang met de doelgroepen, de 

medewerkers en het contact met de media.  Omdat in veel geval len de musea 

deel uitmaken van, of  direct verbonden zi jn met, de tentoonstel l ing werden de 

gebouwen waarin het museum gevest igd is bij  de analyse van de 

tentoonstel l ing direct betrokken. Dit  is zichtbaar in d e negen vragen die de 

basis vormen voor de analyse.  Wanneer het woord “museum” in deze script ie 

wordt gebruikt,  houdt dit  de tentoonstel l ing in. Wanneer het woord 

“tentoonstel l ing” wordt gebruikt gaat het om de tentoonstel l ing zonder dat het 

museum, het gebouw, noodzakel i jk deel daarvan is.  Daarnaast werden 

bezoekers naar hun mening gevraagd.  

De schoolplaten, de leesboekjes, de opstel l ing in de leslokalen  en de 

gebruikte leermiddelen vormen het materiaal dat inzicht moet geven in het 

dagel i jkse leven van de school van toen. Er is geprobeerd om het verhaal 

hiervan te vertel len en daarbij  het anders zijn van de school in het museum 

maar ook de overeenkomsten met de school van nu te tonen en de afstand 

tussen het nu en toen te verkleinen zonder deze te ontkenne n. Op deze wijze 

wordt de narrat ieve representat ie van het museum het verhaal van toen.  

Narrat ieve representat ie, schr ij f t  Jeroen Willemsen in zijn 

masterscript ie, Een heikele her innering 32,  is een begrip dat in de laatste 

decennia van de twint igste eeuw on tstond en aanvankeli jk gedef inieerd werd 

                                            
32 Jeroen Willemsen ,  ‘Een heikele her inner ing. De hedendaagse educatieve en 
esthetische representat ie van Srebrenica in Neder land ’ ,  (script ie Open 
Universiteit  2017).  

https://www.academia.edu/37930166/Een_heikele_herinnering._De_hedendaagse_educatieve_en_esthetische_representatie_van_Srebrenica_in_Nederland
https://www.academia.edu/37930166/Een_heikele_herinnering._De_hedendaagse_educatieve_en_esthetische_representatie_van_Srebrenica_in_Nederland
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als: ‘de verbeelding van een serie gebeurtenissen’. 33 Aangezien deze def init ie 

op den duur als te weinig omvattend en te algemeen bleek te zijn, ontstond er 

in de sociale wetenschappen en in de cultuurwetenschappen b ehoefte aan een 

veel bredere opvatt ing van het begrip. De sociaalpsycholoog Jürgen Straub 

sprak in dit  verband van een ‘narrat ieve turn’.  Hij  stelde dat representat ies 

vanaf de late twint igste eeuw niet langer als feiteli jke weergaven van 

gebeurtenissen ui t  het ver leden werden beschouwd, maar als een bewuste 

interpretat ie en verbeelding ervan. Volgens Straub geven narrat ieve 

representat ies betekenis aan verleden, heden en toekomst door een logisch 

opgebouwd verhaal te smeden uit  afzonderl i jke gebeurtenissen .34  

Bij  empir isch onderzoek zijn volgens Willemsen dr ie verschi l lende 

aspecten van narrat ieve representat ie van belang: de formele kenmerken van 

het narrat ieve plot,  de aanwezigheid van mult iperspectiviteit  en de 

betekenisgeving door middel van mult idirect ionaliteit . 35 

Als formele kenmerken van het narrat ieve plot noemt Willemsen: vorm, inhoud 

en doel.  Voor veel cultuurwetenschappers omvat het begrip echter meer. Jörn 

Rüsen beschouwde narrat ieven als taalkundige vormen van de omgang met 

het verleden.36 Literatuurwetenschapper Mieke Bal stelt ,  dat ook afbeeldingen, 

gebeurtenissen en objecten hiertoe behoren. Ook zij  kunnen een verhaal 

vertel len.37  

Mult iperspectiviteit  wordt door Maria Grever in E rfgoed en 

mult iperspectiv iteit  gedef inieerd als het besef van verschil lende perspectieven 

op een (histor ische) gebeurtenis of  ontwikkeling die leiden tot  verschil lende 

interpretat ies. 38 Grever en Van Boxtel stellen dat mult iperspect iviteit  in een 

                                            
33 David Rudrun, ‘Narrat ive, f rom narrat ive representat ion to narrat ive use: 
Towards the l imits of  def init ion’,  Narrat ive 13-2 (2005) 195-204, passim; 
Marie-Laure Ryan ‘Semantics, pragmatics, and a response to David Rudrum’, 
Narrat ive 14-2 (2006) 188-196, aldaar 188.  
34 Jürgen Straub, ‘Psychology, narrat ive, and cultural memory: Past and 
present ’,  in: Astr id Erll en Ansgar Nünning eds . ,  A companion to cultural 
memory studies (Ber li jn en New York 2010) 215-228, aldaar 215-216 en 219-
222.).  
35 Willemsen, ‘Een heikele her inner ing’ 16.  
36 Ibidem.  
37 Mieke Bal, Narratology, introduct ion to the theory of narrat ive (Toronto 
1997) 3.  
38 Maria Grever, Erfgoed en mult iperspectiviteit ,  Lezing bij  de Expertmeet ing 
Erfgoedonderwijs (Center for Historical Culture,16 juni 2016). 
https:/ /vakdidact iekgw.nl/wp-content/uploads/2016/07/Maria -Grever-
Presentat ie-Expertmeeting-Erfgoedonderwijs-16-06-2016.pdf 

https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/07/Maria-Grever-Presentatie-Expertmeeting-Erfgoedonderwijs-16-06-2016.pdf
https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/07/Maria-Grever-Presentatie-Expertmeeting-Erfgoedonderwijs-16-06-2016.pdf
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educat ieve context leerl ingen helpt om meerdere perspectieven van personen 

uit  ver leden en heden te kunnen herkennen en daarmee om te gaan. 39  

Mult idirect ionaliteit  is het derde aspect dat volgens deze historic i van 

belang is bij  het empir ische onderzoek naar narrat ieve representat ies. 

Mult idirect ionaliteit  is een wijze van her inne ren waarbij  vermeden wordt dat 

één her innering in het geheel van een gebeurtenis of  situat ie,  domineert ten 

koste van andere herinneringen. Meerdere herinner ing moeten aan elkaar 

gerelateerd worden, elkaar beïnvloeden en gezamenli jk betekenis geven aan 

het verleden.40 De term ‘mult idirect ional memory’  werd door Michael Rothberg 

beschreven en toegepast in zijn onderzoek naar de wijze waarop de 

herinner ing van de Holocaust zich verhoudt tot de herinner ing van andere 

uitbarst ingen van extreem geweld. 41 Niet al leen in wetenschappel i jke debatten 

en studies is mult idirect ionaliteit  onmisbaar voor het verkri jgen van een zuiver 

inzicht, ook bij  het opzetten van een tentoonstel l ing en het inr ichten van een 

museum is dit  aspect van groot belang.  

 

1.6 Opzet 

Nadat in deze inleiding de probleemstell ing, de bronnen en het 

wetenschappel i jk belang van dit  onderzoek werden toegel icht worden in 

hoofdstuk 1 de theoretische uitgangspunten behandeld die er bestaan over 

nostalgie en vooruitgang, historisch besef en national iser ing, afstand en 

nabijheid, en museal iser ing. Hoofdstuk 2 behandelt het histor isch 

uitgangspunt. Hierbij  werd gekeken naar zowel de geschiedenis van het 

onderwijs als die van het museum. Hoofdstuk 3  plaatst het onderzoek in zijn 

histor ische context. De volgende drie hoofdstukken vormen de kern van het 

onderzoek en beschr ijven de tentoonstell ingen in de bezochte musea Hierna is 

in een slotbeschouwing gekeken naar de verschil len en overeenkomsten die 

bleken te bestaan tussen de tentoonstel l ingen in de verschi l lende typen 

museum. Hierin wordt een de analyse van deze ervaringen getoond met de 

conclusies die op basis van de theoretische uitgangspunten konden worden 

getrokken. 

                                            
39 Maria Grever en Carla van Boxtel,  ‘Kruipen in de huid van een ander’,  in: 
idem, Verlangen naar tastbaar verleden. Erfgoed, onderwijs en histor isch 
besef (Hi lversum 2014) 39-52, aldaar 39.  
40 Ibidem. 
41 Michael Rothberg, ‘Introduct ion: Theor izing mult idirect ional memory in a 
transnat ional age’,  in: idem, Mult idirect ional memory: Remembering the 
holocaust in the age of decolonizat ion (Stanford 2009) 1-29, aldaar 3.  
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Voor de indeling per land bij  de beschrijving werd gekozen omdat het 

onderwerp, onderwijs een sterke band heeft met de bezoeker van een 

schoolmuseum. De herinnering aan de eigen jeugd wordt opgeroepen. Deze 

eigen jeugd, is ook nauw verbonden met het eigen land en zijn cultuur. In 

tweede instant ie is het dan interessant voor de bezoeker te ervaren h oe de 

jeugd van kinderen elders is geweest. De volgorde waar in de landen werden 

behandeld is louter een alfabetische en houdt geen waardeoordeel in. In de 

drie landen waar schoolmusea bestudeerd zijn, België, Duitsland en 

Neder land, werd omstreeks dezelfde  t i jd de algemene leerplicht ingevoerd, 

nadat eerder kinderarbeid was afgeschaft of  ingeperkt. De scholen in deze 

landen hadden, mede daardoor, vergel i jkbare problemen ervaren in de eerste 

decennia van hun opricht ing, zoals f inancier ing, weerstand van oude rs en 

kinderen tegen de schooldwang en vervel ing, gebrek aan passende 

leermiddelen en verouderde pedagogische opvatt ingen. Voor een vergel i jk ing 

van musea die de geschiedenis van het onderwijs rond 1900 tonen, is de 

combinatie van deze drie landen heel int eressant gebleken.  

In Vlaamssprekend Belg ië werden twee musea onderzocht: Het 

Volkskundemuseum in Brugge en het Stedel i jk Onderwijsmuseum in Ieper. De 

musea die in Duits land werden onderzocht zijn: het schoolmuseum, Das 

Lehrerhaus in Fr iemersheim-Duisburg, en het Westfählisches Schulmuseum in 

Dortmund. In Neder land concentreerde het onderzoek zich op het Nationaal 

Onderwijsmuseum in Dordrecht en het schoolmuseum Schoolt i jd in Terneuzen.  

Om zoveel mogel i jk antwoorden te kri jgen op al deze vragen zijn er 

gesprekken gevoerd met medewerkers van de musea en met een aantal 

bezoekers. Aan hen werden, naast vragen over hun algemene indruk, ook 

vragen gesteld over nostalgie en vooruitgang, informatiewaarde en 

aantrekkeli jkheid van het getoonde materiaal,  en nut van een dergeli jk 

museum. Vragen met betrekking tot nationale ident iteit ,  of  afstand en 

nabijheid bleken veel bezoekers minder interessant te vinden. Een groot deel 

van de antwoorden op vragen naar nostalgie en vooruitgang, nationale 

bewustzijn en historisch besef, en afstand en nabijheid echter, werd ontleend 

aan de eigen bezoeken aan de musea en aan de catalogi van de musea voor 

zover deze bestaan, zowel als aan de secundaire l i teratuur.  
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2. Theoretisch uitgangspunt  

 

Voor het onderzoek naar het verhaal dat de schoolmusea ver tel len over het 

lager onderwijs rond 1900, werd gebruik gemaakt van de concepten nostalgie 

en vooruitgang, afstand en nabijheid , en van historisch besef als bron van 

histor ische ident iteit .  Deze verschil lende aspecten van het historisch e verhaal 

zijn nauw met elkaar verweven, en vormen een belangrijk aspect van het beeld 

dat er bestaat over de aard van het schoolmuseum. Cultuurtheoretic i hebben 

zich, s inds lange t i jd, beziggehouden met het debat over een theoret isch 

kader dat de historische beeldvorming in musea kan beschrijven.  

In het voor liggende onderzoek zul len deze verschi l lende theorieën 

besproken en toegepast worden op de schoolmusea van deze t i jd, teneinde 

een omvattend beeld geven van de wijze waarop in deze musea het verhaal 

van het onderwijs rond 1900 verteld wordt. Het is het verhaal van een per iode 

waar in musea bloeiden en waar ook de wortels van het huidige schoolmuseum 

liggen; een periode in de geschiedenis van het onderwijs, waar in heel veel 

veranderde en waar ontwikkeling plaatsvond en kennis beschikbaar werden 

voor de grote massa.  

  

2.1 Nostalgie en vooruitgang   

Nostalgie en vooruitgang spelen een belangrijke rol bij  het opzetten van een 

tentoonstel l ing over de school van vroeger . Voor de bezoeker van het museum 

veroorzaakt nostalgie herkenning.  Het verlangen om te weten hoe het vroeger 

was, maakt deel uit  van de grotere emot ionele vraag die niet al leen voor 

histor ic i maar voor elke mens belangrijk is: ‘Waar kom ik vandaan?’ Het is de 

vraag naar de eigen wortels.  

Nostalgie wordt ervaren als  een verlangen naar de goede, oude t i jd,  een 

gevoel dat veel op heimwee l i jkt .  Voor de histor icus is nostalg ie iets dat 

verder gaat.  Het is een vorm van nieuwsgierigheid en van verlangen naar 

kennis die verbonden is met de eigen emotie. O orspronkeli jk was nostalgie 

een medische term die samengesteld is uit  het Griekse ‘nostos’,  wat terugkeer 

naar de geboorteplaats betekent, en ‘algos’,  het Griekse woord voor pijn .  In de 

zevent iende eeuw werd nostalgie gezien als een fysieke kwaal met duide l i jk 

waarneembare klachten. Een zekere Dr. Johannes Hofer gebruikte de term 

nostalgie in 1678 in zijn medische handboek als een extreem en onbestemd 

ver langen naar het vader land. Hij  beperkte de term dus, tot wat tegenwoordig 

heimwee wordt genoemd. Hij  beschreef de oorzaken en symptomen, alsmede 
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een behandeling ervan. In de achtt iende eeuw werd nostalgie in Rusland als 

een ernst ige, besmettel i jke ziekte gezien. 42  Arnold-de Simine wijst erop dat 

Kant een van de eersten was die nostalgie def inieerde in relat i e tot t i jd, meer 

dan in relat ie tot ruimte, meer als een verlangen naar het ver leden dan als een 

ver langen naar een bepaalde plaats. 43  

Die originele betekenissen bestaan niet meer. Nostalgie wordt nu 

geassocieerd met her inneringen uit  vervlogen t i jden  die een posit ieve 

herinner ing zijn geworden. Volgens Arnold -de Simine is het is een emotie die 

gevoelens van verdr iet ig ver langen combineert met vreugde en menseli jke 

warmte. Zij  ziet in dit  gevoel een paradox, omdat het select ief is; het f i l tert  uit  

wat niet goed was in het verleden en benadrukt het goede en het schone. Het 

is geen echte, geen zuivere, her innering. 44 Boym, in haar theor ieën over 

restaurat ieve nostalgie  en ref lect ieve nostalgie,  s luit  hierbij  aan en verdedigt 

de opvatt ing dat het nostalgisch ver langen naar het ver leden niet vr i j  hoeft te 

zijn van een krit isch oordeel daarover. Verlangen en krit iek, zegt zij ,  zi jn niet 

tegengesteld aan elkaar. 45 Nostalgie en de vraag naar vooruitgang kunnen hier 

met elkaar verbonden worden door een krit isch bevrage n van de waarde van 

het oude en open staan voor de mogeli jkheden tot verbeter ing daarvan.  

Grever ziet de intensiteit  en de snelheid waarmee de westerse 

maatschappij  van gedaante is veranderd  als oorzaak van het nostalgische 

ver langen naar het verleden. Het  besef voorgoed afgesloten te zijn van het 

ver leden zou volgens haar geleid hebben tot een behoefte om het verleden te 

object iveren en te bestuderen. 46 Historische musea zijn producten van deze 

interesse. Lübbe en Van der Dussen gaan ervan uit  dat nostalgie  voortkomt uit  

angst voor deze snel le verander ingen. 47 Evenals Van der Dussen meent ook 

Bosch dat nostalgie alt i jd aanwezig is in de mens die geïnteresseerd is in het 

ver leden. 48.  Nostalgie kan een machtige dr i j fveer zijn voor de historicus die 

het verleden, of  de representat ie daarvan wil verkennen. Het speelt een rol 

                                            
42 Ani l Ramdas, Ik had me de wereld anders voorgesteld ,  (Weteringschans 
2017) g.p.  
43 Si lke Arnold-de Simine, Mediat ing memory in the museum. trauma, empathy, 
nostalgia  (Londen 2013) 57.  
44 Arnold-de Simine, Mediat ing memory  54.  
45 Svetlana Boym, The future of nostalgia  (New York 2001) 49.  
46 Maria Grever, ‘Visual iser ing en col lect ieve herinner ingen ’ 207.  
47 H. Lübbe, Geschichtsbegr if f  und Geschichtsinteresse ,  Basel 1977 en H. 
Lübbe, Der Fortschri t t  und das Museum. Über den Grund unseres Vergnügens 
an historischen Gegenstanden  (Londen 1982).  
48 W.J. van der Dussen, De museal iser ing van onze cultuur.  De t i jd in 
perspect ief  (Venlo 1995).  
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bij ,  of  is verbonden met, veel onderzoek s thema’s. Het begrip wordt 

geassocieerd met vragen naar persoonl i jke en nationale ident iteit ,  naar 

ver leden en vooruitgang en naar de juistheid van de he r inner ing. Zoals 

beschreven in de opstel len van Piet Blaas, is nostalgie een vorm van 

histor isch besef .49 Om deze redenen speelt  het een grote rol bij  de inr icht ing 

van een historisch museum. Het verband van nostalgie met nationale en 

persoonl i jke identitei t  wordt duidel i jk in het werk van Snijders. Het zou 

volgens haar een zoeken zijn naar deze identiteit  die het persoonli jke met het 

nationale verbindt. 50 De mens die zichzelf  ervaart als individu, wi l tegel i jkert i jd 

deel uitmaken van het grotere, het nationa le geheel. Hij  wi l deelnemen aan 

het leven en het groepsbewustzijn van zi jn land of  regio.  

Nostalgie is nauw verbonden met het begrip vooruitgang. Nog in de 

achtt iende eeuw werden ver leden, heden en toekomst als gel i jkwaardige 

fenomenen beschouwd, die zich  in een cycl isch proces zouden bewegen. 51  

Deze t i jdsopvatt ing was gebaseerd op de kringloop van de natuur, zoals die 

door de mens werd waargenomen. Van de fouten in het ver leden kon geleerd 

worden, waardoor het mogeli jk was de cirkel van de t i jd op een hog er niveau 

te brengen en er enige vooruitgang mogeli jk werd, maar de eeuwige herhal ing 

bleef  dominant. Na de t i jd van de Ver l icht ing ontstond er geleidel i jk aan een 

t i jdsopvatt ing, volgens welke de gebeurtenissen  elkaar zouden opvolgen in 

een voortschrijdend proces. Hierdoor werd vooruitgang mogeli jk, en was in de 

handen van de creërende mens gekomen. Deze vooruitgang werd met name 

op de grote wereldtentoonstel l ingen als een product van de Europese cultuur 

gepresenteerd, en zette het verleden def init ief  op e en afstand. Deze sterke 

rat ionele toekomstgerichtheid veroorzaakte echter tegel i jkert i j d ook een 

nostalgisch verlangen naar het ver leden. 52 

Schoolmusea zijn plaatsen waar de nostalgie hoogti j  kan vieren. Niet 

al leen wordt de bezoeker daar in contact gebrach t met het historisch verleden, 

ook de herinner ingen uit  het persoonl i jk ver leden van de beschouwer komen 

tot leven. De eigen schoolt i jd en de eigen jeugd l iggen meestal nog tameli jk 

                                            
49 Piet Blaas, Anachronisme en historisch besef, momenten uit  de ontwikkel ing 
van het Europees historisch bewustzi jn (Amersfoort 1993).  
50 Yvonne, Snijders, Plots van 'de' Neder landse geschiedenis Een vergel i jking 
tussen Hol landRama® en enkele schoolmethoden (Rotterdam 2010) 31.  
51 Ibidem, 16.  
52 Maria Grever, ‘Tijd en ruimte onder één dak. De wereldtentoonstell ing als 
verbeelde vooruitgang’, in: Maria Grever en Harry Jansen (red.),  De 
ongr ijpbare t i jd. Temporaliteit  en de construct ie van het ver leden (Hi lversum 
2001) 113-130, aldaar 128.).  
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vers in het geheugen. Tegeli jkert i jd wordt  ook de vooruitgang zichtbaar in  het 

museum. De charmante verhaalt jes uit  de leesboekjes roepen niet al leen een 

gevoel van warmte en zekerheid op, maar kunnen ook een respect opwekken 

voor de intellectual isering en van de verbetering van de pedagogie k van het 

onderwijs, zoals dat sinds meer dan een eeuw nadien heeft plaatsgevonden. 

De schoolplaten met hun r idders en veldslagen kunnen nat ional ist ische trots 

oproepen, of  schaamte over het gewelddadige van het nationale verleden, 

maar ook een gevoel van vreugde over het leven in vredesti jd. Als de schoolse 

discipl ine, zoals die heerste rond 1900 door de bezoeker al als waardevol 

ervaren wordt door de getoonde opstell ing van een klaslokaal,  inclusief  de 

straffende stok van de meester, dan nog zal deze bezoeker een waardevol le 

vooruitgang in de omgang met het k ind niet kunnen ontkennen.  

Vooruitgang wordt in de musea niet al leen gestimuleerd in de gedachten 

van de bezoeker. Ze is meestal ook deel van de tentoonstel l ingen zelf .  

Kindvr iendeli jke leermiddelen die in elke tentoonstel l ing te zien zij n bewijzen 

dat verbeter ingen van het onderwijs ook hebben plaatsgevonden in de t i jd die 

bestreken wordt in de besproken musea . 

 

2.2 Historisch besef en identiteit  

Het begrip h istor isch besef wordt door Wilschut omschreven als meer dan 

al leen maar kennis van, of  zuivere belangstell ing voor geschiedenis; het 

omvat de samenhang tussen interpretat ie van het ver leden, het begrijpen van 

het heden, en het perspectief  op de toekomst. 53 Ribbens in zijn onderzoek 

naar de betekenis en het gebruik van de term histor isc h besef, concludeert dat 

deze uitdrukking doorgaans niet zozeer betrekking heeft op het mensel i jk 

besef dát er een ver leden is, maar veeleer betrekking heeft op de wijze 

waarop de hedendaagse mens, in materiële en immateriële zin, omgaat met 

het verleden zoals dat bijvoorbeeld in musea gebeurt. 54  

Nostalgie en vooruitgang zijn  belangrijke voorwaarden voor het ontstaan 

van de vraag naar historische duiding. Nostalgie kan gezien worden als een 

als een voorstadium van historisch besef. De causale relat ie, die v oortkomt uit  

histor isch besef, geeft zich dan rekenschap van het specif ieke, van zowel de 

eigen t i jd en de beschouwde histor ische periode, als van het overeenkomstige 

                                            
53 Arie H.J. Wilschut, ‘Historisch besef als onderwijsdoel ’ Histor isch Huis, z.d. 
http:/ /www.histor ischhuis.nl/HistBesef/HHbesef3.html. 
54 K. Ribbens, Een eigenti jds verleden. Al ledaagse histor ische cultuur in 
Neder land (Hi lversum 2002)  11.  

http://www.historischhuis.nl/HistBesef/HHbesef3.html
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van die eigen t i jd. 55 Om dit  te bereiken, is kennis van het ver leden 

noodzakel i jk, en deze moet verbonden worden met het heden en de toekomst.  

De manier waarop nostalgie leidt tot historisch besef en nat ionale 

identiteit  en een nat ionaal eenheidsgevoel is gecompliceerd. Verleden, heden 

en toekomst moeten met elkaar in verband worden gebracht, verander ing en 

continuïteit  moeten zichtbaar gemaakt worden. In dit  proces kon de school een 

belangrijke rol spelen. Toen in 1857 de Onderwijswet werd ingevoerd, werd 

geschiedenis een verpl icht vak voor de lagere school in Nederland. 56 Het vak 

werd onderdeel van de nat ionale opvoeding en belangrijke leerdoelen waren 

het aanwakkeren van warme vaderlandsl iefde, christel i jke deugden en het 

aankweken van eerbied voor overheid en Oranjehuis’. 57 Het vormen van een 

nationale identiteit  was hier een bewust nagestreef d doel.  Het ging hierbij  om 

de vorming van goede staatsburgers, die zich bewust zouden zijn het van 

karakter van het land waar in zij  woonden en die geleerd hadden hoe ze zich 

als burgers van dat land dienden te gedragen. 58  

In zijn art ikel analyseert Van den Bosch hoe de ontwikkeling van 

nationale identiteit  in de latere jaren plaatsvindt. 59 Hij  ziet nostalgie als een 

uitgangspunt om de daaruit  bl i jkende interesse voor de geschiedenis te 

mobil iseren en om te buigen, r icht ing historisch besef. 60 De vooruitgang wordt 

zichtbaar en maakt deel uit  van dit  histor isch besef. Onderwijs speelt hierbij  

een grote rol ;  kennis van de geschiedenis maakt het immers mogeli jk de 

causale verbanden tussen het gebeurde in het verleden en de ontwikkel ing in 

het heden ontdekken.  

Grever en Van Boxtel benadrukken dan ook sterk het belang van 

geschiedenisonderwi js als middel om kinderen tot histor isch besef te brengen. 

Ook is, volgens hen, kennis van het ver leden hiervoor noodzakeli jk. 61 Het 

contact met objecten en beelden uit  het verle den in musea kan hierbij  een 

st imulerende rol spelen.  

                                            
55 Van den Bosch, ‘Nostalgie en historisch besef ’.  
56 Wet van den 13den Augustus 1857, op het lager onderwijs  
Staatsblad van het koningrij k der Neder landen. (N°. 103.).   
57 A.M. Damstra, Beelden over het ver leden. Nationale identitei t  en histor ische 
wandplaten van J.H. Isings (1884-1977) (Utrecht 2016).  
58 Wilschut, ‘Historisch besef als onderwijsdoel ’.  
http:/ /www.histor ischhuis.nl/HistBesef/HHbesef3.html , 
59 Bosch, Nostalgie en histor isch besef .  
60 Ibidem. 
61 Maria Grever en Carla van Boxtel,  Verlangen naar tastbaar verleden ,  
onderwijs en historisch besef  (Hi lversum 2014).  
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Evenals Grever en Van Boxtel pleit te de Jong, halverwege de jaren 

zestig, voor een herbezinning op de rol van de geschiedenisles in het 

onderwijs.  De Jong, was de auteur van de toen veelgebruikte handleiding voor 

geschiedenisleerkrachten, Kind, school en geschiedenis.  Voor de persoonli jke 

vorming en ontplooi ing van het k ind, zou kennis van het ver leden noodzakeli jk 

zijn om de t i jd waar in het leef t te kunnen begrijpen. Kerndoel van het 

onderwijs moet, vo lgens hem zijn, dat het  k ind begrip kri jgt voor de historische 

dimensie.62 De school dient de ontwikkeling van het t i jdsbegrip en het 

histor isch besef te st imuleren. Het aanbieden van aantrekkeli jke, 

persoongecentreerde verhalen, het gebruik van i l lustrat ies zoals dia's, f i lm en 

wandplaten, en het maken van excursies naar musea of  oudheidkamers, 

werden voorgesteld als belangrijke hulpmiddelen. Het onderwijs moest, 

volgens de Jong, bijdragen aan de ontwikkeling van het historisch besef. 

Naast het onderwijs op school, kunnen school- en andere historische musea 

door het tonen van objecten uit  het ver leden, deze nat ionale identiteit  

st imuleren. 63 De in het  museum tentoongestelde objecten, die in het verleden 

nationale identiteit  gestimuleerd hebben in het k ind , kunnen nu hetzelfde 

effect hebben op de bezoeker. Deze objecten worden dan 

herinner ingsplaatsen zoals Pierre Nora beschr ij f t  in zijn monumentale werk , 

Les Lieux de mémoire.  Het zijn plaatsen van her innering die de gedachte aan 

het verleden levendig kunnen houden en een rol spelen bij  het vormen van 

histor isch besef en nationale ident iteit .64  

Terwij l in het onderwijs rond 1900 vaak bewust werd gestreefd naar het 

bevorderen van nat ionale ident iteit ,  is de vraag gerechtvaardigd of  moderne 

musea dit  nu nog doen. Volgens Ribbens is een zekere nationale inkleuring 

alt i jd wel waarneembaar. Dit  zou samenhangen met het feit  dat de bestudering 

van de histor ische cultuur in verschil lende westerse landen betrekkeli jk los 

van elkaar heeft plaatsgevonden. 65 Wanneer echter geen bewuste bevordering 

van nat ionale ident iteit  nagestreefd wordt, zal deze ongetwij feld dus toch 

plaatsvinden. Omdat de bestaande schoolmusea al len het verhaal vertellen 

over het leven van de eigen voorouders van de bezoeker , zal deze bezoeker 

zich, met t rots of  met een krit ische houding, verbonden voelen met de eigen 

geschiedenis. Het beeld dat wordt opgeroepen in deze her inneringsplaats 

                                            
62 Ribbens, Een eigent i jds ver leden,  55.  
63 G. de Jong, Kind school en geschiedenis (Amsterdam/Brussel,  1975).  
64 P. Nora, Les Lieux de mémoire  (Paris 1984-1992).  
65 Ribbens, Een eigent i jds ver leden,16. 
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wordt dan een herinnering aan het gezamenli jke ver leden zoals Nora dit  

beschr ij f t .66 Vooral de oude schoolplaten maar ook de leesboekjes spelen 

hierbij  een belangrijke rol.  Pas wanneer een  schoolmuseum in een ander land  

wordt bezocht verandert deze situat ie. Ook daar ervaart de bezoeker nationale 

identiteit ,  maar dit  is dan een andere dan die in het eigen land.  

 

2.3 Afstand en nabijheid 

Naast de nostalgie en de waarder ing voor de vooruitgang die de bezoeker in 

het museum kan ervaren wordt zijn mogeli jkheid tot inleving belemmerd door 

de afstand die hij  voelt  met betrekking tot het ver leden, zoals gepresenteerd 

in histor ische musea. Meerdere historic i hebben dit  probleem van afstand en 

nabijheid onderzocht. Het wordt door hen in verband gebracht met nostalgie 

en ident iteit ,  met musealisering, en met histor isch bewustzijn.   

Afstand en nabijheid hebben voor de bezoeker van een m useum twee 

aspecten: t i jd en plaats. Dit  geldt voor musea in het algemeen maar in een 

histor isch museum, zoals een schoolmuseum, heel nadrukkeli jk. De bezoeker 

van een dergel i jk museum wordt teruggeplaatst in de geschiedenis. Deze 

bezoeker wi l ervaren hoe mensen vroeger leefden, werkten en functioneerden. 

Een zeker gevoel van nostalgie zal,  naast het ver langen naar kennis en 

inzicht, in veel geval len een rol spelen. Het met een zekere weemoed 

terugkijken naar de t i jd van vroeger heeft een bepaalde bekoring.  Deze hangt 

samen met een beoordel ing van de eigen t i jd die naast een verl ies aan 

romantiek ook een vooruitgang zou moeten zijn.  

Struyck zegt in haar onderzoek, dat in dit  ver langen naar vroeger ook 

een bron van angst l igt. 67 Zij  verwijst naar Lübbe die snel le vooruitgang 

beschouwt als een gevaar voor de mensen. Zij  zouden  maar een beperkt 

veranderingstempo kunnen verdragen. Als de vooruitgang te snel verloopt, 

komt hun ident iteit  in gevaar. Daarom gaan zij  op zoek naar aller lei 

compensatiemechanismen waarmee zij  met die veranderingen kunnen 

omgaan. Een voorbeeld daarvan is de toenemende belangstell ing voor het 

ver leden die de scheiding tussen de moderne vooruitgangscultuur en de 

tradit ionele culturen compenseert. 68 Historische musea pogen deze interesse 

                                            
66 Nora, Les Lieux de mémoire.  
67 Struyk, Denken over museal isering 2-6.  
68 H. Lübbe, Zeit-Verhältnisse: zur Kulturphi losophie des Fort schrit ts .  
(Graz/Wien/Köln 1983a) 9-32 en Lübbe, H. ‘Der Fortschr it t  und das Museum’. 
In: Dilthey-Jahrbuch für Phi losophie und Geschichte der 
Geisteswissenschaften (Gött ingen 1983b) 49-56.  



 

30 
 

in het verleden te bevredigen. Niet al leen proberen zij  deze belangstel l ing te 

bevredigen; zij  st imuleren deze ook en dragen daarmee bij  aan het dichterbij  

brengen van het verleden.  

Voor Arnold-de Simine is het de nostalgie, die een scheiding maakt 

tussen ver leden en heden. Zij  ziet nostalgie als een verzet, een rebel l ie, tegen 

de l ineaire opvatt ing van geschiedenis als progressie en verbetering. 69  

Volgens De Bruijn zijn musea instell ingen die fungeren als ‘bruggen 

naar het ver leden’. Hij  onderzocht welke stra tegieën musea en andere 

histor isch educatieve centra gebruiken om het ver leden dichterbij  te brengen. 

Hij  analyseerde de educat ieve mater ialen, de act iviteiten van de bezoeker en 

die van de museummedewerker, en bekeek de verschil lende 

presentat ietechnieken die gebruikt worden. Ook geeft hij  inzicht in het ef fect 

dat verschi l lende narrat ieve structuren kunnen hebben op de ervaring van 

afstand en nabijheid en de wijze waarop het verleden met het heden kan 

worden verbonden. 70 Hij  concludeert tenslotte, dat schoolmusea bij  uitstek 

plaatsen zijn waar het persoonl i jke ver leden van de bezoeker, de schoolt i jd, 

verbonden wordt met het grotere geheel van het onderwijs in het ver leden. 71  

Was de t i jdsprong het eerste aspect van de vervreemding die in een 

museum optreedt en afstand creëert,  het ruimtel i jk aspect is de tweede 

oorzaak die daarvoor verantwoordel i jk is. Wanneer een voorwerp in een 

museum terechtkomt, wordt het geïsoleerd uit  de context waar in het vroeger 

heeft gefunctioneerd. De functie die het oorspronkeli jk had, heeft het niet 

meer. Het kr i jgt nu de functie van een historisch ‘document ’.  Hierdoor wordt 

een direct contact met het verleden belemmerd. Het k laslokaal,  ingericht in 

een museum, is niet de school die het eens was. De geur van bordkrij t ,  de 

kinderl i jke angst voor straf,  de spanning van het verhaal dat de meester 

vertelt ,  de verveling, en al le emot ies en zinnel i jke ervaringen, die eens met de 

klas verbonden waren, kunnen in een museum niet gereproduceerd worden. 

Matthey en Van Ulzen menen dat de waarde van het object beïnvloed kan 

worden door het museale select ieproces of  door de plaatsing en belicht ing 

                                            
69 Arnold-de Simine, Mediat ing memory in the museum, 56. 
70 Pieter de Bruijn, Bridges to the past historical distance and 
mult iperspectiv ity in Engl ish and Dutch heritage educational r esources  
(Rotterdam 2014).  
71 Ibidem. 
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ervan. 72  De keuze van de tentoongestelde voorwerpen kan het gevoel van 

afstand of  nabijheid sterk beïnvloeden. Afstand kan verkleind worden wanneer 

een voorwerp geplaatst wordt daar waar het eens gebruikt werd. De stok die 

op de lessenaar van de meester l igt suggereert eerder de strenge discipl ine 

van vroeger dan de stok die in een vitr inekast l igt.  Deze toegevoegde waarde 

kan de afstand verkleinen, maar kan ook omslaan in haar tegendeel ,  en 

daardoor vervreemdend werken.  

Sinds de laatste decennia van de negent iende eeuw hebben musea het 

belang ingezien van de vervreemding die optreedt wanneer een histor isch 

object geplaatst wordt in een museum. Vanaf die t i jd zijn er pogingen 

ondernomen om deze objecten in een meer histor isch verantwoorde context te 

plaatsen. 73 Voorwerpen werden niet langer uitsluitend in vitr ines getoond, 

maar steeds vaker in een omgeving waarin ze schenen te behoren, zoals een 

schoolbank in een klasje of  een open leesboekje op de lessenaar van een 

kind. In de huidige histor ische musea wordt door duidel i jke beschr ijvingen bij  

de objecten, door rondleidingen, door audiovisuele hulpmiddelen en door 

interact ieve mogeli jkheden geprobeerd om kenn is over te brengen en 

tegeli jkert i jd de sfeer van vroeger te suggereren. Een tameli jk recente 

strategie om het ver leden tot leven te brengen is de presentat ie door middel 

van ‘ l iving history ’.  Hierbij  wordt het leven in de t i jd die ‘ge representeerd 

wordt, nagespeeld door passend geklede acteurs. Bij  dit  spel worden de 

bezoekers, vooral de jonge bezoekers, dikwij ls betrokken als medeauteurs. In 

schoolmusea neemt l iving history vaker de vorm aan van een les, waarbij  een 

leerkracht onderricht  met behulp van oude boeken of  wandplaten. De 

leerkracht draagt dan kleding en heeft een kapsel volgens de mode uit  de t i jd 

rond 1900. Zij  of  hij  behandelt de ‘ leer l ingen’ met de educatieve methoden en 

de disciplinaire opvatt ingen uit  die t i jd. De bezoekers, die dan deze le er lingen 

zijn, zit ten in de schoolbanken en moeten aandacht ig luisteren.  

Al deze pogingen om het verleden dichterbij  te brengen, helpen de 

afstand te verkleinen, maar ondanks de grotere nabijheid bl i j f t een afstand 

alt i jd bestaan. Musea als ‘bruggen naar het verleden’ hebben één zwakte: ze 

kunnen niet gekruist worden. De bezoeker van een museum kan de ‘overkant ’ 

van de brug niet bereiken, maar kan slechts met de eigen, t i jdgebonden, bl ik 

                                            
72 Ignaz Matthey en Patr ic ia van Ulzen, ‘Musea’ in: F. Inklaar e.a.,  
Vademecum, Cultuurwetenschappel i jke vaardigheden 1, (Heerlen 2009) 155-
192. 184. 
73 De Bruijn, ‘Bridges’,  22.  
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het verleden bekijken. Het historische object wordt een l ieu de mémoi re die 

voor de beschouwer een beeld oproept;  dit  beeld kan dan als een deel van de 

col lect ieve her innering beschouwd gaan worden.  

 

2.4 Musealisering 

Over museal isering zijn door de eeuwen heen verschil lende opvatt ingen 

ontwikkeld en in prakt i jk gebracht. Deze opvatt ingen ref lecteren de meningen 

en de behoeften van de t i jd waarin ze ontstonden. In 1973 def inieerde het 

International Counci l  of  Museums een museum als ‘een permanente instel l ing 

ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkel ing, toegankeli jk voor het 

publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen 

van de mens en zijn omgeving verwerf t ,  behoudt, wetenschappel i jk 

onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, 

educat ie en genoegen’. 74 

Struyk, in haar eerdergenoemde bespreking van de werken van Lübbe 

en Pomian, wijst er op dat museal iser ing een gelaagde, en daarmee 

onduidel i jke, term is, door de verschil lende betekenissen die eraan worden 

toegekend. Zij  bekrit iseert met name de ideeën van Lübb e over identiteit . 75 

Deze zouden onduidel i jk en vaag zijn. Pomians conclusie, dat  in een 

geseculariseerde wereld de musea de taak van overnemen van de kerken om 

de samenleving te integreren, noemt zij  sterk overdreven.  De def init ie van 

musealisering als de tendens om al het cultuurgoed te bewaren,  te 

beschermen en te herstel len  opdat het niet ver loren gaat , wijst Struyk echter 

niet af  maar vindt zij  te beperkt .  Struyks opvatt ing van musealisering , evenals 

de vraag waar een geschiedenis van cultuurbehoud zich  eigenl i jk op moet 

r ichten, suggereert voor het bestaande onderzoek  naar het verhaal dat in de 

musea wordt verteld over het onderwijs rond 1900, een duidel i jk doel.  Het 

moet de taak van onderzoeker  zijn te werken aan een theoret isch kader dat 

r icht ing geef t en inspireert. 76 

Ook Ribbens neemt act ief  deel de discussie over museal iser ing. Hij  

onderzocht welke strategieën musea en andere histor isch educatieve centra 

gebruiken om het verleden dichterbij  te brengen. Evenals De Bruijn 

                                            
74 M. Halbertsma, (red.) Themaparken, dierentuinen en musea: 
overeenkomsten en verschil len in de presentat ie tussen Nederlandse 
themaparken, openluchtmusea, dierentuinen, natuurhistor is che musea en 
musea van wetenschap, scheepvaart en techniek .  (Rotterdam 1995) 23.  
75 Struyk, Denken over museal isering  2-6.  
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analyseerde hij  de materialen en methodes die daarvoor gebruikt worden. Hij  

analyseerde ook de verschil lende museal iser ingsopvatt ingen die, aanvankel i jk 

vooral in Duits land, actueel waren. Na de opvatt ingen over museal iser ing van 

de Duitse denkers bestudeerd te hebben, kwam Ribbens tot  de simpele 

def init ie van het begrip museal iser ing als het bijeenbrengen van voorwerpen 

uit  het ver leden. 77  

De studie van Depaepe en Henkens geeft een grondig overzicht van de 

discussie over het onderwerp museal iser ing. Deze histor ic i leggen sterke 

nadruk op het belang van het aanschouweli jke in de presentat ie, zoals in het 

derde kwartaal van de twint igste eeuw nagestreefd werd.78 Niet al leen het 

bewaren van objecten uit  het ver leden, maar ook en vooral deze zodanig in de 

musea te presenteren dat het ver leden tot leven komt wordt , zoals hierboven 

aangetoond, van groot belang geacht.  

Musealisering in verband met de col lect ieve her innering is door Grever 

bestudeerd. In haar art ikel ‘Visual iser ing en col lect ieve her inneringen.  

“Volendams meisje”  als icoon van de nat ionale ident iteit ’ 79 onderzocht ze de 

betekenis van deze col lect ieve her inneringen. Samen met Van Boxtel schreef 

ze de eerdergenoemde handleiding voor leerkrachten en museumcuratoren om 

hen te adviseren hoe zij  leerl ingen act ief  kunnen betrekken bij  de studie van 

het verleden.80 

Als De Bruins opvatt ing van musea als ‘bruggen naar het verleden 

toegepast wordt op schoolmusea verbindt  deze het persoonl i jke verleden, de 

schoolt i jd van de bezoeker, met het grotere geheel van het onderw ijs in het 

ver leden. 81 ‘De bezoeker van een schoolmuseum wordt geconfronteerd met 

voorwerpen en verhalen, die hem of haar herinneren aan de schoolt i jd uit  de 

eigen jeugd of  aan die uit  de verhalen van de ouders.  

Van Buren gebruikt de def init ie van een schoo lmuseum van Hübner uit  

1906. Hübner had in zijn studie over buitenlandse schoolmusea, schoolmusea 

gedef inieerd als openbare verzamelingen gewijd aan de school of  het gehele 

opvoedingswezen. Zi j  omvatten niet s lechts drukwerk, maar ook allerhande 

                                            
77 Ribbens, Een eigent i jds ver leden.  
78 Mate Depaepe en Bregt Henkens, ‘The history of  educat ion and the 
challenge of  the v isual ’ Paedagogica historica,  36, (2000) af l 1.  
79 Grever, Visual iser ing.  
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81 Pieter de Bruijn, Bridges to the past historical distance and 
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andere voorwerpen, die op de een of  andere manier een opvoedkundig doel 

dienen of  ooit  gediend hebben. 82  

De in de inleiding tot deze scr ipt ie genoemde, omschrijving van een 

schoolmuseum door Nitsch gaat verder. Zij  benadrukt dat naast verzamelen, 

ook onderzoek, en de vorming van het algemeen publiek een taak is van een 

schoolmuseum.83  

Een schoolmuseum, evenals elk ander historisch museum, doet echter 

meer dan verzamelen. Het omvat het proces van het bewaren en 

tentoonstel len. Objecten en beelden moeten tot leven word en gebracht. Voor 

de bezoeker spreken ze zelden uit  zichzelf  maar behoeven ze informatie en 

verklaringen. Volgens Matthey en Van Ulzen moeten de tentoongestelde 

objecten in de toeschouwer een creatief  proces teweegbrengen; de 

beschouwer moet zich gaan verp laatsen in de t i jd. 84 Voorwerpen kri jgen vaak 

pas betekenis wanneer ze worden betrokken op hun context. Het strafbankje 

dat in een vitr ine staat, l i jk t  een betekenisloos voorwerp totdat de bezoeker 

leert dat hiermee last ige leer l ingen werden gediscipl ineerd .85  

De methoden en hulpmiddelen die meeste musea tegenwoordig 

toepassen om het verhaal dat zij  vertel len , te verduidel i jken en te 

ver levendigen, vraagt veel kennis van en inzicht in het verleden. 

Problemat isch kan vooral het naspelen van het ver leden zijn.  Dit  naspelen als 

l iving history is in musea waar zij  wordt toegepast,  momenteel bijzonder 

populair.  Deze populariser ing brengt echter het gevaar mee dat deze 

representat ie methode niet alt i jd histor isch verantwoord wordt uitgevoerd. 

Wanneer de acteurs het  historische materiaal niet zorgvuldig hebben 

bestudeerd, kan de geschiedenis niet correct worden weergegeven. De kennis 

van het gebeurde vraagt grondige en langdurige studie, door zowel spel leiding 

als de spelers. Het gevaar dat de representat ie van de ge schiedenis door 

middel van l iving history, meer het karakter kr i jgt van vermaak in plaats van 

kennisoverdracht, l ig t op de loer.  

Musealisering kent veel haken en ogen. Conservatoren en 

medewerkenden van schoolmusea moeten niet al leen een goede kennis 

hebben van de geschiedenis, zi j  moeten zich bewust zijn van hun persoonl i jke 
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83 Nitsch, Schule wandert ins Museum. 176. 
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en nat ionale opvatt ingen en (voor)oordelen over het ver leden, zij  moeten 

kennis hebben van heersende theorieën over museal iser ing zowel als van die 

over aanschouweli jk onderwijs.  

Tegenwoordig wordt in musea veel aandacht besteed aan de jonge 

bezoekers. Kinderen en jongeren moeten in een museum act ief  kennis kunnen 

nemen van het getoonde materiaal.  Met behulp van digitale mogeli jkheden, 

met het zelf  hanteren van de tentoongestelde objec ten, of  met eigen ref lect ies 

in de vorm van natekenen, navertellen of  naspelen, wordt gepoogd hun 

belangstel l ing te wekken en te verdiepen. Omdat kinderen nog geen 

nostalgische gevoelens kunnen hebben met betrekking tot hun schoolt i jd zijn 

voor hen presentat iemethoden die nieuwsgierigheid opwekken of  bevorderen, 

noodzakel i jk. Een schoolmuseum met een ingericht k laslokaal leent zich 

bijzonder goed voor een lesje zoals dat rond 1900 gegeven werd, evenals 

andere vormen van l iving history.  

Tenslotte speelt naast de inr icht ing ook het gebouw van een 

schoolmuseum een grote rol om het ver leden dichterbij  te brengen . Wanneer 

het gebouw zelf  een l ieu de mémoire is, of  geplaatst is in een omgeving die 

nog sporen heeft bewaard uit  de t i jd waarover het verhaal spreekt, kan dit  

ertoe bijdragen dat die t i jd tot leven komt. Helaas is dit  bij  weinig musea 

mogeli jk. In deze scr ipt ie worden enkele schoolmusea besproken die aan deze 

voorwaarde voldoen en vergeleken met andere die deze mogeli jkheid niet 

hebben.  

 

2.5 Conclusie 

De begrippen nostalgie en vooruitgang, afstand en nabijheid,  histor isch besef 

en nat ionale ident iteit ,  evenals musealisering spelen een rol in het verhaal dat 

in een schoolmuseum wordt verteld. Nostalgie en vooruitgang boeien de 

bezoeker omdat deze aspecten van de tentoonstel l ing een verband leggen 

tussen het getoonde en de eigen geschiedenis van deze bezoeker. Afstand en 

nabijheid beïnvloeden dit  verband versterken of  verzwakken. Het object uit  het 

ver leden zal een mens die het bekijkt meer aanspreken naarm ate het in een 

omgeving is geplaatst waar het functioneren ervan duideli jk is. Histor isch 

besef  en bewustwording van de eigen nationale identiteit  kunnen bij  de 

bezoeker plaatsvinden wanneer de twee eerdergenoemde begrippen een rol 

spelen in de tentoonstel l ing.  

Zowel voor de conservator als voor de bezoeker zijn al deze begrippen 

belangrijk. De conservator en de staf  zi jn niet alleen betrokken bij  de 
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inr icht ing van de tentoonstell ingen; zij  spelen zowel ‘achter de schermen’ als 

ook gedurende de openingsti j den daarvoor, een rol en zijn dan, in hun 

verschil lende functies veelal ‘acteurs’ in het verhaal dat wordt verteld. De 

bezoekers, die meegenomen worden in dit  verhaal, kunnen de 

gewaarwordingen die hierboven besproken zij  ondergaan. Met goede 

presentat ie van de exponaten, gebaseerd op grondige kennis van de 

geschiedenis daarvan en van de rol van deze exponaten in die geschiedenis,  

helpen de conservator en de medewerkers de bezoeker om de besproken 

begrippen bewust te kunnen ervaren.  
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3. Historische oriëntatie 

 

“Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen,  

En waarom zou mij  dan het leren vervelen?  

Het lezen en schr ijven verschaft mij  vermaak.  

Mijn hoepel, mijn priktol verrui l ik voor boeken;  

Ik wi l in mijn prenten mijn t i jdverdr i j f  zoeken, 

' t  Is wijsheid, ' t  zi jn deugden, naar welke ik haak.”  

 

Bovenstaand citaat is afkomstig uit  het bekende kinderversje van Hieronymus 

van Alphen in zijn bundels ‘Kleine gedigten voor kinderen’. 86 Met een overmaat 

aan posit ief  denken wilde hij  de school aantrekkeli jk maken voor de jeugd uit  

zi jn t i jd. Daar tegenover staat de eerdergenoemde uitspraak van Hildebrand: 

“De eerste en de grootste ramp waar een kind mee wordt overval len, is, ‘met 

ver lof  van Pestalozzi en Prinsen’,  de school.” 87 Tussen deze twee extremen 

beweegt zich het ver l ichte denken over het onderwijs aan kinderen in de 

achtt iende, en negentiende eeuw.  

 Dit  hoofdstuk laat zien welke ontwikkeling het denken over het k ind en 

zijn pedagogische opvoeding heeft ondergaan sinds de Verl icht ing en hoe  dat 

geleid heeft tot het ontstaan van de school in de late negentiende, en vroege 

twint igste eeuw: de school zoals die gerepresenteerd wordt in de schoolmusea 

van de huidige t i jd. De belangrijkste denkers over kinderopvoeding worden 

kort besproken om een indruk te geven hoe het k ind steeds meer centraal 

kwam te staan en hoe pedagogen en sociologen zich beijverden om de 

schoolt i jd van dit  k ind een belangrijke en gelukkige periode te doen zijn in zijn 

ontwikkeling tot een waardevol mens voor de maatschappij .  

 

3.1  Geschiedenis van het onderwijs  

De interesse in het onderwijs aan kinderen had zijn wortels in de Ver l icht ing 

en werd sterk gestimuleerd door de economische verander ingen die in de 

negentiende eeuw plaatsvonden toen  de opkomende industr ie beter 

ontwikkelde arbeiders nodig had dan voorheen. Daarnaast speelde het, door 

de Ver l icht ing veranderende maatschappel i jke en ethische denken een grote 

rol.  Het k indbeeld veranderde sterk over de eeuwen heen.  

                                            
86 Hieronymus van Alphen,  Kleine gedigten voor kinderen   (1778 en 1782).  
87 Nicolaas Beets, pseudoniem Hildebrand, Camera Obscura, Kinderrampen, 
(1839).  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nicolaas_Beets
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In de Middeleeuwen was het k ind een miniatuurvolwassene geweest, dat 

na de kleutert i jd geacht werd zijn bijdrage te leveren aan het onderhoud van 

het gezin. Het deelde het leven van de volwassenen. Kinderen werden niet 

beschouwd als een speciale groep binnen de maatschappij ;  k indert i jd en 

volwassenheid werden gezien als een eenheid, een geïntegreerde sociale 

structuur.88 Ariès baseert zi jn bekende werk ‘L’Enfant et la vie famil iale sous 

l 'Ancien Régime’  op het idee, dat er voor 1800 geen plaats was voor kindheid 

in de maatschappij . 89  Spelen en leren waren voornamelijk voorbehouden aan 

de kinderen uit  de gegoede klassen. Opvoeding betekende voor de meeste 

ouders, zowel voor de grote massa als voor de welvarende klasse, dat het 

k ind door middel van straf  en dwang ertoe gebracht moest worden zich aan te 

passen aan het leven van de volwassenen.  

Met de Verl icht ing waren de ideeën over het k ind begonnen andere 

vormen aan te nemen. Het k ind werd ‘ontdekt’.  De opvatt ing dat het belangrijk 

is een kind zorgvuldig op te voeden won geleideli jk aan meer terrein. Al vroeg 

in de zeventiende eeuw schreef de Moravische theoloog en pedagoog Jan 

Amos Komenský zijn Didacta magna ,  een werk over didactiek dat nog steeds 

als een van de belangrijkste vroege werken over didactiek wordt beschouwd. 90 

Dit  werk, gepubliceerd in 1657, is gebasee rd op een humanist ische 

levensbeschouwing en gaat ervan uit  dat  iedereen kan leren wanneer het 

onderwerp goed wordt onderwezen. Didactiek noemde hij  de kunst van het 

onderwijzen. Hierbij  legde hij  nadruk op het act ieve leren, leren door doen, en 

op zintuig l i jke waarneming. Leren door voorbeelden zou volgens Comenius te 

verkiezen zijn boven leren door woorden. Aanschouweli jk onderwijs zag hij  als 

een meer vruchtbare leervorm dan de gebruikel i jke overdracht door taal.  Taal 

echter is wel belangrijk en hij  benadrukte het belang van een grondige kennis 

van de eigen taal boven die van een vreemde taal.  Ook was hi j  een van de 

eerste denkers die pleit te voor onderwijs voor iedereen, zowel voor meisjes 

als voor jongens, ongeacht hun stand of  sociale posit ie.  

Als het werk van Comenius geen grote, directe invloed had op het 

toenmalige onderwijs, bleef  het nadenken over betere vormen van onderwijs 

pedagogen, psychologen en sociologen bezighouden. Toen, ruim honderd jaar 

                                            
88 E.E.M., Verschuren, I t ’s al l in the family,  De representat ie van h et 
gezinsleven in de kinder - en jeugdliteratuur van na 1945 (scr ipt ie Universiteit  
van Tilburg 2010) 20.  
89 Phi l ippe Ar iès, L’Enfant et la v ie famil iale sous l 'Ancien Régime  (Parijs 
1960).  
90 Jan Comenius, Groote onderwijs leer  (Rotterdam 1918).  
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later, in 1762, Jean-Jacques Rousseau zijn beroemde werk publ iceerde, 

‘Emile, of  over de opvoeding’ 91 veroorzaakte dit  een schok. Rousseau zag 

kinderen als wezens die van nature goed zijn, een mening die in scherpe 

tegenstel l ing stond tot de opvatt ing die vanaf de middeleeuwen, kinderen had 

beschouwd als van nature slecht en zondig. De gedachte dat k inderen door 

harde dwang tot bruikbare mensen gevormd moesten worden werd door 

Rousseau bestreden, waarmee hij  een storm van krit iek opriep. Hij  pleit te 

ervoor dat k inderen in nauwe verbondenheid met de natuur zo uden worden 

opgevoed. Evenals Comenius hechtte hij  grote waarde aan act ief  leren, leren 

door doen. Voor theoretisch onderwijs en onderwerpen als godsdienst of  

f i losof ie, is voor het jonge kind, geen plaats in de pedagogie van Rousseau. 

De invloed van Emile  op de ontwikkeling van de pedagogie is enorm geweest. 

Ondanks de krit iek die zijn werk opriep, heeft zi jn gedachtegoed de leidende 

pedagogische denkers, als Pestalozzi,  Fröbel,  Herbert en vele anderen sterk 

beïnvloed.  

De pedagoog Pestalozzi,  een late t i j dgenoot van Rousseau, was sterk 

beïnvloed door dienst opvatt ingen. Als aanhanger van zijn ideeën en die van 

John Locke, was hij  ervan overtuigd dat elke persoon recht had op onderwijs 

en ook in staat was om te leren. Het doel van onderwijs volgens Pestaloz zi 

zou moeten bestaan uit  twee dingen: de ontwikkeling van het individu en de 

verbeter ing van de maatschappij .  Z ijn ideeën en zijn aanpak van ` levensecht '  

aanschouweli jk onderwijs waren baanbrekend voor de negent iende eeuw. 92 

Onderwijs zag hij  als de sleute l tot morele verheff ing. Hierbij  zi jn dr ie delen 

van de mens belangr ijk: het hart,  het hoofd en de handen. Deze drie moeten 

door het onderwijs benaderd worden. Zij  staan voor vorming op het gebied van 

de zeden, intel lectuele vorming en prakt ische vorming. 93  Hierbij  hanteerde hij  

de volgende pr incipes: Het k ind staat centraal;  het moet leren door ervar ing, 

niet door woorden; de natuur is de beste leermeester; het k ind moet zelf  act ief  

zi jn; het moet zijn nieuwsgierigheid bevredigen door zelf  te zien, fouten te 

maken en te corr igeren .  Pestalozzi ontwikkelde een onderwijsmethode die 

                                            
91 Jean-Jacques Rousseau, Émile, ou de l ’éducat ion (Par ijs 1762).  
92 Daan, Thoomes, ‘Pestalozzi in meervoud ’ ,  De school Anno,  23.1 (2005) 4.  
93 Mir jam en Lyda, Kel ly, Pestalozzi.  Werk en denken 
http:/ /nl.pestalozzi.wikia.com/wiki/Werk_en_denken  (geraadpleegd 20 
Jan.2018).  

http://nl.pestalozzi.wikia.com/wiki/Werk_en_denken
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uitgaat van het elementaire. 94 Deze methode houdt in dat de mens moet 

beginnen met spelenderwijs elementaire dingen te leren, zoals getallen, 

letters en klanken, pas in een later stadium zouden lezen, schrijven en 

rekenen hieruit  mogen volgen.  

Veel van de ideeën van Pestalozzi werden opgenomen en verder 

ontwikkeld door diens leer l ing en bewonderaar, Friedrich Fröbel. De l iefde 

voor het k ind en het respect voor de natuur als opvoedend e kracht was ook bij  

Fröbel één van de belangrijkste dri j fveren voor het ontwikkelen van een 

onderwijsmethode. Hij  zag echter, dat Pestalozzi ’s  leer voor de heel jonge 

kinderen minder geschikt was. Hij  stelde,  dat indrukken op heel jonge 

kinderen, zelfs van zuigel ingenleef t i jd, bepalend waren voor hun hele leven, 

een opvatt ing die later uitgewerkt zou worden met betrekking op het seksuele 

leven van de mens. 95 In 1837 r ichtte hij  een school op voor kinderen jonger 

dan zes jaar, de eerste kleuterschool met een educatief  doel,  die niet zoals 

scholen daarvoor bewaarscholen waren. Vreemd genoeg bleef  juist de term 

‘bewaarschool ’ in Nederland bestaan tot ver in de twint igste eeuw, toen daar 

al lang ‘gefröbeld’ werd. Fröbel wi lde dat het k ind al spelend zelf  zou 

ontdekken. Met zelfontworpen leermiddelen bracht hij  het k ind ertoe zaken als 

geometrie, relat ies en veel andere kenniselementen te ontdekken. Op grond 

van zijn vis ie van de mens als deel van de kosmos, wi lde Fröbel dat ieder kind 

ontzag en ontvankel i jkheid voor de natuur zou kunnen ervaren. Tuinieren zou 

daarbij  belangrijk zijn door de sterke betrokkenheid van de kinderen bij  

planten en al les wat daarmee samenhangt. Door tuinieren real iseert een kind 

zich dat het een ander levend wezen kan helpen groeien ind ien er recht 

gedaan wordt aan de eigen behoeften van elke plant. 96 Zijn school had een 

eigen tuin waarin de kinderen werkten. De naam ‘Kindergarten’ wordt in 

Duitsland en in Angelsaksische landen nog steeds gebruikt voor een 

kleuterschool, ook wanneer er aan deze school geen tuin verbonden is. 

Ofschoon Fröbel schreef over het leerproces voor kleuters, hadden zijn ideeën 

ook invloed op het onderwijs aan oudere kinderen.  

                                            
94 Johannes Heinrich, Pestalozzi,  ‘W ie Gertrud ihre Kinder lehrt ’ in: Karl 
Richter Ed., Pädagogische Bibl iothek. Eine Sammlung der wichtigsten 
pädagogischen Schr i f ten  (Berl i jn 1869) 27-261.  
95 Nel leke Bakker, Jan Noordman, Marjoke Rietveld-van Wingerden Vijf  
eeuwen opvoeden in Neder land. Idee & prakt i jk 1500 -2000. (Assen 2006) 55.  
96 Kees, Both, Kindergarten –  tuin voor kinderen, 
https:/ /springzaad.nl/ l i tdocs/kindergarten -tuin voor kinderen.pdf .  
(geraadpleegd 30 april 2018).  

https://springzaad.nl/litdocs/kindergarten-tuin%20voor%20kinderen.pdf
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Ook de Duitse pedagoog Johann Friedrich Herbart was een aanhanger 

van de theorieën van Pestalozzi maar miste een systemat ische aanpak van 

het onderwijs in diens werk. In 1806 zette hij  in zijn Allgemeine Pädagogik  zi jn 

eigen onderwijstheor ieën uiteen. 97 Zijn didactiek van het leren berust op een 

systeem van zogenaamde leertrappen, stadia van bez inning en verdieping. 

Achtereenvolgens waren deze: 1) k laarheid, 2) associat ie, 3)  systeem en 4) 

methode. In de eerste trap kri jgt het k ind een grote hoeveelheid onderwerpen 

aangeboden waar in het zich moet verdiepen. In de tweede trap worden 

verbanden tussen de onderwerpen ontdekt. In trap drie moet bezinning 

plaatsvinden op de samenhang van deze verbanden, waarna, in trap vier, de 

verkregen inzichten moeten worden toegepast. 98 Hij  ging uit  van een 

veelzijdige belangstel l ing bij  het k ind en van een grote mat e van 

zelfwerkzaamheid. Aanvankeli jk had Herbarts methode in de negentiende 

eeuw veel invloed. Tamelijk spoedig echter groeide hier de nadruk op de 

methode zelf ,  en leidde tot verstarr ing in deze manier van onderwijzen. Het 

onderwijs kreeg bovendien een sterk intel lectual ist isch karakter, waarbij  

gevoel en wil verwaarloosd werden evenals, door het vele luisteren en 

bezinnen, de act iviteit  van het k ind zelf . 99  

In I talië was het, een halve eeuw na Fröbel, de Ital iaanse arts en 

pedagoge, Maria Montessor i die de ideeën over de opvoeding van het k ind 

verder ontwikkelde. Ook zij  werkte vooral met kleuters en peuters evenals met 

zwakzinnige kinderen. Haar werk met deze laatste groep bracht haar ertoe een 

opvoedingsmethode te ontwikkelen voor deze kinderen, een meth ode die ze 

later ook toepaste op kinderen in het regul iere onderwijs. De waarde die 

Fröbel toekent aan de natuur en in een door die natuur geleide ontwikkeling 

samen met een sterk op het individu toegepaste begeleiding deelt  zi j  met 

Fröbel. Zij  heeft echter ook krit iek op diens methode. In Method100 analyseert 

en bekrit iseert zi j  deze methode van Fröbel. Een opvallend verschil tussen de 

twee methodes l igt in het feit  dat het k ind in het Montessor ionderwijs bezig is 

met wat het zelf  aantrekkeli jk vindt, en daa rbij  individueel wordt begeleid, 

terwij l het k ind in het  Fröbelonderwijs veelal in groepen werkt en speelt.  

                                            
97 Gustav Hartenstein, Johann Friedrich Herbart 's sämmtliche werke  ( le ipzig 
1850-1852.  
98 Bakker, Vijf  eeuwen opvoeden in Neder land 59.  
99 Ibidem. 
100 Maria, Montessor i,  The Montessori method. Scient if ic pedagogy as applied 
to chi ld educat ion in "the chi ldren's houses" with addit ions and revisions by 
the author  (New York 1912) 246-276. 

https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX3OzjzsPbAhWMZ1AKHR9lBekQFghZMAk&url=http%3A%2F%2Fwww.worldcat.org%2Ftitle%2Fjohann-friedrich-herbarts-sammtliche-werke%2Foclc%2F4161282&usg=AOvVaw1BhRnKnpq_mZDoBwczBk-X
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Volgens informatie van de Montessor iverenigingen in de verschi l lende landen 

kent Nederland ongeveer 160 scholen voor montessor ionderwijs, België 30,  

waarvan zes in Vlaanderen, en Duits land ongeveer 1000.  

De pedagoog Jan Ligthart,  werd vooral In Nederland bekend door zijn 

leermiddelen als schoolplaten en leesboekjes. Maar ook zijn opvatt ingen over 

goed onderwijs aan kinderen waren vernieuwend. Hij  zett e zijn ideeën over 

kindgericht onderwijs uiteen in enkele t iental len art ikelen over 

gezinsopvoeding en lager onderwijs. Hij  begeleidde tevens 

vernieuwingsprocessen op een zestal scholen. Ligthart achtte het k ind geen 

onbeschreven blad, maar een levenskrach tig en gevoelig wezen dat op 

spelende wijze tot zedeli jke ontwikkeling komt. De agressieve en minachtende 

mental iteit  van veel volwassenen ten opzichte van kinderen vond deze 

sensibele man sterk te veroordelen. 101 Hij  was geen voorstander van een 

strakke leermethode. De school moest een maatschappel i jke vri jplaats voor de 

leer l ing zijn, waarbij  elk k ind zich vri j  van dwang kon ontwikkelen. Het moest 

een plaats worden waar kinderen met plezier naar toe zouden komen. Alleen 

in betrekkel i jke vri jheid, onder eigen verantwoordel i jkheid lerend, zouden 

kinderen zich kunnen ontplooien tot mondige mensen. 102 In haar proefschrif t  

over Ligthart heeft Saskia van Oenen de pedagogische theor ieën van Ligthart 

in vij f  punten samengevat:  

1) De opvoeder moet zichzelf  opvoeden. De op voeding van kinderen moet bij  

de volwassenen beginnen die van hun fouten moeten leren.  

2) Geef het k ind veel vr i jheid binnen door de opvoeder georganiseerde kaders 

en geef het gelegenheid tot l ichamelijke act iviteit ,  en tot zelfstandig 

onderzoek, tot het ste l len van vragen, tot  beproeven of  het iets kan. Laat het 

op eigen wijze een taak vervul len.  

3) Doe dit  alles binnen door de gemeenschap opgestelde regels waar het k ind 

en de opvoeders zich aan moeten houden. Er moet gezag en orde zijn. 

Precieze regels en s t ipte handhaving daarvan.  

4) Behandel ieder kind als een individu met eigen geaardheid en behoeften. 

Binnen gehoorzaamheid aan algemene regels moet ieder zichzelf  kunnen zijn.  

                                            
101 Hans de Frankrijker ,  ‘over Diderik Ligthart  en zijn bijdrage aan ons 
leesplezier , Literatuur zonder leeft i jd,  Jaargang 11(1997) 363-370, 363.  
102 Barbara de Jong, Verleden en actual itei t  van de pedagogiek van Ligthart  
http:/ /www.onvoltooidverleden.nl/ index.php?id=148  t.  

http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=fran135
http://www.dbnl.org/auteurs/auteur.php?id=ligt012
http://www.onvoltooidverleden.nl/index.php?id=148
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5) Aan de opvoeder gericht: Heb l ief  en geef u! 103 

De ideeën van Ligthart,  maar meer nog zijn leermiddelen kregen grote 

popular iteit  in Nederland en in België.  

Veel van de opvatt ingen van Ligthart zi jn ook te vinden in het  werk van 

de Amerikaanse pedagoog en f i losoof John Dewey.  Dewey, die zijn werken 

over onderwijs aan kinderen publiceerde in dezelfde t i jd als Ligthard, was 

meer de theoret icus, waar Ligthart sterk gericht was op de dageli jkse prakt i jk. 

Met zijn brede belangstell ing en kennis verbond Dewey zijn opvatt ingen ook 

met zijn f i losof ieën over veel andere aspecten van het socia le en 

maatschappeli jke leven. In zijn pedagogische geschrif ten legde hij  steeds 

verbindingen tussen onderwijs, opvoeding en democratisch burgerschap. 104 In 

zijn art ikel ‘My pedagogic creed’ ,  dat zoals de t itel al suggereert,  het karakter 

heeft van een geloofsbeli jdenis ,  zette hij  zi jn theor ie over goed onderwijs 

uiteen. 105 Dewey benadrukte hier voortdurend dat de school een sociaal 

inst ituut is waardoor sociale verbeter ingen zouden kunnen worden bevorderd. 

Hij  was ook van mening dat de leer l ing vr i j  moet zijn o m te experimenteren en 

zelf  zi jn leerprogramma te sturen. Van de onderwijzer verlangde hij :  respect, 

rechtvaardigheid en betrokkenheid met betrekking tot het k ind. Hij  moet een 

grote mate van zelf ref lect ie beoefenen en het vermogen tot observeren 

bezit ten. 106 De theorieën van Dewey ondervonden aanvankel i jk veel kr it iek, 

vooral om de grote vri jheid die zijn onderwijs de leerl ingen bood. Crit ic i 

vreesden chaos in de klas. Op den duur echter zijn veel van zijn ideeën toch 

geaccepteerd geworden.  

De bijdrage die a l deze denkers over school en leren hebben geleverd 

aan de ontwikkeling en verbetering van het onderwijs aan de jeugd, is van 

onmeetbaar belang geweest voor groei van kennis en weten van de mens en 

voor de vreugde van het leren van schoolkinderen. Toen in de verschil lende 

landen de algemene leerpl icht werd ingevoerd waren deze verbeteringen nog 

lang niet overal ingevoerd; het duurde tot  ver in de jaren dert ig en veert ig van 

de twint igste eeuw voor het belang daarvan overal werd ingezien.  

                                            
103 Saskia van, Oenen, Meesterschap en moederschap: teksten van Jan 
Ligthart en t i jdgenoten als onderwerp van vrouwenstudies -pedagogiek 
(Amsterdam 1990) 18.  
104 https:/ /mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/163704 -john-dewey-
1859-1952.html.  
105 John Dewey ,  ‘My Pedagogic Creed’,  School Journal  vol.  54 (January 1897)  
77-80.  
106 Anne Potter, Een mini-geschiedenis van de pedagogiek  (2017) 
https:/ /prezi.com/xx3eh_e__fdq/een-mini-geschiedenis-van-de-pedagogiek/ .  

https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/163704-john-dewey-1859-1952.html
https://mens-en-samenleving.infonu.nl/pedagogiek/163704-john-dewey-1859-1952.html
https://prezi.com/xx3eh_e__fdq/een-mini-geschiedenis-van-de-pedagogiek/
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3.2 Geschiedenis van het schoolmuseum  

In tegenstel l ing tot scholen, die al bestonden zo lang de geschiedenis 

teruggaat, zi jn schoolmusea een vr i j  late ontwikkeling in de museale histor ie 

van de westerse wereld. De nijverheidstentoonstel l ingen die in de tweede helf t  

van de negentiende eeuw overal in Europa en in Amerika ontstonden , waren 

geen musea in de gebruikel i jke zin, maar hadden toch sterk het karakter 

daarvan. Zij  hadden tot hoofddoel de handel en industr ie te st imuleren en de 

kwaliteit  en bekendheid van de industr iële product ie te verbeteren en 

bevorderen. 107  

Handelsproducten uit  de koloniën vormden een groot deel van wat er op 

de internat ionale tentoonstell ingen geëxposeerd werd, maar ook en in 

toenemende mate, werden de tentoonstel l ingen plaatsen waar de kwaliteit  en 

de originaliteit  van de producten van de eigen industr ie te bewonderen waren. 

Producenten konden ook leren door het zien van elkaars producten met het 

doel die van henzelf  weer te verbeteren 108 Naarmate de ontwikkelingen in het 

onderwijs de behoefte naar bete re en meer leermiddelen deed groeien, 

begonnen ook deze deel uit  te maken van de producten op de 

nijverheidstentoonstel l ingen. Het leermiddel als industr ieel product kwam vr i j  

snel in zwang. Het werd belangrijk voor de commercie in te springen op deze 

trend toen de behoefte aan goed onderwijs aan kinderen dr ingender werd en 

de discussie over de algemene leerpl icht in al le landen vorderde. 109 Naarmate 

de zich ontwikkelende industr ie in de verschi l lende landen meer behoefte 

kreeg aan werknemers die niet al leen lezen en schrijven konden, maar ook 

een hogere graad van algemene ontwikkeling hadden, groeide ook bij  de 

werkgevers de interesse aan beter onderwijs voor de jeugd. Het aanbod van 

leermiddelen en andere schoolbehoeften groeide toen snel.  Volgens Van 

                                            
107 R. van Buren, ‘Een fantoomachtig onderwijsmuseum. Over het kortstondige 
bestaan van het Museum voor Onderwijs en Kunst, Lessen, 2’ Onderwijs 
erfgoed, 2007.  
http:/ /www.onderwijserfgoed.nl/s ites/default / f i les/ jubi leumboeken/Een 
fanatoomachtig onderwijsmuseum.pdf . 
108 R. van Buren, ‘Een fantoomachtig onderwijsmuseum. Over het kort stondige 
bestaan van het Museum voor Onderwijs en Kunst, Lessen, 2’ Onderwijs 
erfgoed, 2007.  
http:/ /www.onderwijserfgoed.nl/s ites/def ault / f i les/ jubi leumboeken/Een 
fanatoomachtig onderwijsmuseum.pdf . 
109 R. van Buren, Van praktisch en pedagogisch naar cultuurhistorisch Het  
verschijnsel schoolmuseum  in nat ionaal perspect ief (Schiedam 2009). 39-40.  

http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig%20onderwijsmuseum.pdf
http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig%20onderwijsmuseum.pdf
http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig%20onderwijsmuseum.pdf
http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig%20onderwijsmuseum.pdf
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Buren kwamen uit  deze nationale en internationale 

nijverheidstentoonstel l ingen uiteindel i jk de schoolmusea voort. 110  

Tegeli jkert i jd met de groeiende behoefte van de industr ie aan beter 

ontwikkelde werknemers, werd ook uit  ethische en humanist ische 

overwegingen het belang van algemene leerplicht in de meeste landen als 

steeds dr ingender ervaren. Zelfstandige school - of  onderwijsmusea 

ontstonden. Zij  hadden niet meer als enige, of  zelfs belangrijkste, doel het 

verkopen van leermiddelen, wat in toenemende mate op beurzen plaatsvond, 

maar veel meer het bekendmaken van de mogeli jkheden die er waren om, door 

middel van de nieuwe leermiddelen en de moderne pedagogische theor ieën, 

de kwaliteit  van het onderwijs te verbeteren. De taak van deze musea bestond 

verder uit  de vorming van de onderwijzers en kwekelingen, het bieden van een 

centraal punt voor informatie en onder l ing contact in de onderwijswereld, en 

het verzorgen van bi jzondere lessen. Niet alleen de kwaliteit  van het 

onderwijs, maar ook de waarder ing voor, en de st atus van, de onderwijzer 

verbeterde, mede door de lessen aan de leerkrachten, aangeboden door de 

schoolmusea. 111   

In de loop van de jaren heeft het schoolmuseum zich in verschil lende 

r icht ingen ontwikkeld. Op basis van bestaande l iteratuur en de eigen 

observat ie kon een indeling gemaakt worden in drie eerdergenoemde 

hoofdtypen: 1) het museum waarin kinderen onderwezen worden in 

verschil lende vakken, 2) het museum waarin op de eerste plaats leermiddelen 

en leermethoden uit  het verleden getoond worden, en 3) h et museum dat 

hoofdzakeli jk histor isch recreat ief  is en zich r icht op de bevrediging van de 

nostalgische interesse die de toeschouwer heeft in het verleden van het 

onderwijs. Ook in dit  type museum is historische in formatie een belangrijk 

bestanddeel. Ofschoon vanwege de vele overlappingen een heel k lare 

scheidingsl i jn tussen deze musea niet te trekken is, zi jn er ook duideli jke 

verschil len. Een voorbeeld van het museum van het eerste hoofdtype, waar de 

belangrijkste doelstell ing is het onderwijzen van scho olkinderen in 

verschil lende vakken zoals Myrte Voormolen beschr ij f t ,  is het Museon in Den 

Haag. Als een voorbeeld van het tweede museum kan het Nat ionaal 

Onderwijsmuseum in Dordrecht gezien worden. Een  museum dat hoofdzakel i jk 

                                            
110 Van Buren, ‘Een fantoomachtig onderwijsmuseum. 
http:/ /www.onderwijserfgoed.nl/s ites/default / f i les/ jubi leumboeken/Een 
fanatoomachtig_onderwijsmuseum.pdf . 
111 R. van Buren, ‘Edel streven’ of  commercie en status? Schoolmusea in de 
negentiende eeuw', Docplayer  z.d,  1. 

http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig_onderwijsmuseum.pdf
http://www.onderwijserfgoed.nl/sites/default/files/jubileumboeken/Een%20fanatoomachtig_onderwijsmuseum.pdf
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recreatief  is, is dikwij ls te vinden als onderdeel van volkskundemusea waar, 

zoals het Volkskundemuseum in Brugge, waar de geschiedenis van het 

onderwijs één kamer omvat. Ook het Lehrerhaus in Fr iemersheim, Duits land is 

van dit  type.  

De zes schoolmusea die in deze scr ipt ie besproken worden zi jn een 

afspiegel ing van de diversiteit  van schoolmusea in de verschi l lende landen en 

zelfs binnen elk land. Naast deze musea, die de kern van het onderzoek 

vormen, wordt er hierna zo nodig verwezen naar, of  vergeleken met, andere 

musea.  

 

3.3 Conclusie 

Zowel het in pedagogisch denken en over de natuur van het k ind als in de 

ontwikkeling van de musea hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in 

de achtt iende en negentiende eeuw. Het k ind werd ontdekt als een wezen met 

een eigen natuur en eigen behoeften en mogeli jkheden om te leren. De musea 

die zich op het onderwijs concentreerden, veranderden in vri j  korte t i jd van 

verkooptentoonstell ingen van leermiddelen tot tentoonstel l ingen waar de 

geschiedenis van het onderwijs centraal staat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

47 
 

4. De bezoeken aan regionale en landelijke musea: verschillen en 

overeenkomsten 

 

De bezochte schoolmusea kunnen worden ingedeeld in musea die het 

onderwijs tentoonstellen zoals het was in hun stad of  regio , de regionale 

musea, en musea die het onderwi js in het algemeen behandelen of  als een 

onderdeel van de bredere nationale geschiedenis , de drie nat ionale musea. 

Voorafgaand aan de beschr ijving van de verschil lende typen schoolmusea, 

moet worden benadrukt dat de grenzen tussen deze verschil lende typen,  niet 

alt i jd heel scherp te trekken zijn. Zo wordt in bijna alle musea het onderwijs 

uit  de periode 1871 –  1910 niet helemaal los gezien van het grotere geheel. 

De nadruk die in de regionale musea gelegd wordt op het lokale gebeuren is 

echter anders dan dat wat er getoond wordt in de overige musea.  

In dit  hoofdstuk wordt eerst een beschr ijving gegeven van de 

schoolmusea in de drie landen die een regionaal of  stedel i jk karakter hebben:  

het Stedel i jk museum voor Volkskunde in Brugge, het museum Das Lehrerhaus 

in Duisburg-Friemersheim en het museum Schoolt i jd in Terneuzen. Deze 

musea streven ernaar het ver leden van de regio te tonen.  

Daarna volgt een korte analyse en vergel i jk ing van de tentoonstel l ingen .  

Hierna worden op vergeli jkbare wijze behandeld de schoolmusea waar in de 

tentoonstel l ingen het onderwijs in een breder nationaal perspectief  tonen: het 

Stedel i jk Museum in Ieper , het Lehrerhaus in Duisburg  en het Westfälisches 

Schulmuseum in Dortmund .  Dit  bredere perspect ief  var ieert van de plaats van 

het onderwijs in de algemene geschiedenis van het land, tot de plaats van het 

onderwijs tussen 1871 en 1930 in de gehele geschiedenis van het onderwijs. 

De grote verschi l len tussen de drie regionale en de drie nationale  

schoolmusea en hun tentoonstel l ingen in  deze studie zijn opval lend en 

betreffen vooral aspecten van de museal iser ing. Om een vergel i jk ing van deze 

musea mogeli jk te maken, werden ze bekeken aan hand van een l i jst  van 

aspecten zoals in de inleiding beschreven (zie ook bij lage nr.5). Deze 

aspecten spelen voor alle musea een belangrijke rol en het geheel daarvan 

onderscheidt de schoolmusea van elkaar, en ook van andere histor ische 

musea. De aspecten, geformuleerd als negen vragen maken het samen 

mogeli jk een grondige indruk  te kri jgen van de natuur van een museum. Zij  

verduidel i jken de representat ie van het onderwijs rond 1900 en helpen het 

verhaal dat wordt verteld te ontrafelen.  
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4.1 De regionaal of plaatselijk georiënteerde musea, klein en intiem 

 

Brugge 

Het museum in Brugge is een algemeen museum voor volkskunde. Het is een 

museum dat de geschiedenis van Brugge in de late negentiende eeuw wil 

tonen. Het is gevest igd in de histor ische gebouwen aan de Balstraat 43.  

 Het ontstaan van de oorspronkeli jke verzameling van het museum was 

vooral het werk van een groep, zich noemend de ‘Bond der West -Vlaamse 

Folkloristen te Brugge. Opgericht in december 1936, bestond deze groep 

init iat iefnemers, oorspronkel i jk uit  t ien mannen van heel uiteenlopende 

achtergrond, onder het voorzit terschap de apotheker, Karel de  Wolf . De basis 

van de col lect ie werd gelegd in 1937 door de organisat ie van een grote 

‘Folkloretentoonstell ing’ in de Concertzaal in de St. Jacobsstraat. Op 1 juli 

1939 werd het museum voor West -Vlaamse Folklore geopend. Het vond een 

onderkomen in de Hal letoren in de zgn. schermzaal. Hier verbleef  het 

museum, met onderbrekingen gedurende de tweede wereldoorlog en later 

wegens renovat iewerkzaamheden, tot 9 februar i 1973, de datum waarop de 

eerste voorwerpen werden overgebracht naar het nieuwe museum in de 

Balstraat. Bij  gemeenteraadsbesluit  van 16 februari 1973 werd de collect ie 

van de nog steeds act ieve Bond van West -Vlaamse Volkskundige 

overgedragen aan het Stadsbestuur van Brugge Hiermee was het museum een 

stedeli jk museum geworden. De band met de toenmal ige opr ichter en 

verzamelaars van de col lect ie bleef  echter bestaan. 112 

 De init iat iefnemers hadden als doelstel l ing het oprichten van een plaats 

waar de cultuur van Vlaanderen kon worden getoond en bestudeerd. In 1936 

bestond België als onafhankeli jk land pas iets langer dan honderd jaar. 

Kunstmat ig samengesteld uit  delen van Neder land en Frankrijk, was het 

ontwikkelen van een eigen cultuur uiterst moeil i jk en stond nog in de 

kinderschoenen. Het streven naar het realiseren van deze eigen cultuur, zal 

ongetwij feld een van de belangrijke doelstel l ingen zijn geweest van de 

oprichters van het oorspronkel i jke museum. De doelstel l ing waarmee het 

museum in 1936 werd opgericht is ook na de overdracht aan de gemeente in 

1973 niet wezenl i jk veranderd. Ook vandaag nog wordt de tradit ionele 

gemeenschapscultuur getoond met trots op dat wat Vlaanderen in het verleden 

heeft gepresteerd. Dit  ‘ver leden’ is inmiddels ruim tacht ig jaar langer 

                                            
112 W.P. Dezutter, ‘De volkskunde: een vergeli jkende wetenschap’, 
Mededelingen stedel i jke musea 1 (1973) 28.  
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geworden, maar op een eigenti jdse manier gaat het nog steeds om hetzelfde 

doel.  

 Het gebouw aan de Balstraat, waarin het  museum nu gevestigd is, is 

een museum op zichzelf .  Het is veel ouder dan de periode die in de ruimtes 

gepresenteerd wordt  en bestaat uit  een aantal witgeschi lderde kleine huizen 

met puntdaken en met een gemeenschappel i jke tuin uit  de zeventiende 

eeuw. 113 Deze huizen zijn nu door een gang met elkaar verbonden, en 

uitgebreid met een aanbouw van latere t i jd. Oorspronkel i jk waren dit  

zogenaamde godshuizen. Een godshuis bestond uit  een reeks huisjes, meestal 

met een kapel erbij ,  waar arme, oudere echtparen kosteloos gehuisvest 

werden.114 Brugge kende veel van dit  soort huisvestigingen, Dezutter telt  er 

76115.  Ofschoon het gebouw ouder is dan het tentoongestelde materiaal,  is de 

sfeer die wordt opgeroepen door de anciënniteit  van het ge bouw bevorderl i jk 

voor het gevoel dat de bezoeker kan ervaren, een gevoel van teruggaan in de 

t i jd. Als schoolmuseum biedt het Museum van Volkskunde de bezoeker 

tameli jk weinig. Ofschoon er vr i j  veel materiaal aanwezig is, is het dit  museum 

niet gelukt het  onderwijs rond 1900 ruime aandacht te geven. Plaatsgebrek, 

geldgebrek en misschien ook het ontbreken van bezielde leiding l i jken de 

hoofdoorzaken van deze gemiste kans te zijn.  Helaas is er te weinig ruimte 

voor al het beschikbare materiaal.  De bereikbaar heid is redel i jk voor een 

museum van een dichtbevolkte stad. Parkeerruimte is er niet,  maar het 

openbaar vervoer brengt de bezoeker tot  op loopafstand van het museum.  

De doelgroepen waarop het museum zich tegenwoordig r icht,  zi jn niet 

langer uitsluitend de histor isch geïnteresseerde bewoners van Vlaanderen die 

de opr ichters vooral in gedachten hadden. Tegenwoordig staan twee groepen 

bezoekers in het middelpunt: schoolklassen en toer isten. Schoolklassen 

worden hier graag ontvangen en het is mogeli jk een rond leiding te boeken 

afgestemd op de behoefte van de klas. Het bezoek door kinderen wordt verder 

gestimuleerd door verschi l lende mogeli jkheden om grat is toegang te kri jgen. 

Ook door toeristen en andere groepen bezoekers kunnen rondleidingen 

worden geboekt. Het museum is niet bijzonder kindvr iendel i jk. De 

tentoonstel l ingsobjecten kunnen niet worden aangeraakt, interact ieve 

mogeli jkheden worden er niet geboden, en al leen in begeleiding van een 

                                            
113 L. Devl iegher, De huizen te Brugge, deel I I ,  (Den Haag 1968 ) 44. 
114 A. Maertens, Gids der Brugsche Godshuizen. (Brugge 1940) 17.  
115 Dezutter, W.P.,  ‘De volkskunde: een vergeli jkende wetenschap’, 
Mededelingen stedel i jke musea 1 (1973) 8.  
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persoon die al kennis heeft van het gebodene kan het voor kinderen bo eiend 

gemaakt worden. Wel interessant zijn de mogeli jkheid voor kinderen om in de 

tuin, gebruikt te maken van oud speelgoed, evenals de l iving history 

act iviteiten die er af  en toe geboden worden. Deze vinden echter niet plaats 

met betrekking tot het onderdeel ‘school ’ ,  maar slechts in de presentat ie van 

oude ambachten of  het spelen met oud speelgoed. Van t i jd tot t i jd biedt het 

museum een t i jdeli jke tentoonstel l ing aan. In het voorjaar van 2018 was dit  de 

tentoonstel l ing “Wat een meisje moest weten” Hier werd getoond waarmee 

meisjes rond 1900 geacht werden, zich bezig te houden. Nutt ige handwerken, 

maar ook kindermode, rel igie en in beperkte mate ook onderwijs voor meisjes 

werden hier getoond. Naast de vaste tentoonstel l ingen biedt het museum een 

klein restaurant met terras. Een museumwinkel is er niet.  Studiemogeli jkheden 

biedt het museum, na afspraak, aan historic i en andere geïnteresseerden het 

heeft daartoe een werkplaats, een studiezaal en bibliotheek.  

Het museum, zoals de meeste Belgische musea, is in handen van de 

overheid, het valt  onder het beheer van de afdeling Erfgoed Brugge, hieronder 

val len ook de lokale bibl iotheken, het stadsarchief ,  en andere culturele 

instel l ingen. Voor het Volkskundemuseum betekent dit  dat een beperkte 

subsidie met zekerheid beschikbaar is. Voor het onderhoud van het gebouw is 

dit  meestal voldoende, maar voor het verzamelen van mater iaal en verdere 

kosten is het museum afhankeli jk van gif ten in natura en geld via de 

vr iendenkring, en van andere schenkingen. Daarnaast zorgen de entreegelden 

en de opbrengst van het restaurant voor een kleine aanvul l ing. Aangezien de 

entree laag, en voor veel bezoekers grat is is, is deze bron van inkomsten niet 

van groot gewicht. Het museum maakt dan ook de indruk, met geldzorgen te 

kampen te hebben.  

Geld om medewerkers te betalen is er vr i jwel niet.  De medewerkers 

bestaan dan ook hoofdzakel i jk uit  vr i jwi l l igers. Zij  worden vooral aangetrokken 

door mond tot mond reclame. Zoals in veel musea, wordt het ook hier steeds 

moeil i jker om mensen met de juiste capaciteiten te vinden die bereid zijn 

zonder betaling te werken. Op weekdagen buiten de vakantieperiode, zijn er 

meestal al leen iemand aan de kassa en de beheerder van het restaurant 

aanwezig.  

De presentat ie van het museum naar de buitenwereld l igt in handen van 

de gemeente Brugge en is heel mager. Omdat het onderdeel, de school, vr i j  

k lein is, is informatie hierover heel moeil i jk te vinden op het internet. Een 

eigen website heeft het museum niet.  Op de website van de gemeente waar 
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informatie over musea en andere culturele instel l ingen en act iviteiten gegeven 

wordt is er niet meer aandacht voor het onderdeel de school, dan een foto van 

het k laslokaal.  Naast deze beperkte 

informatie vanuit de gemeente wordt er 

op websites van verschi l lende 

reisondernemers aandacht besteed aan 

het Museum van Volkskunde in Brugge 

als algemeen histor isch 

heemkundemuseum. Bij  bijzondere 

gelegenheden verschijnt er soms een 

art ikel in de lokale pers om het museum onder de aandacht te brengen of  te 

bespreken. Vanuit het museum wordt er wel contact gehouden met de 

plaatseli jke scholen. Ook vanuit de Vr iendenkring gaat er een wervende 

werking uit  voor het museum.  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

De inricht ing van het museum wordt bepaald door het gebouw: de zelfstandige 

kleine huizen, en door het feit  dat dit  museum heel veel aspecten van het 

Vlaamse stadsver leden toont. In acht beperkte ruimtes, een aanbouw met nog 

drie ruimtes en een tuin , wordt de hele geschiedenis van de stad 

gerepresenteerd.  

De bezoeker die binnenkomt stapt als het ware in een andere t i jd en kan 

zich even ruim een eeuw teruggezet voelen. Het is niet de periode tussen 

1871 en 1910 waarin hij  terechtkomt, maar hij  is ook niet meer in de 21 e  eeuw. 

De ruimte voor het schoolmuseum, het aspect dat voor deze stu die van belang 

is, bestaat uit  één kleine zaal die ingericht is als een school lokaal rond 1900, 

met een zeventiende eeuw plafond. In deze klas is een grote hoeveelheid 

materiaal bijeengebracht. De klas kan bezicht igd worden vanuit een gang die 

langs alle zalen loopt, maar kan door de bezoeker niet betreden worden. Het 

tafereel dat geboden wordt is herkenbaar als een schoolklas, zeker voor de 

oudere bezoekers voor wie de strak in het gelid staande banken nog eigen 

herinner ingen zijn, maar ook voor anderen, door het schoolbord en vele 

typische gebruiksart ikelen die ook nu nog in een klaslokaal te vinden zijn. 

Deze representat ie van een klas is vreemd en bekend tegeli jkert i jd en bestaat 

uit  een levensgrote pop, gekleed in kleding uit  de t i jd rond 1900 als meest er 

die naast zijn lessenaar staat, een schoolbord vóór de klas, en een aantal 

schoolbanken uit  die t i jd. Zij  vormen de basis van de representat ie. Aan de 
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wanden van het lokaal hangt een grote hoeveelheid wandplaten en 

geograf ische kaarten. Achter in de klas hangen de jasjes van de leerl ingen. 

Het kruisbeeld aan de muur en het Mariabeeldje ernaast tonen de rel igieuze 

signatuur van de school. Omdat dit  k laslokaal niet kan worden betreden, bl i j f t  

er een gevoel van afstand bestaan tussen de bezoeker en de klas van toen. 

Desondanks brengt de int imiteit  van dit  k leine, propvol le klaslokaal een gevoel 

teweeg van nieuwsgierigheid naar hoe het voor het k ind, in die t i jd geweest 

moet zijn om hier les te kri jgen. Op een tafel aan de kant waar de bezoeker 

zich bevindt, l iggen een aantal historische objecten die de geschiedenis van 

het leermiddel zouden kunnen tonen: leesboekjes, rekenmateriaal,  en andere 

leerhulpmiddelen uit  verschil lende t i jdvakken. Door de veelheid van de 

objecten die ongeordend door elkaar l iggen, is het niet goed mogeli jk een 

indruk te kri jgen van de ontwikkeling van het leermiddel. In zi jn geheel 

appel leert  de tentoonstel l ing meer aan het gevoel dan aan het verstand, maar 

zij  maakt een rommelige indruk, is overvol door ruimtegebrek en maakt het 

moeil i jk veel te proeven van de sfeer van vroeger.   

Het museum biedt grat is een beknopte leencatalogus aan. Hierin is één 

bladzijde gewijd aan de zaal waarin de tentoonstel l ing van het onderwijs 

gevest igd is. De informatie in dit  deel van de catalogus beperkt z ich tot enkele 

algemeenheden en een afbeelding. Een audiog ids is niet aanwezig en bij  de 

individuele objecten in de klas staan geen verklarende teksten. De vriendel i jke 

vr i jwil l iger aan de entree, wi l graag vragen beantwoorden, maar heeft niet de 

kennis om op specif ieke, historisch georiënteerde vragen in te gaan.  

 

Duisburg-Friemersheim   

Dit  museum bevindt zich in Fr iemersheim, een semizelfstandig  deel van de 

conglomerat ie Duisburg. In dit  eens zelfstandige dorp, is nog een kern van de 

negentiende-eeuwse sfeer bewaard gebleven, bestaande uit  een dorpspleint je 

met een kleine kerk en een schoolgebouw met woning voor de onderwijzer, te 

midden van oeroude boerder ijen die het gebied aan de Rijn bedekken.  

 In 1976 werd door een groep leraren, historic i en andere in het ver leden 

van Fr iemersheim geïnteresseerden de vereniging Freundeskreis lebendiger 

Grafschaft opgericht. Deze mensen wilden vooral de heemkunde bevorderen, 

histor ische schatten bewaren en bij  de jeugd een historisch bewustzijn 
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ontwikkelen.116 De eerste objecten die bewaard en beschermd moesten worden 

waren de oude dorpskerk en het daar tegenovergelegen kostershuis. Toen in 

1848 twee klaslokalen werden aangebouwd, werd dit  laatste gebouw tevens de 

dorpsschool. Tot 1958 heeft het deze functie behouden. Na dat het gebouw 

een t i jd lang geen functie had gehad, werd het in 1983, door de zeven jaar 

tevoren opgerichte Freundeskreis, inger icht als heemkundemuseum. Het zou 

een museum moeten worden waar de woon- en leefcultuur en in het bijzonder 

de schoolcultuur van het graafschap rond 1900 tot leven konden komen en 

voor het nageslacht bewaard moest bl i jven. Over de jaren is de inr icht ing van 

het museum geleidel i jk aan uitgebreid, waarbij  vooral het onderwijs veel 

aandacht heeft gekregen. Hierdoor heeft het museum st erk het karakter van 

een schoolmuseum, waarbij  echter andere aspecten van het leven niet 

verwaarloosd werden.  

 Het oorspronkel i jke doel,  de kennis over en de waardering voor het 

ver leden te bevorderen, werd door de nog steeds bestaande Freundeskreis 

geformuleerd in 1977. Dit  werd toen nader gespecif iceerd in een l i jst  van zes 

aandachtspunten: de bevorder ing van heemkunde, het verwerken van het 

ver leden, het verzamelen en verzorgen van histor ische objecten, het bewaren 

van het lokale spraakgebruik, het museu m onderhouden en in het algemeen 

het verleden voor de jeugd dichterbij  te brengen om histor isch - en 

cultuurbewustzijn bij  hen te bevorderen. De nadruk kwam vooral te l iggen op 

de school van toen. De basis van deze doelstel l ingen is niet veranderd over 

de jaren. Wel hebben er enkele verschuivingen plaats gevonden. Met de 

opkomst van het toer isme, dat rond de jaren zeventig hier duidel i jk merkbaar 

werd, breidde het aantal en het type bezoekers van het museum zich uit .  Niet 

al leen de bewoners uit  de omliggende  streken, maar ook mensen van verder 

weg, zelfs uit  het buitenland begonnen het museum te bezoeken. De meeste 

belangstel l ing ging, en doet dit  nog, uit  naar het ingerichte klaslokaal.  Het 

bestuur van het museum speelde hierop in door de doelstel l ing wat aa n te 

passen. Zo kunnen er tegenwoordig rondleidingen worden geboekt en zijn er 

gedurende de openingsuren goed geïnformeerde mensen aanwezig, die 

vragen van de bezoekers proberen te beantwoorden.  

 Het huis waar in het museum zich bevindt, staat onder de besc herming 

van de Duitse monumentenzorg en wordt  uitstekend onderhouden. Het staat 

                                            
116 Freundeskreis lebendiger Grafschaft ,  Brochure, Eigen uitgave van de 
Freudeskreis, z. j .   
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ruim 50 meter ten Westen van de dorpskerk uit  de vij f t iende eeuw 117 en is 

daarvan gescheiden door een kleine dorpsweide. Het werd a an het begin van 

de 19e eeuw gebouwd op de plaa ts van het oude kostershuis, dat ook toen al,  

tegeli jkert i jd als school diende. Het nieuwe kostershuis plus school moest 

passen in het bestaande dorpsbeeld. 118 Toen het gebouw vanaf 1958 niet meer 

als school werd gebruikt,  had het drie decennia lang geen dui del i jke functie 

meer tot het in 1983 gekocht werd door de Freundeskreis lebendige r 

Grafschaft.  Hiermee werd het losgekoppeld van de dorpskerk en werd een 

zelfstandig bezit  van de Freundeskreis. Het gebouw bestaat ui t  twee 

verdiepingen plus een zolderruimte . Al leen de benedenverdieping wordt 

gebruikt als tentoonstel l ingsruimte.  

 De doelgroepen waarop het museum zich r icht waren oorspronkeli jk de 

bewoners van het vroegere graafschap Moers. Dit  graafschap was, met 

uitzonder ing van de stad Moers, een landel i jk  gebied met eigen dialect,  

gewoontes en gebruiken. De wens om deze landel i jke cultuur voor de 

vergetelheid te behoeden, was de oorspronkel i jke rede n om de bewoners 

ervan te st imuleren het museum te bezoeken. Daarnaast wilden de 

init iat iefnemers de studie van hun lokale cultuur st imuleren onder degenen die 

interesse in de geschiedenis hadden. Toen de belangstel l ing voor het museum 

zich geleidel i jk aan uitbreidde werd ook de doelstel l ing langzamerhand 

aangepast. Nu wordt het museum zelfs gebruikt als trouwzaa l en ruimte voor 

feesteli jkheden. Het huidige museum wordt nog steeds graag bezocht door 

mensen uit  de omgeving. Het is voor sommigen een doel van een 

zondagmiddagwandeling, een gewoonte die gestimuleerd wordt doordat het 

museum al leen op zondagmiddag geopend is en de entree grat is is. Maar ook 

bezoekers uit  de wijdere omgeving en het grensgebied van Neder land 

bezoeken het museum. De activiteiten, die er naast de educat ieve nog worden 

aangeboden, zoals de mogeli jkheid om hier te trouwen of  een negentiende -

eeuwse koff ietafel te genieten, zijn voor het huidige onderzoek minder 

interessant. Het studiecentrum waaruit  het museum is voortgekomen, speelt 

voor de vereniging een grote rol.  Terwij l het museum slechts een dag per 

week is geopend voor het publiek, wordt  er door de zeer act ieve leden van de 

Freundeskreis gestudeerd op geschrif ten en historisch objecten uit  hun 

                                            
117 Joachim Schulze, Niederrhein,von Fr iemersheim bis Donsbrüggen, 
(Duisburg 1985) 7.  
118 Schulze, Niederrhein 7.  
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archieven, zowel als op nieuw aangeboden materiaal.  Het museum kent geen 

wisseltentoonstell ingen en heeft geen restaurant of  museumwinkel.  

Ofschoon het museum het bezit  is van een zelfstandige vereniging, 

heeft het goede contacten met de gemeente Duisburg en wordt door de 

gemeente ook ondersteund. De gemeente heeft in 2013 toestemming gegeven 

om in het museum huweli jken te sluiten en draagt ook f inan cieel bij .  Het 

grootste deel van f inanciering van het museum wordt echter mogeli jk gemaakt 

door bijdragen van de verenigingsleden, gif ten uit  de vr iendenkring, en door 

schenkingen, mater ieel en geldel i jk,  van individuele personen. De 

schenkingen in natura waren bij  de opricht ing van het museum en in de eerste 

jaren daarna, bijzonder groot, maar ook tegenwoordig worden er nog steeds 

tentoonstel l ingsobjecten aangeboden. Inkomen uit  entreegelden is er niet;  de 

entree is grat is.  

De medewerkers in dit  museum komen hoofdzakel i jk uit  de vereniging 

zelf .  Het is een hechte groep mensen, voor wie heemkunde, archeologie of  

geschiedenis een hobby is of  die door hun werk een band hebben met deze 

onderwerpen. Zij  zi jn veelal zelf  act ieve onderzoekers die de geschiedenis van 

het graafschap bestuderen via schrif teli jke bronnen, gevonden overbl i j fselen 

uit  het ver leden of  verhalen van oude bewoners. Al len werken zonder 

geldeli jke vergoeding voor het museum. Een klein aantal van hen werkt bij  

toerbeurt als vraagbaak en toezichthouder gedurende de wekel i jkse 

openstel l ing van het museum voor het publ iek. Wanneer scholen of  andere 

groepen een rondleiding boeken kan ook hiervoor een rondleider gevraagd 

worden uit  de vereniging. Ook bij  de manuele werkzaamheden in het museum 

zijn leden van de vereniging act ief .  Bij  bijzondere gelegenheden waarbij  meer 

hulp nodig is, iets dat maar zelden voorkomt, worden t i jdel i jke medewerkers 

gezocht van buitenaf. Een groot aantal van de leden van deze vereniging 

hebben de pensioenleef t i jd al jaren geleden bereikt.  Ondanks het feit  dat er 

van t i jd tot t i jd jongere leden tot de vereniging toetreden, kr impt de groep door 

veroudering en ziekte van haar leden. Voorlopig echter l i jk t  het museum een 

goede toekomst te hebben.  

De presentat ie van het museum naar de buitenwereld is tameli jk mager. 

Iedereen in Duisburg kent Das Lehrerhaus, en op mooie zondagen is de 

aandrang vaak groot. Als trekpleister voor toeristen echter kan dit  museum 

niet gezien worden. Door de interessante omgeving en het goed inger ichte 

museum zou meer toeristenverkeer zeker mogeli jk zijn. De indruk wordt 

gewekt dat de vereniging niet de wens heeft het bezoek van toeristen te 
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stimuleren. Geen van de bevraagde leden wilde dit  vermoeden bevest igen, 

maar de angst om dit  idyl l ische stukje Duisburg te verstoren door 

massaverkeer is begrijpeli jk.  Wel worden er goede contacten met de scholen 

in de omgeving onderhouden. Door klassikaal bezoek aan het museum wordt 

het lokale ver leden voor heel veel k inderen tot leven gebracht. Een heel 

enkele keer treedt het museum toch op een spectaculaire manier naar buiten. 

Een voorbeeld van een dergel i jke gelegenheid is de vier ing van het 30 -jar ige 

bestaan van de vereniging in 2013. Bij  deze gelegenheid werden er 

demonstrat ies gehouden van oude lokale ambachten door mensen in kleding 

uit  de negentiende eeuw, ook het onderwijs uit  die t i jd werd toen 

gedemonstreerd. De pers werd hierbij  geïnformeerd en uitgenodigd en er 

verschenen aankondigingen en verslagen in de kranten. Bewoners van 

omliggende gebieden doneerden oude foto’s en andere documenten en een 

plaatseli jk mannenkoor zong l iederen in het lokale dialect.  119 Afgezien van 

deze zelden voorkomende evenementen heeft dit  museum sterk het karakter 

van een plek waar de lokale bevolking zich kan bezinnen op haar ver l eden en 

waar een groep historisch geïnteresseerden dit  verleden kunnen bestuderen 

en conserveren. Het museum is bereikbaar met het openbaar vervoer en heeft 

een kleine parkeerplaats voor auto’s en bussen.  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Komende van het oude landel i jke dorpsplein word en de bezoekers bij  het 

betreden van dit  museum meteen teruggeplaatst in de late negentiende, begin 

                                            
119 Dreissig Jahre Museum im Lehrerhaus, 
https:/ /www.lokalkompass.de/duisburg/kultur/30 -jahre-museum-im-lehrerhaus-
d294167.html. 
 

https://www.lokalkompass.de/duisburg/kultur/30-jahre-museum-im-lehrerhaus-d294167.html
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twint igste eeuw. Het gebouw is de oorspronkel i jke school met woning van de 

leraar, zoals die in deze t i jd gebru ikt werd.  

De tentoonstel l ing is opgebouwd volgens een principe van categorieën. 

In een van de twee klasruimtes is een schoollokaal ingericht met meubels uit  

het begin van de 20e  eeuw. Het is afgescheiden met een koord om de 

bezoekers ervan te weerhouden de exponaten aan te raken. Deze afscheiding, 

waardoor de bezoekers de klas niet kunnen betreden, is noodzakeli jk, maar 

verstoort een weinig de indruk van teruggezet zijn in de school van toen en 

maakt het duidel i jk dat deze school nu een museum is. In de ruimte naast het 

k laslokaal zijn tafels waar onderwijs leermiddelen uitgestald zijn evenals 

l i teratuur, bestaande uit  boeken, t i jdschr i f tenart ikelen en een gedicht in het 

streekdialect uit  2011, over het museum. In tegenstel l ing tot het ingerichte 

klasje, mogen deze objecten wel aangeraakt  en van dichterbi j  bekeken 

worden. Een andere ruimte is ingericht met objecten uit  de negentiende eeuw, 

die niet direct te maken hebben met het onderwijs. Tussen deze twee ruimtes 

in l igt het woongedeelte van de leraar en zij n gezin. Hier wordt de wooncultuur 

van de leraar, tevens koster, rond 1900, getoond. Uit  de kwaliteit  van de 

inr icht ing kan de bezoeker een indruk kri jgen van de status van de leraar uit  

die t i jd, hij  moet een zeker aanzien hebben gehad. De bovenverdieping  bevat 

het archief  van het museum, tentoonstel l ingsobjecten die momenteel niet 

gebruikt worden, evenals werk - en studieruimtes. De inr icht ing van het 

k laslokaal bestaat ui t  een twaalf tal schoolbanken, een strafbankje en een 

lessenaar voor de leraar. Aan de  muren hangen oude schoolplaten en staat 

een geograf ische kaart op een standaard. Achter in de klas staan een oude 

kolenkachel, een kast met opgezette dieren en andere leermiddelen.  

Het museum biedt de bezoeker geen catalogus van de tentoonstel l ing 

aan. De tentoongestelde objecten zijn ook niet nader omschreven. Door de 

overzichtel i jke opstell ing van de exponaten en de duidel i jke indeling in dr ie 

bereiken: een ruimte voor een klaslokaal en leermiddelententoonstell ing, een 

kleine ruimte voor l i teratuur over  de vroege jaren van het museum, een ruimte 

voor de tentoonstel l ing van het woongedeelte van het leraarsgezin, en een 

ruimte voor de andere objecten uit  de negentiende en begin twint igste eeuw, 

spreekt veel van het tentoongestelde echter voor zichzelf .  Daa rnaast is de 

aanwezige medewerker alt i jd bereid om vragen te beantwoorden. Voor 

groepen bestaat er bovendien de mogeli jkheid om een rondleiding te boeken. 

Deze duurt ongeveer anderhalf  uur en is grat is na afspraak. Voor 

schoolklassen kan een historische les, genaamd “Schulzeit”,  geboekt worden 
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in het ingerichte klaslokaal.  Een leraar, gekleed naar de mode van de 

negentiende eeuw, doceert dan op de manier die rond de eeuwwissel ing 

gebruikel i jk was. Audiovisuele en andere interact ieve hulpmiddelen ontbreken 

in dit  museum. Voor de bezoeker is het museum vooral een kijkmuseum en in 

het geval van een rondleiding of  les, een luistermuseum.  

Kinderen ervaren de tentoonstel l ing als minder interessant, behalve 

wanneer zij  in k lassenverband een lesje kri jgen of  deelnem en aan een 

speciaal op hen gerichte rondleiding.  

 

Terneuzen  

Het museum schoolt i jd , een project van de st icht ing Museum Schoolt i jd is 

gevest igd in Terneuzen. De oorsprong van het museum wordt in de eigen 

website beschreven als: “Een paar enthousiastelingen in Terneuzen meenden 

er goed aan te doen, een museumpje op te zetten met al ler lei oude 

schoolmater ialen en bijbehorende art ikelen.” 120  

Deze ‘enthousiastel ingen ’,  een kleine groep onder leiding van de 

init iat iefnemer de leraar  O.P.C. van der Maas,  begonnen in het laatste 

decennium van de twint igste eeuw met het verzamelen van exponaten en het 

zoeken naar een geschikte plaats om een schoolmuseum te real iseren. In 

1997 werd het museum geopend in een pand aan de Vissteeg en kreeg de 

naam “Schoolt i jd”.  De verzameling tentoonstel l ingsstukken groeide snel en de 

belangstel l ing van het publiek bleek groot te zijn. Hierdoor werd het verbli j f  

aan de Vissteeg spoedig te klein en moest er al spoedig een nieuw verbl i j f  

voor het museum gezocht worden. In 2012 kreeg het mus eum de beschikking 

over het pand aan de Nieuwstraat.  

 Voor de init iat iefnemers van het museum, waarvan er enkelen nog 

steeds bij  het museum betrokken zijn, was de opr icht ing ervan meer dan een 

hobby. Verschi l lende mensen uit  deze groep waren leraren of  his tor ic i.  Zij  

wi lden onderwijzen. Hun oorspronkeli jke doelstell ing was het oprichten en in 

stand houden van een schoolmuseum in de ruimste zin van het woord, en dit  

langzamerhand te doen uitgroeien tot een volwaardig museum. 121 Deze 

doelstell ing is ten dele bereikt,  het museum is over de jaren een volwaardig 

schoolmuseum geworden. Meer dan al leen maar het onderwijs in de str ikte zin 

                                            
120 http:/ /www.schoolmuseumterneuzen.nl/home.php . 
121 http:/ /www.scez.nl/uploads/pdf/MusIP%20Zeeuws -Vlaanderen.pdf . 
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van het gebeuren in de klas, worden andere invloeden die bij  de educatie van 

het k ind rond 1900 een rol speelden getoond. Rel igie,  huisel i jke 

omstandigheden en spel,  zi jn ook onderdeel van de vaste col lect ie. De huidige 

doelstell ing van het museum is het handhaven en actueel houden van het 

bestaande museum, verder onderzoek bli jven verr ichten, en een zo groot 

mogeli jk publ iek bekend te maken met de geschiedenis van het onderwijs en 

het leven van het schoolkind van honderd jaar geleden.  

 Nadat het oorspronkel i jke museum in 2012 te klein geworden was, kreeg 

het bestuur van het museum de beschikking over een r i jksmonument, gebouwd 

in het tweede decennium van de twint igste eeuw, dat oorspronkeli jk als 

bankgebouw van de Nationale Bank had gediend. Dit  gebouw, in de st i j l  van 

de Amsterdamse School, leent zich qua ruimte en inr icht ing, goed voor een 

schoolmuseum.  

 De tentoonstel l ing van het  museum Schoolt i jd r icht zich op de eerste 

plaats op de lokale bevolking. Ofschoon de nadruk heel duidel i jk  op het 

onderwijs l igt ,  is het interessant dat ook andere aspecten uit  het dagel i jkse 

leven rond 1900 hierbij  betrokken worden . De scholen uit  Terneuzen en 

omgeving bezoeken dan ook regelmatig het museum. Voor hen, evenals voor 

andere groepen, kan een rondleiding geboekt worden waarbij  de 

programmaonderdelen vastgesteld kunnen worden volgens de wensen van de 

groep. Verdere doelgroepen zijn de toer isten  die de stad bezoeken, zij  komen 

zowel uit  België als ook uit  Nederland. Het museum heeft een goede connectie 

met de VVV in Zeeland. De verzameling die het bezit  van het museum vormt is 

groot. Naast de gebruikel i jke exponaten zijn er de bibl iotheek en de 

fotoverzameling met foto’s van schoolklassen uit  het Zeeuwse ver leden en van 

activiteiten van het museum in de huidige t i jd. Verreweg de meeste historische 

voorwerpen zijn door schenkingen in het museum gekomen. Omdat het 

gebouw een r i jksmuseum is, worden de kosten voor huur en onderhoud 

daarvan grotendeels door de overheid gedragen. Personeelskosten worden 

vermeden door het werk van onbetaalde vri jwil l igers. De inkomsten van het 

museum beperken zich tot de entreegelden en het geld dat betaald wordt voor 

rondleidingen, de verkoop van souvenirs,  bijdragen uit  de vr iendenkring en 

incidentele donat ies.  Hiervan moeten de lopende kosten en de onkosten van 

bijzondere evenementen binnen en buiten het museum en de 

wisseltentoonstell ing betaald worden. Dit  laat vr i jwe l geen ruimte voor het 

aankopen van histor ische voorwerpen.  
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 Het museum is tot stand gekomen door het werk van een groep mensen 

die het opr ichten en onderhouden van een schoolmuseum als een hobby zowel 

als een educat ieve taak beschouwden. Deze mentaliteit  heerst nog steeds 

onder de medewerkers van het museum. De huidige groep vormt een stabiele 

kern van medewerkers en bestaat uit  negen personen, waarvan een aantal 

mensen nog hebben deel uitgemaakt van de oorspronkel i jke init iat iefnemers. 

Voor speciale gelegenheden worden helpers uit  de omgeving aangetrokken. Er 

bestaat een l i jst  van mensen die bepaalde kennis of  capacitei ten hebben en 

bereid zijn hun medewerking te geven wanneer daaraan behoefte is. Dit  is een 

groep die qua omvang verandert met de t i jd, maa r bestaat uit  mensen die met 

enthousiasme werken wanneer zij  gevraagd worden. Ook deze medewerkers 

kunnen niet betaald worden.  

Het museum presenteert zich regelmatig aan de buitenwereld.  Het 

contact tussen het museum en de lokale pers is goed, evenals dat met de VVV 

Zeeland. Speciale evenementen worden met een advertentie aangekondigd in 

de vakbladen en kranten. De Museumkrant voor Zuid -Neder land plaatst graag 

art ikelen over het schoolmuseum met foto’s van het museuminterieur of  van 

haar meest interessante exponaten. In de enkele keren per jaar verschijnende 

nieuwsbrief  voor de vr ienden van het museum en andere belangstellenden, 

worden speciale act iviteiten op een levendige manier aangekondigd en 

beschreven. Naast eigen act iviteiten wordt er in de Nieuwsbr ie f  aandacht 

besteed aan act ivitei ten die indirect met het museum te maken hebben zoals 

de Kinderboekenweek of  educatieve evenementen elders. De eigen website is 

levendig en informatief  en wordt regelmatig aangepast. De Nieuwsbr ief  wordt 

ook hierop geplaatst .  Een heel interessante wijze waarop het museum zich 

presenteert aan het publiek is, met een stand op bijzondere markten, zoals op 

de Kerstmarkt in 2017, waar een medewerker in de kleding van een 

onderwijzer uit  de t i jd rond 1900 vertelde over het museum e n de school van 

toen. Het museum is tameli jk goed bereikbaar, op loopafstand zijn er 

bushaltes, aanlegplaatsen voor rondvaartboten en een grote parkeerplaats.  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

Het regionale van het Museum Schoolt i jd betref t  vooral de zui del i jke Zeeuwse 

ei landen in Neder land. De exponaten kwamen voor een groot deel uit  scholen 

van Terneuzen maar ook van scholen daarbuiten.   

Zoals in de meeste musea, staat hier de inricht ing van een klaslokaal 

met de leermiddelen centraal,  maar ook onderwer pen als, de ontwikkeling van 
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het leermiddel, het godsdienstige aspect van de school, de sociale 

achtergrond van de leerl ingen of  de geschiedenis van de scholen in en om 

Terneuzen zijn apart behandelde thema’s die veel ruimte kri jgen.  De 

tentoonstel l ing is thematisch en synchronisch ingericht en betref t  de t i jd 

tussen 1871 en 1920. 

Het gebouw heeft drie etages en een interieur uit  de vroege twint igste 

eeuw. De bezoeker die hier binnenkomt,  betreedt wel iswaar niet een 

schoolgebouw maar wel een gebouw uit  de t i jd rond 1900. Een gevoel 

teruggezet zijn in een andere t i jd is hier sterk. In de centrale hal met mooie 

l ichtbak en gele en bruine betegel ing, staat een kleine tafel,  die aan vier 

kanten uitgeklapt kan worden om plaats te bieden aan vier schoolkinderen.  

                     

 

Van hieruit  komt de bezoeker in de ruimtes met vitr ines waar in, per onderwerp 

geordend, leermater ialen uitgestald zijn die betrekking hebben op het leren 

lezen, schr ijven en rekenen en de zaakvakken. Ook de ruimtes die gewijd zijn 

aan de huiseli jke omstandigheden van de kinderen en het godsdienst ige leven 

bevinden zich hier. Via het trappenhuis komt de bezoeker in een nagebouwd 

klaslokaal,  met een lerares, banken, leermaterialen en een aantal objecten 

voor het straffen van ‘ondeugende’  k inderen. Het straffen wordt in dit  

k laslokaal tameli jk sterk benadrukt. Strafmiddelen, zoals het ezelsbord, dat 

om de hals van een kind werd gehangen als het iets doms had gedaan, of  de 

vogel, die naar het hoofd van een storend kind werd gegooid zijn er aanwezig. 

Zoals steeds in musea waar een klaslokaal zoals het vroeger was 

gepresenteerd was, komt ook hier het verleden het meest tot leven. De 

boeiende verhalen van de rondleider, dragen hier sterk toe bij .  Op deze 

verdieping is ook de histor ische bibliot heek gevestigd met een grote 

verzameling lees- en leerboeken. Ook bezit  het museum een unieke 

verzameling van schoolfoto’s van scholen uit  de regio vanaf 1850 tot heden. 

Een etage hoger bevinden zich een aantal exponaten die de ontwikkeling van 
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de leermiddelen en de veranderende pedagogische inzichten in de 

negentiende eeuw tonen.  

 Het museum heeft geen catalogus in de gebruikel i jke zin. De bezoeker 

kan echter een geplast if iceerde tekst lenen waar op twee A -4tjes, helder en 

systematisch, informatie gegeven wordt over de tentoongestelde stukken. Ook 

zijn een groot deel van de objecten van een schr if teli jke uit leg voorzien. 

Rondleidingen worden gegeven aan groepen tot twaalf  personen, daarnaast 

zijn er permanent medewerkers aanwezig die met vakkennis en enthou siasme 

vertel len over het onderwijs in het ver leden, vaak met verhalen die nog van 

hun eigen ouders stammen, en over de objecten die in de vitr ines 

tentoongesteld zijn. Naast de permanente tentoonstel l ing zijn er van t i jd tot 

t i jd, wisseltentoonstel l ingen.  In 2018 was dit  een tentoonstel l ing van 

handwerken. In verband met deze wisseltentoonstel l ingen worden er soms 

workshops aangeboden.  

 

Ook speciale gelegenheden, als bijvoorbeeld de Kinderboekenweek in oktober 

2018, worden door het museum aangegrepen om k inderen met de 

geschiedenis van het onderwijs bekend te maken, voor hen worden dan 

speciale doe-middagen over een passend thema georganiseerd. Het museum 

heeft geen restaurant, maar in een klein winkelgedeelte kunnen de bezoekers 

souvenirs en boeken kopen.  

 Opval lend in dit  museum is de kindvr iendel i jkheid. Ofschoon er voor 

kinderen nauweli jks mogeli jkheden zijn om zelf  act ief  te zijn, worden zij  

geboeid door de verhalen van de aanwezige medewerkers die bereid zijn te 

vertel len over de school van toen, en u it leg te geven over de tentoongestelde 

objecten. Door de veelheid exponaten waartussen de bezoeker zich beweegt 

en die ook aangeraakt mogen worden, maakt  het museum een int ieme indruk, 

Er zijn geen audiovisuele hulpmiddelen aanwezig, wel is er een hoekje w aar 
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kinderen bezig kunnen zijn, met knutselwerkjes met gebruik van oude 

materialen. De bibliotheek van 20.000 boeken is overzichtel i jk,  naar 

categorieën geordend en staat na over leg ter beschikking van het publ iek. Zij  

wordt momenteel gedigital iseerd.  

 

4.2 Conclusie  

In dit  hoofdstuk werden drie kleine, regionaal georiënteerde schoolmusea 

geanalyseerd in de drie onderzoekslanden. Daarbij  werd duidel i jk dat er veel 

overeenkomsten zijn. In de drie hierboven besproken musea werden pogingen 

gedaan om het verhaal  dat zij  vertel len te plaatsen in een passende omgeving.  

        De gebouwen waar in het onderwijs wordt gerepresenteerd zijn gebouwen 

die de sfeer van het ver leden uitstralen. Het meest duidel i jk werd dit  in het 

museum in Fr iemersheim, in het schoolgebouw uit  de t i jd tussen 1871 en 

1910. Het minst duidel i jk werd het in het middeleeuwse gebouw in Brugge. In 

al le musea echter kon de bezoeker zich losmaken van de 21 e  eeuw en zich 

deel van het verleden voelen.   

Al le regionaal geor iënteerde musea hebben in hun tentoonstell ing een 

klaslokaal ingericht zoals het er in de periode 1871 -1910 moet hebben 

uitgezien. Met authentieke meubels en leermaterialen, een pop gekleed als 

leerkracht uit  deze t i jd proberen zij  een beeld creëren, dat nostalgie kan 

opwekken. De nagebouwde klaslokalen in al le dr ie de musea geven een 

indr ingend beeld van de sfeer zoals deze vroeger geweest moet zijn. Bij  de 

bezoeker st imuleert zi j  gemakkeli jk herinneringen en roept posit ieve en 

negatieve emotionele gevoelens op. Voor kinderen speelt d eze nostalgie geen 

rol,  zi j  kunnen echter wel iets waarnemen van de sfeer van de school van toen 

wanneer zij  een les kri jgen in een nagebouwd klaslokaal.   

Het beeld van een klaslokaal,  geplaatst in een gebouw uit  vroegere t i jd,  

en in het geval van Friemersheim zelfs in een authent ieke lokale school,  

draagt ertoe bij  de t i jdsafstand, tussen vroeger en nu, en tussen de plaats 

waar de originele school stond en het museum, te verkleinen. De voorwerpen 

uit de lokale omgeving, zoals de foto’s van schoolkinderen u i t  de eigen stad in 

Terneuzen, het l ied in het eigen dialect dat nu nog gesproken wordt in 

Friemersheim, of  de krassen op de schoolbank die misschien nog door opa 

zijn gemaakt in Brugge, kunnen bij  de bezoeker het gevoel versterken het 

ver leden te beleven.  Door het aanbieden van een les in de st i j l  van vroegere 

t i jden, in twee van de drie musea, wordt de beleving van het ver leden verder 

gestimuleerd. Naast de representat ie van een klaslokaal worden in deze 



 

64 
 

musea leermiddelen tentoongesteld die in de klassen  gebruikt werden. Overal 

kunnen rondleidingen worden geboekt. In de musea in Fr iemersheim en 

Terneuzen werd de afstand tussen het heden en het ver leden nog verder 

verkleind door de betrokkenheid van de van de rondleiders, wanneer die met 

hun verhalen de sfeer van de t i jd wisten op te roepen, een sfeer die zij  kennen 

uit  hun eigen onderzoek en hun betrokkenheid bij  de lokale geschiedenis.  Het 

levendig vertel len van verhalen uit  eigen ervaring of  uit  kennis van het 

ver leden doet in deze regionale musea veel om de bezoeker te st imuleren het 

ver leden te beleven en het eigen historisch bewustzijn te versterken.  

Naast de overeenkomsten zijn e r ook enkele verschi l len bemerkbaar 

zoals de de aard van de gebouwen waar in de musea gevest igd zijn en de 

ruimte die zij  daar in hebben. Ook spelen de verschi l len in de f inanciële 

situat ie van deze musea een rol het het kunnen aanschaffen en onderhouden 

van exponaten. Het museum in Brugge, dat door de overheid gef inancierd 

wordt is minder afhankeli jk van gif ten dan de musea die  geen of  weinig 

overheidssteun kri jgen. Deze verschi l len worden echter tenietgedaan door de 

betrokkenheid van de onbetaalde medewerkers  en door de gif ten van lokale 

begunstigers die in deze kleinschalige musea als een deel van hun eigen 

geschiedenis herkennen.  

 

4.3 De meer nationaal georiënteerde musea: groot en zakelijk 

Met de term ‘meer nationaal georiënteerde musea ’ wordt hier  bedoeld, musea 

die de geschiedenis van het onderwijs gedurende de t i jd tussen 1871 en 1910 

in een ruimer verband presenteren,  hetzij  als onderdeel van de algemene 

geschiedenis van dit  land of  als een onderdeel van het onderwijs over de 

jaren. Ook hier moet weer benadrukt worden dat de grenzen s oms niet 

helemaal scherp zijn. De musea die hier behandeld worden zi jn Het Stedel i jk 

Onderwijsmuseum in Ieper, Het Westfälische Schulmuseum in Dortmund en 

het Nat ionaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.  

 

Het Stedelijk Onderwijsmuseum in Ieper  

Het Stedel i jk Onderwijsmuseum in Ieper bestaat s inds 1990 en is geen deel 

van een groter geheel maar uits luitend een schoolmuseum. Hier wordt de 

geschiedenis van het onderwijs vanaf de middeleeuwen tot vandaag getoond. 

Met een museum van dit  soort wi l het stadsbestuur, naast het aantrekken van 

toeristen, de geschiedenis van de eigen stad verbreiden en tevens e en 
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inst ituut opr ichten waar de specif ieke kennis van het onderwi js getoond en 

bestudeerd kon worden.  

Ten t i jde van dit  onderzoek was het museum gevest igd in de Sint 

Nicolaaskerk aan de Gustave de Stuersstraat 6a in Ieper. Op 4 juni 2015 

besloot de gemeenteraad dat het museum in 2017 t i jdel i jk zou worden 

gesloten. Dit  museum, evenals verschi l lende andere Belgische musea, moest 

verhuizen om deel ui t  te gaan maken van het nieuwe gecentral iseerde 

stadsmuseum dat inmiddels, op 8 jul i 2018 geopend is als het Iepe rmuseum in 

de Lakenhal len. 122 Het onderzoek naar schoolmusea betref t  echter niet het 

Iepermuseum dat sinds 2018 bestaa t, maar het Stedel i jk Onderwijsmuseum 

zoals dat van 1998 tot 2017 ingericht was in de Sint Nicolaaskerk.  In 1990 

werd het Stedel i jk Onderwij smuseum geopend in de Lakenhal len op de Grote 

Markt.  In 1998 verhuisde het museum wegens ruimtegebrek naar de 

leegstaande Sint Nicolaaskerk. Na een sluit ing in 2005, als gevolg van een 

brand, werd In oktober 2007 het onderwijsmuseum heropend en bleef  bestaan 

tot het gemeentebestuur, t ien jaar later, besloot alle k leinere musea samen te 

voegen in één groot museum in de inmiddels gemoderniseerde Lakenhal len .  

De doelstel l ing van het museum veranderde  daarmee weinig, behalve 

dat de nadruk op de geschiedenis van het onderwijs nu minder is, omdat deze 

tentoonstel l ing slechts een klein deel van het grote geheel van het Ieper 

Museum is.  Nadat in 1998 de beschikbare ruimte voor het Onderwijs Museum 

te klein geworden was, bleek er op dat moment een niet meer in gebr uik zijnde 

kerk beschikbaar te zijn. Deze Sint Nicolaaskerk was al ontwi jd en l igt op een 

voor het toer istenverkeer goed bereikbare plaats. De oorspronkeli jk twaalfde-

eeuwse romaanse kerk werd over de eeuwen enkele ma len verwoest en weer 

gerenoveerd, tot ze kort na de Eerste Wereldoor log haar huidige roman 

byzant i jnse vorm kreeg. De kerk past goed in het stadsbeeld van de 

negentiende eeuw, waar in neogotische en neoromaanse gebouwen gel iefd 

waren. In dat opzicht  leek het gebouw passend voor een schoolmuseum dat 

dringend een plaats nodig had. Een schoolgebouw uit  de late negentiende 

eeuw zou passender geweest zijn, maar was niet beschikbaar.  

 Omdat het museum zich r icht op het onderwijs zoals dat in de stad Ieper 

heeft plaatsgevonden, is een van de eerste doe lgroepen de plaatseli jke 

bezoeker. Hieronder val len ook de plaatsel i jke schoolgroepen, evenals die uit  

                                            
122 http:/ /www.hln.be/regio/nieuws-uit- ieper/onderwijsmuseum-sluit- in-2017-
a2347401/. 
 

http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ieper/onderwijsmuseum-sluit-in-2017-a2347401/
http://www.hln.be/regio/nieuws-uit-ieper/onderwijsmuseum-sluit-in-2017-a2347401/
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de directe omgeving. Deze kri jgen een, aan hun situatie aangepaste 

rondleiding. De rondleidingen moeten via de Dienst Toer isme van de 

gemeente geboekt worden. Daarnaast wil  het museum toeristen aantrekken. 

Ook zij  kunnen rondleidingen boeken. Voor de kinderen in de schoolgroepen 

en die van de individuele bezoekers zijn, volgens Tanghe, de ingerichte 

klaslokalen het meest boeiend en informatief . 123 Interact ieve mogeli jkheden 

voor kinderen biedt het museum vri jwel niet,  de tentoongestelde objecten 

kunnen alleen bekeken maar niet aangeraakt worden, wel kan er in het 

zogenaamde doe-klasje gebruik gemaakt worden van mater iaal uit  het 

ver leden, zoals leien en grif f els. Alleen voor groepen, die kiezen voor het 

educat ieve pakket, dat onder andere bestaat uit  een rondleiding langs de 

cel len, zijn er bladen met vragen beschikbaar, die door de kinderen kunnen 

worden ingevuld. De eigen act iviteit  als leervorm voor kindere n is hierdoor 

tameli jk beperkt.   

Aangezien het schoolmuseum valt  onder de verantwoordeli jkheid van 

het gemeentebestuur, is ook het verzamelen van tentoonstel l ingsobjecten de 

taak van de Stedel i jke Dienst Toerisme. Daarnaast worden ook stukken direct 

aan het museum aangeboden door vrienden en belangstel lenden. Wanneer 

stukken te koop aangeboden worden loopt dit  via de gemeente, wanneer het 

om schenkingen gaat heeft het bestuur van het museum meer zeggenschap 

over het accepteren ervan. Over de plaatsing van d e stukken beslist het 

museumbestuur. Omdat voor een deel de f inancier ing van het museum in 

principe door belast inggelden wordt mogel i jk gemaakt, is de exploitat ie van 

het schoolmuseum tot op zekere hoogte gegarandeerd. De kosten echter 

kunnen hiermee niet gedekt worden, waardoor het museum mede afhankeli jk 

is van donaties, schenkingen, entreegelden en de winst die de museumwinkel 

maakt.  

 Evenals vr i jwel al le musea, is ook het schoolmuseum in Ieper sterk 

afhankeli jk van het werk van onbetaalde vr i jwi l l igers . Een kleine, maar hechte 

groep, vrouwen en mannen, verzorgen de rondleidingen en, staan bezoekers 

te woord. Zij  zi jn verder betrokken bij  een groot aantal prakt ische 

werkzaamheden zoals het bezetten van de kassa en de museumwinkel,  

opruimen en wanneer nod ig, helpen bij  het inr ichten en afbreken van t i jdeli jke 

tentoonstel l ing. Het aanwerven van vr i jwi l l igers wordt voor een deel gedaan 

                                            
123 http:/ /www.hln.be/regio/nieuws-uit- ieper/onderwijsmuseum-sluit- in-2017-
a2347401/. 
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door de gemeente, via oproepen in de pers, en voor een groot deel door mond 

tot mond werving. Ook dit  museum heeft te kampen  met het vinden van 

personeel, vooral daar waar het taken betref t waarvoor bepaalde kennis of  

geschiktheid is vereist,  zoals onder andere, het rondleiden van groepen 

kinderen of  volwassenen, of  het werken in het archief .  

 Het museum komt weinig in de publ ic iteit .  De contacten met de pers en 

de scholen worden in principe door de Dienst Toerisme verzorgd. Bij  

gelegenheid van speciale tentoonstel l ingen worden door deze dienst folders 

verspreid en art ikelen in de kranten geplaatst.  Door het feit ,  dat dit  museum  

niet zelfstandig is, maar deel uitmaakt van de afdel ing van het 

gemeentebestuur die het toerisme behart igt,  is het moeil i jk om een eigen 

gezicht te presenteren naar buiten toe. Kleiner en inhoudel i jk me er begrenst, 

dan een volkskundemuseum, is het schoolmuseum een weinig opval lend deel 

van het grotere geheel van de Ieperse musea.  Er is een kleine museumwinkel 

aanwezig, waar boeken, brochures en souvenirs gekocht kunnen worden. Een 

restaurant of  koff iehoek ontbreekt in dit  museum.  

 Directe contacten met andere musea, in Belg ië of  daarbuiten,  hebben 

deze Belgische musea niet.  Wel worden er, in het studiecentrum naast het   

Stedel i jk Onderwijsmuseum in Ieper, brochures van, en werken over, andere 

musea verzameld en voor studiedoeleinden gebruikt.  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

 De inr icht ing van de kerk als museum bereidde moeil i jkheden. Het gebouw 

moest vr i jwel onveranderd bl i jven zodat de 

kerkarchitectuur herkenbaar bleef , maar moest 

nu wel 

een 

museuminfrastructuur kri jgen.  

Besloten werd dat de middenbeuk 

van de kerk gebruikt wordt voor t i jdel i jke 
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tentoonstel l ingen. De permanente tentoonstel l ing loopt van de rechter  

dwarsbeuk over het koor naar de l inker beuk van de kerk. De zijkapel len 

worden gebruikt voor kleinere tentoonstel l ingen en speciale act ivi teiten zoals, 

een atel ier,  een videoruimte en een doe-klasje. Het museum wil de 

geschiedenis van het onderwijs schetsen vanaf de Middeleeuwen tot nu. Er 

werd daarom gekozen voor een structuur in cel len. Elke cel behandelt een 

afzonderl i jke periode uit  de onderwijsgeschiedenis. De tentoonstel l ing is 

chronologisch opgezet; binnen de cel len,  die verschil lende t i jdvakken 

behandelen, worden uiteenlopende onderwerpen uit  het onderwijs benadrukt.  

In dit  gedeelte van de tentoonstel l ing bevinden zich ook twee ingeri chte 

klaslokalen, een uit  1700 en een uit  1930. Vooral de laatste is voor deze 

studie interessant. In deze klas, met schoolbanken, een lessenaar voor de 

leerkracht, een schoolbord, wandplaten en ander meubilair,  l iggen kleinere 

leermater ialen uit  de vroege twint igste eeuw verspreid: leerboeken, schrif ten, 

handwerkjes, en ander didactische mater iaal.  Een grote zwarte kachel uit  de 

negentiende eeuw suggereert een zekere gezel l igheid. Ook zijn er een aantal 

originele foto's te bezicht igen, terwij l er in de vid eoruimte f i lms getoond 

worden.  

Een permanente catalogus is niet aanwezig in dit  museum, wel worden 

er bij  speciale t i jdel i jke tentoonstel l ingen informatieve brochures uitgegeven. 

Een mooi voorbeeld hiervan is de brochure van Dewilde, Barbry en De Vroede, 

gemaakt naar aanleiding van de tentoonstel l ing, “ De school voor het leven: 

nieuwe stromingen in het lager onderwijs 1884 -1914”. 124 

De informatie bij  de tentoongestelde objecten is mager. Wel zijn er goed  

geïnformeerde medewerkenden aanwezig, die graag en vr i endel i jk, antwoord 

geven op vragen van de bezoekers. Het verslag va n de medewerkster Gwendy 

Tanghe die zevent ien jaar lang act ief  was in dit  museum, toont het goede 

contact waar er in dit  museum naar gestreefd wordt, tussen medewerkenden 

en bezoekers.125 Voor leerkrachten heeft het museum een onderwijsproject 

ontwikkeld dat bedoeld is om te behandelen vóór een klassikaal bezoek aan 

het museum. Dit pakket kan echter ook dienen ter vervanging een 

museumcatalogus. Bovendien kan het ook gebruikt worden als handle iding 

voor een leerkracht bij  een historisch project,  los van een bezoek aan het 

                                            
124 Maur its de Vroede, Robert Barbry en Jan Dewilde, De school voor het 
leven: nieuwe stromingen in het lager onderwijs 1884 -1914  (Ieper 1993).  
125 Gwendy Tanghe, Het zeventiende eeuwse klasje was het leukste, 
https:/ /www.hln.be/regio/ ieper/-17e-eeuws-klasje-was-het- leukste~a7d3ea03.  

https://www.hln.be/regio/ieper/-17e-eeuws-klasje-was-het-leukste~a7d3ea03
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museum. Verder is er een documentat iecentrum in een belendend pand 

aangesloten bij  het museum, dat toegankeli jk is voor het algemene publ iek. 

Hier zijn schoolboeken, wandplaten en andere documentatie per vak werd 

gerangschikt.  De col lect ie bevat ruim 16.000 boeken en is momenteel deels 

ontsloten. Het object ief  van de verzameling is tentoonstel l ingen organiseren in 

het museum en studenten wetenschappeli jk onderzoek laten doen.  

Tussen de twee bezochte tentoonstel l ingen in de Belgische 

schoolmusea onderl ing zijn er overeenkomsten maar ook gro te verschi l len. 

Ofschoon het onderwerp, het onderwijs rond 1900, hetzelfde is in beide 

bezochte musea, wordt dit  in elk museum op een andere manier behandeld. In 

het Volkskundemuseum in Brugge is de tentoonstel l ing een deel van het 

algemene leven, terwij l in het Stedel i jk Museum in Ieper  de tentoonstel l ing 

over het onderwijs rond 1900 een onderdeel is van het gehele onderwijs s inds 

de Middeleeuwen in die stad.  In de ruimte die in Brugge beschikbaar is voor 

het onderwijs is een klaslokaal ingericht met authent ieke meubelen, 

leermiddelen en verdere aankleding . De tentoonstel l ing biedt een blik in het 

ver leden. Thematisch opgebouwd, is er geen ontwi kkel ing zichtbaar.  Het 

thema is het onderwi js rond 1900 en is weergegeven als een star beeld van 

een klas.  

In beide Belgische musea is geprobeerd om het probleem van afstand 

en nabijheid op te lossen door een klaslokaal te reconstrueren. In Ieper werd 

daarnaast nog een poging gedaan om, voor schoolgroepen, door middel van 

l iving history het verleden tot leven te brengen in een les, zoals die gegeven 

werd in het ver leden. Terwij l het schoolmuseum in Brugge een zeker gevoel 

van nostalgie kan opwekken door he t beeld van het ingerichte klaslokaal met 

authent ieke aankleding en de plaatsing daarvan tussen tentoonstel l ingen van 

andere aspecten uit  het dagel i jkse leven, gebeurt dit  in Ieper veel minder. 

Door de inr icht ing in een kerk waaraan weinig mocht worden ver anderd was 

het moeil i jk om de sfeer van een school uit  vroeger t i jden weer te geven. Hier 

is de schoolklas op de vooruitgang meer zichtbaar omdat de ingerichte klas 

deel uitmaakt van een reis door de t i jd.  Opmerkingen van kinderen en heel 

jonge mensen in d iverse bezochte musea toonden dat bij  hen geen 

nostalgische gevoelens werden gewekt. Histor isch bewustzijn wordt in beide 

musea opgeroepen door de representat ie van klaslokalen en door de 

authent ieke materialen waaronder schoolplaten een grote rol spelen.   
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Het Westfälische Schulmuseum in Dortmund 

Een van de oudste Duitse schoolmusea is het Westfälische Schulmuseum.  

Het bevindt zich in een stadsdeel van Dortmund dat vroeger een zelfsta ndig 

dorp was, Dortmund-Marten.  

 In 1910 werd dit  museum geopend, nog niet als een museum voor de 

openbaarheid maar als een onderwijs inr icht ing om leraren te ondersteunen bij  

hun werk. Oorspronkel i jk bestond de verzameling van het museum uit  

exponaten die de ontwikkeling van het onderwijs toonden vanaf de 

Middeleeuwen, toen de kerk het onderwijs nog verzorgde, tot aan het begin 

van de twint igste eeuw, toen het onderwijs regeringsopgave geworden was. In 

de loop van deze eeuw werd de verzameling steeds verder uitgebreid tot het 

heden. Daarbij  heeft het onderwijs gedurende de jare n van het Nationaal  

Socialist ische bewind bijzondere aandacht gekregen. Volgens eigen bewering 

wordt in dit  museum de grootste verzameling van objecten uit  de  geschiedenis 

van het onderwijs van de hele Bondsrepubl iek Duitsland tentoongesteld. 126 Er 

wordt naar gestreefd ook de hedendaagse ontwikkelingen in het onderwijs te 

volgen en in beeld te brengen. Naast het eigenli jke museum is er ook een 

onderzoekscentrum voor de geschiedenis van het onderwijs. Hier werken 

vr i jwil l igers aan de studie van de verschi l lend e aspecten en gebeurtenissen 

van de Duitse school in de laatste 500 jaar. Voor het onderzoek dat het 

onderwerp van deze script ie is, het onderwijs rond 1900, is het vooral 

belangrijk wat het  Westfälische Schulmuseum presenteert uit  deze per iode en 

de manier waarop deze t i jd gerepresenteerd wordt. Toen het museum in 1910 

werd geopend had het een tweeledig doel:  het eerste was, leermiddelen 

tentoon te stel len om de verkoop daarvan te bevorderen , het tweede doel was 

leerkrachten te ondersteunen bij  hun werk om  de kwaliteit  van het onderwijzen 

te verbeteren. Vóór deze t i jd was de opleiding van leerkrachten nog slecht 

geregeld en bestond er geen overeenstemming tussen de verschi l lende 

pedagogische opvatt ingen. Een leerkracht werd veelal opgeleid door een 

oudere, ervaren persoon en leerde al doende het vak. De ontwikkeling in het 

denken over kinderpsychologie en  pedagogiek die plaatsvond in de 

negentiende eeuw en de veranderde opvatt ingen over het onderwijs aan de 

scholen, bereikte het  bestaande onderwijs nog nauweli jks. Een algemene 

opleiding was dr ingend noodzakel i jk en het museum wilde daartoe de 

mogeli jkheid bieden. Voor beide doelstel l ingen, die nauw met elkaar 

                                            
126 http:/ /www.mein-westfalen.de/schulmuseum.html .  

http://www.mein-westfalen.de/schulmuseum.html
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verbonden waren, was de t i jd r i jp. Beide hebben nu hun t i jd gehad. De 

verkoop van leermiddelen f loreerde en werd onafhankel i jk van het museum. 

De opleiding van leerkrachten werd langzaam overgenomen door de  

regeringen van de Bundesländer en is nu uitstekend geregeld. De doelstel l ing 

van het museum veranderde geleidel i jk in de loop van de jaren. Het wi l nu  

vooral een plaats zijn waar de bezoeker geconfronteerd wordt met de 

geschiedenis van het Duitse onderwijs zoals dat zich in de laatste 500 jaar  

heeft ontwikkeld, met speciale aandacht voor twee perioden: de t i jd rond 1900 

en de periode 1933-1945.Het gebouw waarin het Westfälische Schulmuseum 

gevest igd is, is nog een or igineel schoolgebouw zoals deze rond de 

eeuwwissel ing gebouwd werden in de grotere Duitse steden. Het stamt uit  

1905 en was oorspronkeli jk bedoeld als inst ituut voor bij -  en naschol ing van 

leerkrachten. De bouwstij l  is een mengsel van neogot ische en neoromaanse 

elementen met een zadeldak, zoals in de Duitse Gründerzeit  veel gebouwd 

werd. De bovenste etage werd in 

1950 toegevoegd waarmee de 

oorspronkeli jke bouwstij l  geweld 

werd aangedaan. De k laslokalen zijn 

ruim en l icht en voldoen aan de 

eisen die, volgens de nieuwste 

opvatt ingen uit  de negentiende eeuw, 

aan een school moesten worden 

gesteld. Voor het gebruik als 

schoolmuseum leent het gebouw zich 

uitstekend. Ofschoon het museum meer dan alleen de t i jd rond 1900 

representeert,  is de sfeer van juist die periode behouden gebleven. Het 

museum is goed bereikbaar, zowel met het openbaar vervoer als met de auto. 

Er is een kleine parkeerruimte.  

Het schoolmuseum probeert vele doelgroepen te bereiken.  Voor 

volwassenen zijn de vitr ines met boeken en de verdere tentoongestelde 

objecten boeiend en vaak herkenbaar. Ook het feit  dat het museum een 

overzicht probeert te bieden van 500 jaar geschiedenis, waarvan de keizert i jd, 

1871-1917, een deel is, moet volwassenen aanspreken. Regelmatig worden er 

ook lezingen aangeboden die betrekking hebben op de tentoonstel l ingen. 

Kinderen van basisschool leef t i jd worden bereikt door het aanbieden van een 

speciaal programma voor klassikale bezoeken, aangepast aan de leef t i jd van 

de leerl ingen. Deel van een dergel i jk programma is een in te vul len formulier 

 

http://deacademic.com/pictures/dewiki/87/Westfaelisches_schulmuseum_dortmund.jpg
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met vragen, hierdoor is een zekere interact iviteit  gewaarborgd. Voor kinderen 

van individuele bezoekers bestaat deze mogeli jkheid niet,  voor hen is er, 

evenals voor de volwassenen, alleen de mogeli jkheid om te kijken, te lezen en 

eventueel een vraag te stel len aan de rondlopende medewerker. Een 

bijzondere, op heel jonge kinderen gerichte wisseltentoonstell ing “Auf unsrer 

Wiese gehet was…”, vond plaats in 2013.  Deze tentoonstel l ing was gericht op 

boeken voor kleuters. Grootouders werden uitgenodigd om de tentoonstel l ing 

met hun kleinkinderen te bezoeken en hen te vertel len over hun eigen 

schoolt i jd en hun boeken.  

Aangezien het Westfäl ische Schulmuseum onder het beheer van de  stad 

Dortmund valt ,  is het  voor de f inancier ing ervan niet helemaal afhankeli jk van 

de eigen gecreëerde inkomstenbronnen. Voor belangrijke aanschaff ingen kan 

een beroep worden gedaan op de gemeente, die ook het gebouw bezit  en 

onderhoudt. De entree is gra t is, maar rondleidingen en deelname aan lezingen 

en speciale evenementen vormen een zekere bron van inkomsten. Verder is 

het museum afhankeli jk van materiële en geldeli jke schenkingen van vr ienden 

en individuele donateurs. In zijn lange bestaan heeft het m useum een grote 

verzameling van exponaten kunnen opbouwen, van  waaruit  het kan putten bij  

speciale evenementen, wisseltentoonstell ingen of  vernieuwingen van de 

permanente tentoonstel l ing.  

In dit  museum, evenals in de meeste andere musea, worden 

personeelskosten grotendeels vermeden door het onbetaalde werk van 

vr i jwil l igers. Deze worden hoofdzakeli jk aangetrokken via mond tot mond 

reclame. Maar ook komen er van t i jd tot t i jd spontane aanbiedingen van hulp 

van bezoekers of  van mensen die een publ icat ie over  het museum door de 

gemeente hebben gelezen. De groep medewerkers die voor de bezoekers 

aanwezig is, is vr i j  k lein maar bij  bijzondere evenementen en voor 

rondleidingen kan er een beroep worden gedaan op een aantal bereidwil l igen 

die een soort reservedepot  vormen. Daarnaast zijn er de medewerkers die als 

eigen hobby, onderzoek doen en hun vondsten of  ontdekkingen ter 

beschikking stellen van het museum.  Naast de tentoonstel l ingen biedt het 

museum ook aan buitenstaanders de mogeli jkheid histor isch onderzoek t e 

verr ichten in het onderzoekscentrum, dat deel uitmaakt van het 

schoolmuseum. 

Het contact met de media en andere pr -taken worden door de stad 

Dortmund gevoerd. Het museum heeft dan ook geen eigen website, maar is te 

bereiken via een website van de dienst cultuur van de gemeente. Wanneer er 
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speciale evenementen plaatsvinden worden die gepubl iceerd in de media. Ook 

aanbieders van reizen en dagtochten voor toeristen verwijzen vaak naar het 

museum als onderdeel van een sightseeing programma van de stad.  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

De inricht ing van de tentoonstel l ing  is chronologisch. Gezien het feit  dat hier 

de geschiedenis van bijna 500 jaar onderwijs getoond wordt, is dit  een 

logische, en voor de bezoeker prakt ische, opbouw.  

Wel heeft de tentoonste l l ing twee zwaartepunten: de t i jd rond de 

eeuwwissel ing, de Duitse keizert i jd, en in de twint igste eeuw, de per iode van 

het Nat ionaal Social isme. Exponaten uit  de t i jd voor 18 70 zijn schaarser, 

terwij l er betrekkeli jk veel getoond wordt over het onderwijs vanaf de jaren 

vij f t ig van de twint igste eeuw. Het oudste stuk, en de trots van het museum, is 

een schoolboek uit  1697. De ruime en de goed verl ichte klaslokalen bieden 

voldoende plaats voor het uitstal len van de exponaten en voor een nagebouwd 

klasje uit  de t i jd tussen 1900 en 1910. De bezoeker heeft voldoende 

mogeli jkheid om zich vr i j  te bewegen en st i l  te staan bij  de tentoongestelde 

stukken. Waardevol le, en kleinere art ikelen l iggen in vitr ines terwij l enkele 

door de bezoeker  aangeraakt  mogen worden. De representat ie van het 

k laslokaal uit  de t i jd rond 1900 bestaat ui t  een achttal banken met plaatsen 

voor vier of  vi j f  k inderen, een lessenaar op een verhoging voor de leraar, een 

strafbankje, een letterbord voor het leren lezen en een kast met leermiddelen . 

Aan de muren hangen wandplaten terwij l  een grote landkaart van Duits land 

aan een standaard hangt. Ook een foto van keizer Willem II  ontbreekt niet,  

evenmin als een grote kolenkachel.  
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Een f i lmpje op YouTube toont een klassikaal bezoek van kinder en aan het 

museum.127 Er is geen restaurant of  koff ieruimte, evenmin als een 

museumwinkel.  Wel wordt de mogeli jkheid aangeboden, via de website of  

schrif tel i jk boeken te bestel len.  

Dit  museum biedt geen catalogus aan , maar de tentoonstel l ingsstukken 

zijn beknopt maar duidel i jk van verklaringen voorzien en medewerkers zijn 

graag bereid om te vertel len en uit  te leggen. Interact ieve audiovisuele 

hulpmiddelen ontbreken. Living history speelt nauweli jks een rol in dit  

museum, uitzonder ing hierbij  is de leerkracht , die t i jdgerechte kleding draagt 

en streng onderwijst wanneer er in de oude klas, een lesje gegeven wordt aan 

groepen. Rondleidingen kunnen geboekt worden door scholen en andere 

groepen. Hiervan kan een lesuur zoals rond 1900, deel uitmaken. Het 

programma voor een groepsbezoek duurt 2½ uur  maar kan ook aan individuele 

wensen worden aangepast. Naast de permanente tentoonstel l ing worden er 

regelmatig wisseltentoonstell ingen gehouden. De wisseltentoonstel l ingen 

hebben niet alt i jd betrekking op de jaren rond 1 900 maar ook op het onderwijs 

in andere t i jden. Vooral de periode 1933-1945 kri jgt veel nadruk. Ook vri j  veel 

aandacht wordt gegeven aan de schoolboeken bij  deze 

wisseltentoonstell ingen.  

De in Duits land bezochte musea zijn eveneens heel verschi l lend van 

karakter. De tentoonstel l ingen in beide musea  toonden het verleden van het 

onderwijs in dit  land.  Het museum Das Lehrerhaus geeft een beeld van het 

dagel i jkse school leven van zowel het k ind als de leraar. De bezoeker, nadat 

hij  het dorpspleint je heeft overgestoken en de oude kerk kon bewonderen, 

stapt de school binnen net zoals de kinderen van honderd jaar geleden. Hij  

gaat rechtsaf  direct naar het gereconstrueerde klaslokaal.  De tentoonstel l ing 

daar is eerder een momentopname dan een verhaal dat zich afrolt .  Het 

Westfälische Schulmuseum plaatst de school van rond 1900 in verband met de 

ruimere geschiedenis van het onderwijs in Duitsland. Dit  verband echter is, in 

tegenstel l ing tot dat in het Belgische museum in Ieper, geen aaneensluitend 

histor isch overzicht , aangezien de nadruk l igt op twee historische per ioden, de 

Keizert i jd en de t i jd van het Nationaal Social isme. Op zichzelf  gezien is de 

bestudeerde tentoonstel l ing thematisch en synchronisch, als deel van het 

grotere deel gerepresenteerd in dit  museum is ze chronologisch en 

diachronisch.  

                                            
127https:/ /www.dortmund.de/de/f reizeit_und_kultur/museen/westfaelisches_schu
lmuseum/bi ldergalerie_schulmuseum/index.html .  

https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/westfaelisches_schulmuseum/bildergalerie_schulmuseum/index.html
https://www.dortmund.de/de/freizeit_und_kultur/museen/westfaelisches_schulmuseum/bildergalerie_schulmuseum/index.html
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Het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht  

Het museum bevindt  zich 

tegenwoordig in Dordrecht . Het 

heeft een lange voorgeschiedenis.  

Het ontstaan ervan gaat terug 

op de nijverheidstentoonstel l ing van 

1860 in Amsterdam. Na af loop van 

deze tentoonstel l ing bleek er een 

behoefte te bestaan aan een meer 

permanente plaats waar onderwijzers zich konden informeren over de nieuwe 

leermiddelen en de veranderde opvatt ingen over het onderwijs aan kinderen. 

Het idee van een onderwijsmuseum was geboren en in 1877 werd in 

Amsterdam het Nederlandsch Schoolmuseum geopend met als doel de nieuwe 

leer- en hulpmiddelen voor het onderwijs die getoond waren in de 

onderwijstentoonstel l ing van 1860 in Amsterdam, te verzamelen en 

beschikbaar te ste llen aan de scholen. Toen het museum in 1965 geslot en 

werd, verhuisde de col lect ie  die inmiddels was uitgegroeid tot  100.000 boeken 

naar de bibl iotheek van de Universiteit  van Amsterdam. 128 Een ander deel van 

de collect ie kwam via Zoetermeer in 1981 terecht in Rotterdam, in het toen 

opgerichte Nat ionaal Onderwijsmuseum, dat gevestigd was in de 

gemeentebibl iotheek van Rotterdam. Door ruimtegebrek was het museum 

gedwongen in 2012 te verhuizen naar een t i jdeli jke locatie in Dordrecht  tot het 

in 2015 beschikking kreeg over het speciaal voor dit  museum gerenoveerd 

gebouw, De Holland, aan de Raadtsingel. 129  

 Het doel van de nijverheidstentoonstel l ing was geweest, de handel te 

bevorderen en verbetering van het onderwijs te st imuleren. De behoefte die 

hierna bleek te bestaan, was op de eerste plaats, het vinden van een vaste 

locatie waar onderwijzers niet al leen kennis konden maken met de nieuwste 

leermiddelen maar waar zij  ook advies en begeleiding bij  hun werk konden 

kri jgen. In de kring van het Neder lands Onderwijzersgenootschap ontstond 

toen het init iat ief  tot het st ichten van een permanente exposit ie. De 

                                            
128 Col lect ie van het Nederlandsch Schoolmuseum, UvA Tekstbank, 
https:/ /schoolmuseum.uba.uva.nl/home.  
129 Nationaal Onderwijsmuseum, https:/ /www.facebook.com/pages/Nat ionaal -
Onderwijsmuseum/691859467545059. 

 

https://schoolmuseum.uba.uva.nl/home
https://www.facebook.com/pages/Nationaal-Onderwijsmuseum/691859467545059
https://www.facebook.com/pages/Nationaal-Onderwijsmuseum/691859467545059
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"Vereniging van Leraren bij  het M.O." sloot zich spoedig aan  bij  dit  in it iat ief .130 

Het schoolmuseum dat door dit  in it iat ief  ontstond en in 1877 in Amsterdam 

werd geopend, had de onderwijzers als doelgroep en was niet  bedoeld voor 

leken. Naarmate over de jaren de opleidingen voor leraren verbeterde, en op 

de duur uitgevers van schoolboeken en leermiddelen de scholen direct gingen 

benaderen, werd deze doelgroep te klein  en begon het schoolmuseum zich te 

r ichten op een groter publ iek. De doelstel l ing van het huidige Nationaal 

Onderwijsmuseum is nu anders geworden. Men wil het grote publ iek kennis 

laten maken met de geschiedenis van het onderwijs. Daarnaast is de 

mogeli jkheid om leerkrachten te ondersteunen in hun werk, bli jven bestaan. 

Ook wordt er veel onderzoek gedaan en worden studenten uit  verschil lende 

faculteiten gestimuleerd en geholpen bij  hun eigen onderzoeken.  

Het gebouw, De Holland, werd in 1939 ontworpen door d e architect 

Sybold van Ravesteyn, in een eigen st i j l ,  gebaseerd op de Amsterdamse 

school. Oorspronkeli jk bedoeld als kantoorgebouw voor de 

verzekeringsmaatschappij  Hol land, kreeg het over de jaren verschil lende 

bestemmingen tot het tenslotte geen kopers meer vond, jarenlang leegstond 

en op de duur in verval raakte. In 1985 werd het een beschermd gemeentel i jk 

monument van de gemeente Dordrecht  die besloot het vervallen gebouw te 

renoveren in de st i j l  van 1939. 131 De Holland is dus niet een gebouw uit  de 

periode 1870-1920, evenmin was er een binding met het onderwijs. Het is een 

indrukwekkend gebouw van twee etages met grote ramen en met heel veel 

ruimte voor de vaste col lect ie en de  wisseltentoonstel l ingen waarvan er 

meestal meerdere tegeli jkert i jd plaatsvinden . Het museum is goed bereikbaar 

met de auto, er is een ruime parkeergelegenheid in de buurt en ook het 

treinstat ion l igt op loopafstand.  

Het Nat ionaal Onderwijsmuseum bezit  momenteel een enorme 

verzameling exponaten, bestaande uit  meer dan 350.000 voorwerpen. Een 

groot deel hiervan werd in de jaren zeventig verzameld door de toenmalige 

conservator van het museum, Jaap ter Linde. Schenkingen en aankopen, soms 

met de steun van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en van de 

Gemeente Dordrecht, die de eigenaar van het museum is, hebben de basis 

gelegd voor de huidige verzameling. Daarnaast bezit  het Nationaal 

                                            
130 J. ter Linden,  ‘Korte Ontstaansgeschiedenis van het Nationaal 
Schoolmuseum’ De school Anno  1 (1983) af l.  1, 1. 
 
131 De Hol land: een gebouw om trots op te zijn, 
https:/ /www.onderwijsmuseum.nl/gebouw-de-hol land.  

https://www.onderwijsmuseum.nl/gebouw-de-holland
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Onderwijsmuseum een uitgebreid archief  bestaande uit  tal loze brochures, 

catalogi en teksten van en over schoolmusea van vroeger en nu, uit  binnen - 

en buitenland en verder een grote hoeveelheid onderwijsbladen uit  de 

negentiende en twint igste eeuw. Voor het tentoonstel l ings - en verzamelbeleid 

van het Nationaal Onderwijsmuseum wordt vooral hieruit  geput. 132 De 

verhuizing naar het huidige museumgebouw, de Holland, heeft het mogeli jk 

gemaakt de grote verzameling en het moderne archief  onder te brengen in 

ruimtes, waarin het hele bezit  overzichteli jk geplaatst is en waarin ermee 

gewerkt kan worden.  

De doelgroepen waarop de tentoonstel l ing zich r icht,  zi jn op de eerste 

plaats volwassenen en verder ouders met kinderen. Er worden verschi l lende 

soorten rondleiding aangeboden o.a. een, op de groep speciaal afgestemde en 

aangepaste rondleiding. Voor leerkrachten worden er informatieve 

ontvangsten aangeboden. Voor  kinderen worden er k inderfeestjes 

georganiseerd, bestaande uit  een rondleiding en het zelf  act ief  zi jn met oude 

leermiddelen. Afgezien daarvan is het museum weinig kindvriendeli jk ondanks 

de mogeli jkheden om op enkele plaatsen zelf  interact ieve digitale 

hulpmiddelen te bedienen. Het museum probeert deze situatie te verbeteren 

door het aanbieden als naschoolse speeluurt jes of  door deelname aan het 

landeli jke museumproject, waarbij  k inderen gevraagd worden als een 

museuminspecteur het museum te bekijken en h un mening te geven over 

mogeli jke verbeter ingen. Voor volwassenen zijn er van t i jd tot  t i jd lezingen en 

wordt er op de zaterdagen een ontbij t  met instaprondleiding aangeboden 

waarbij  ook kinderen welkom zijn. Het uitgebreide archief  met studieruimte 

staat ter beschikking van historic i en studenten voor eigen onderzoek.  

Zoals bijna overal in culturele instel l ingen, vormen ook in het  Nationaal 

Onderwijsmuseum de vr i jwil l igers de grootste groep medewerkenden. 

Ofschoon er voldoende geld is om enkele leidende m edewerkers een salar is te 

kunnen betalen, zou het zonder het onbetaalde werk van deze groep mensen, 

onmogeli jk zijn het museum te exploiteren. Er zijn momenteel rond de veert ig 

vr i jwil l igers bestaande uit  gepensioneerden, stagiaires van hogescholen, 

maatschappeli jke stagiaires en her intreders. 133 Zij  worden aangetrokken via 

advertent ies in de vakbladen, via interne connecties en bieden zich ook vaker 

spontaan aan. De groep werkers is tameli jk hecht en werkt met toewijding en 

enthousiasme. De vr i jwil l igers werken aan de kassa, in het restaurant in de 

                                            
132 Linden, ‘Korte Ontstaansgeschiedenis ’,  3. 
133 https:/ /www.onderwijsmuseum.nl/organisatie .  

https://www.onderwijsmuseum.nl/organisatie
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museumwinkel en leiden groepen rond. Zi j  zi jn bereid en in staat bezoekers 

antwoorden op vragen te geven, die ook buiten hun str ikte werkveld vallen. 

Omdat de schrif tel i jke uit leg bij  de tentoonstel l ingsobjecten bi jzonder 

uitgebreid is, is het niet nodig, dat er in de tentoonstell ingsruimte veel 

medewerkers rondlopen.  

Het Nat ionaal Onderwijs Museum presenteert zich op veel manieren aan 

de buitenwereld. Het heeft een uitstekend contact met de pers om activiteiten 

en evenementen aan te kondigen. Zelf  publ iceert het museum regelmatig twee 

t i jdschr if ten: Het “Museumtijdschr if t”  met suggesties voor lessen, voor 

leerkrachten en andere geïnteresseerden, en de “Nieuwsbrief” voor de ruim 

200 leden van de vriendenkring. De website van het museum is bijzonder 

veelzijdig en informatief  met een duidel i jk indel ing naar onderwerpen en 

mogeli jkheden. Zowel bezoekers als andere belangstellenden worden hier 

grondig geïnformeerd. Daarnaast onderhoudt het Nationaal Onderwijsmuseum 

nauwe banden met andere schoolmusea in binnen - en buitenland. Het neemt 

init iat ieven voor tentoonstel l ingen overal in het land, ondersteunt col lega-

musea bij  herinricht ing en part ic ipeert in landeli jke projecten voor 

gezamenli jke databases, symposia, congressen  en onderwijs gerelateerde 

act iviteiten. Internat ionaal  wi l het Nationaal Onderwijsmuseum een voorbeeld 

zijn van een nieuwe generatie school  en onderwijsmusea, het  behoort daartoe 

tot de init iat iefnemers van het International Network of  Schoolhistory. 134  

 

Het verhaal van de tentoonstelling 

De grote tentoonstel l ingsoppervlakte 

waarover dit  museum beschikt,  2500 

m², en het vele l icht maken de 

inr icht ing bijzonder aangenaam. Er is 

veel ruimte voor de bezoeker om de 

objecten van verschi l lende kanten te 

kunnen bekijken. Het materiaal is 

thematisch tentoongesteld  en 

synchronisch binnen de grenzen van 

het t i jdperk 1871 –  1930. Een groot deel van het mater iaal wordt regelmatig 

vervangen waardoor de tentoonstell ing nieuw en interessant bli j f t .  De meeste 

objecten bevinden zich in vitr ines, terwij l de schoolplaten en landkaarten op 

                                            
134 https:/ /www.onderwijsmuseum.nl/onderneemt . 
 

 

https://www.onderwijsmuseum.nl/onderneemt
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een vei l ige hoogte vanaf het plafond, en aan de muren hangen. Om een 

zekere interact ie mogeli jk te maken zijn er digitale informatiebronnen, die de 

bezoeker zelfstandig kan bedienen. Een ing ericht k laslokaal biedt dit  museum 

niet,  maar op enkele plaatsen staat er schoolmeubilair en l igt er leermater iaal,  

dat door de bezoeker aangeraakt mag worden. Daarnaast is een f i lmpje te 

zien waar op basis van oude foto’s het k lasgebeuren, zoals dat bestond aan 

het begin van de twint igste eeuw, bekeken kan worden. Het meest opval lend 

in dit  museum is de enorme hoeveelheid informatief  materiaal dat, verspreid 

door het hele museum beschikbaar is. Meerdere t i jdeli jke tentoonstell ingen 

over bepaalde aspecten van het onderwijs vinden hier regelmatig plaats en 

geven extra informatie. In dit  museum is er geen duideli jk onderdeel dat zich 

concentreert op de t i jd rond 1900. In de algemene presentat ie echter wordt 

sterke nadruk gelegd op de leermiddelen die in deze t i jd opkwamen en het 

nieuwe pedagogische denken, dat toen in de scholen een rol ging spelen.  

Door de uitgebreide informatie bij  de exponaten is hier e en algemene 

catalogus volkomen overbodig. Wel zijn er catalogi beschikbaar voor de 

wisseltentoonstell ingen,  die hier regelmat ig plaatsvinden in de 

benedenverdieping. Het museum heeft een groot restaurant en een 

museumwinkel met een ruime sortering van boeken, ansichtkaarten en 

souvenirs.  

Ook in Neder land wordt zowel in de regionale tentoonstell ing in 

Terneuzen als in de bredere geor iënteerde tentoonstel l ing in Dordrecht  

gepoogd het verleden tot leven te doen komen  door het tentoonstellen van 

gebruiksart ikelen uit  de periode 1871-1910 en informatie daarover gegeven. 

Desondanks zijn er verschil len merkbaar waardoo r het st imuleren van een 

histor isch bewustzijn anders ver l iep.  Terwij l de int imiteit  van het museum in 

Terneuzen een gevoel van herkenning opriep, appelleert de enorme 

hoeveelheid van informatief  feitenmateriaal in  Dordrecht eerder aan het 

intel lect.  

 

4.4 Conclusie  

Bij  de bezoeken aan de verschi l lende musea bleken er veel verschil len te 

bestaan tussen opvatt ingen die gehandhaafd zijn door de ontwerpers van de 

tentoonstel l ingen over het begrip schoolmuseum. Deze verschi l len l i jken 

samen te vallen met de inde ling in regionale musea en nationaal 

georiënteerde musea.  
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 De tentoonstel l ingen in de regionale musea vallen op door int imiteit  en 

intensieve betrokkenheid van de medewerkers. Het enthousiasme waarmee zij  

deze tentoonstel l ingen hebben opgezet en beheren m aakt het de bezoeker 

mogeli jk, zich in te leven in de school van toen. Zij  bieden de bezoeker veel 

beelden en verhalen om gevoelsmat ig dichter bij  de eigen geschiedenis te 

komen.  

 De tentoonstel l ingen in de grotere nat ionaal geor iënteerde musea 

proberen de bezoeker op een ander wijze te bereiken. Zij  ogen meer zakel i jk, 

geven veel informatie en st imuleren het nadenken over het verleden. In deze 

musea kan de bezoeker veel leren over het onderwijs in het verleden. De 

herkenning van het eigen ver leden ver loop t hier meer via de rat io dan via het 

gevoel.   

  

5. Slotbeschouwing  

 

De constel lat ie van zes schoolmusea in drie verschi l lende landen biedt zicht 

op veel var iat ie bij  de representat ie van het onderwijs . Dit  onderzoek naar het 

verhaal dat in de musea wordt verteld over het onderwijs in de periode 1871 –  

1930 heeft getoond dat er zowel grote verschil len, als ook sterke 

overeenkomsten zijn in de wijze waarop dit  verhaal wordt verteld. Verschil len 

die opvielen hebben soms te maken met meer formele aspecten zoal s de 

relat ie tussen het museum en de overheid of  de f inanciën, maar dikwij ls ook 

met inhoudel i jke aspecten, zoals de wijze waarop te tentoonstel l ing is 

ingericht of  de wijze waarop de medewerkers informatie presenteren.  Ook is er 

een opvallend verschi l tussen musea die zich r ichten op de regio en de meer 

algemeen geor iënteerde musea.  De tentoonstell ingen in de meer int ieme 

regionale musea tonen het onderwijs zoals het was in de t i jd tussen 1871 en 

1930, zoals ook de andere onderzochte musea doen, maar meer dan de 

nationaal georiënteerde musea ref lecteren zij  daarnaast de band met de 

plaats waar zij  zich bevinden.   

 Om tot een antwoord te komen op de onderzoeksvraag, “H oe wordt het 

lager onderwijs uit  de periode 1987-1930 gerepresenteerd in verschil lende 

typen onderwijsmusea in België, Duits land en Neder land en verschil len en hoe 

kunnen overeenkomsten en verschil len worden verklaard?” kan samenvattend 

worden vastgesteld, dat in al le onderzochte musea getracht wordt het 

onderwijs zo te representeren dat  door middel van het gevoel, de nostalgie, en 

kennis van de histor ische feiten, de bezoeker een mogeli jkheid geboden wordt 
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zich bewust te worden van de eigen cultuur en de nationale geschiedenis. De 

nadruk op de de bovengenoemde wetenschappel i jke theorieën verschi lt  hierbij  

van museum tot museum. In de musea die een overzicht wil len geven van het 

onderwijs in het eigen land of  van het onderwijs in het algemeen: het Stedeli jk 

Onderwijsmuseum in Ieper, het Westfälische Schulmuseum in Dortmund en het 

Nationaal Onderwi jsmuseum in Dordrecht , wordt daarbij  de nadruk gelegd op 

kennis van feiten en gebeurtenissen. De bezoeker concentreert zich op de 

tentoongestelde objecten en vergaart kennis daarover en kan daarmee tot 

histor isch bewustzijn komen. In de musea die de geschiedenis van de eigen 

stad of  regio benadrukken: het Stedel i jk museum voor Volkskunde in Brugge, 

het museum Das Lehrerhaus in Duisburg-Friemersheim en het museum 

Schoolt i jd in Terneuzen speelt vooral nostalgie en nabijheid een grote rol.  

Door de verhalen die  soms verteld worden door zeer betrokken rondleiders, 

die tegeli jkert i jd ook zelf  onderzoekers waren, door de fysieke nabijheid van 

de objecten en door de authenticiteit  van de gebouwen waar in ze zijn 

geplaatst,  is er voor de bezoeker veel mogeli jkheid zic h in te leven in de 

wereld van het k ind uit  het ver leden. Op deze wijze kan zij  of hij  tot histor isch 

bewustzijn komen. De verschi l len tussen de twee typen musea en de wijze 

waarop de bezoeker daar tot historisch bewustzijn kan komen, kunnen niet 

scherp worden getrokken, maar zijn wel aanwezig.  

Al le schoolmusea hebben gemeen dat zij  de geschiedenis tonen van het 

onderwijs in het eigen land of  regio, onderwijs dat in al deze landen geleidel i jk 

aan en vaak langzaam gebaseerd werd op de wetenschappel i jke theor ieën 

over pedagogiek en didactiek voor kinderen, zoals die in de negentiende eeuw 

waren ontwikkeld. Het k ind was toen ontdekt als individu dat zorgvuldig geleid 

moest worden op weg naar intellectuele en geestel i jke volwassenheid. In al le 

musea waar het verhaal van de geschiedenis van het onderwi js verteld wordt, 

spelen steeds de wetenschappel i jke theorieën over nostalgie en vooruitgang, 

afstand en nabijheid,  en historisch bewustzijn en nationale, of  regionale, 

identiteit  een duidel i jk herkenbare rol.  De nostalgie, zoals die wordt opgewekt 

in de tentoonstel l ingen en het gevoel van nabijheid waarna gestreefd wordt, 

helpen de bezoeker zich de eigen nat ionale, of  regionale identiteit  bewust te 

worden. Op basis van deze theorieën worden de tentoonstel l ingen over het 

lager onderwijs uit  de periode 1987-1930 gerepresenteerd.  
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5.1 Nostalgie en vooruitgang in de onderzochte musea 

Nostalgie en vooruitgang worden opgeroepen in al le onderzochte musea. D e 

bezoeker gaat terug in de eigen geschiedenis bij  het zien van de 

tentoonstel l ingsstukken, die zo dicht bij  het eigen verleden of  dat van de eigen 

ouders l iggen.  Pogingen om nostalgische gevoelens op te wekken doen musea 

op verschi l lende manieren. Veel musea tonen een ingericht k laslokaal zoals 

het er vroeger moet hebben uitgezien. Bi j  het zien van dit  k laslokaal wordt de 

volwassen bezoeker herinnerd aan de eigen schoolt i jd en kan zij  of  hij  dikwij ls 

een nostalgisch ver langen ervaren naar jeugd en veil igheid als in de  t i jd 

waar in machtsverhoudingen duidel i jk waren, waar orde heerste, waar 

beslissingen door volwassenen werden genomen, en waar de toekomst vol 

belof te leek.  Het decor met gezel l ige tweezitbanken of  een grote kolenkachel 

in sommige musea roept een gevoel van warmte en geborgenheid op. Deze 

posit ieve indruk van de klas wordt echter tegeli jkert i jd verzwakt door de 

tentoongestelde objecten die gebruikt werden om de discipl ine te handhaven, 

zoals de aanwijsstok die tevens als straf instrument diende, het ezelsbord of  

het strafbankje. Ook wordt die straf fe discipl ine  gesuggereerd door de streng 

uitziende meester of  juf voor de klas, die de orde verstorende kinderen goed 

in de gaten houdt. De beelden van deze harde vorm van discipl inehandhaving 

kan bij  de bezoeker afkeer oproepen, maar tegeli jkert i jd vreugde over de 

vooruitgang in het onderwijs. Opmerkingen van bezoekers, vooral van 

kinderen, toonden vaak meer bli jheid over de vooruitgang in het onderwijs, 

dan nostalgie. De vreugde over vooruitgang ervaart de bezoeker vooral daar 

waar in de musea leermiddelen getoond worden. Deze leermiddelen bestaan 

voor een groot deel uit  de moderne methoden voor het rekenonderwijs, 

k indvriendel i jke leesboekjes en leesplankjes en losse letters, 

schrij fvoorbeelden met hulpl i jnen, bontgekleurde wandplaten en veel soorten 

kleurr i jk en spel georiënteerd leermater iaal.  Vooral de beide Neder landse 

musea leggen een grote nadruk op de vooruitgang in het gebruik van 

leermiddelen.  

Zoals te verwachten was, vertelden alleen volwassenen dat het bezoek 

aan een schoolmuseum nostalgische gevoelens bij  hen opriep; voor kinderen 

speelt dit  nog geen rol.  Naast het met enige vertedering terugdenken aan de 

eigen schoolt i jd, bleken er bij  sommige bezoekers echter ook negatieve 

herinner ingen en gevoelens opgeroepen te worden, als vervel ing en angst 

voor straf .  Opmerkingen van kinderen en heel jonge mensen in diverse 

bezochte musea toonden dat bij  hen geen nostalgische gevoelens werden 
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gewekt. Jongere kinderen werden vooral geboeid door de ge reconstrueerde 

klaslokalen en ervoeren het kr i jgen van een les daar in als een leuk spel 

waarbij  ze soms ook even lekker konden ‘griezelen’ wanneer de strenge 

discipl ine gedemonstreerd werd. Kinderen van middelbare school leef t i jd waren 

meer krit isch en toonden waardering voor de vooruitgang die het onderwijs 

had ondergaan.  

De op de regio georiënteerde musea schenen meer nostalgie op te 

roepen dan de meer algemene musea.  Deze musea zijn over het algemeen 

meer int iem. Doordat in deze musea het plaatsel i jke een herkenbare rol speelt  

wordt het voor de bezoeker ook gemakkeli jker z ich te verplaatsen in de school 

van toen.  

 

5.2 Afstand en nabijheid in de onderzochte musea  

Het representeren van een gereconstrueerd klaslokaal is st imuleert niet alleen 

de nostalgie maar is ook een poging om het gevoel van afstand in t i jd en 

plaats te verminderen.  

Het probleem van afstand en nabijheid bestaat in al le musea, maar 

wordt vooral gezien als een van de problemen die typisch zijn voor een 

histor isch museum. Het wordt op verschi l lende manieren benaderd door de 

musea. Het inr ichten van een klaslokaal,  zoals dit  er in de t i jd die behandeld 

wordt moet hebben uitgezien, is een van de meest gebruikte manieren om de 

t i jd dichterbij  te brengen. Het best gelukt is dit  in het museum Lehrerhaus in 

Friemersheim, waar het k laslokaal in een oorspronkel i jke s chool 

gereconstrueerd is, met meubi lair dat grotendeels hier inderdaad rond 1900 

gebruikt werd. Hierdoor l i jkt  de afstand in plaats, maar ook de afstand in t i jd, 

kleiner te zijn geworden. Een methode om het gevoel van ‘vroeger’ op te 

roepen via het middel van werken met historische materialen of  historische 

methoden wordt in de meeste musea min of  meer toegepast. Dit  gebeurt soms 

in speciale cursussen of  bij  groepsbezoeken. Het meest populair,  vooral bij  

k inderen, is de methode van het naspelen van een les zoals die vroeger werd 

gegeven. Hierbij  zit ten de bezoekers als leer l ingen in de banken en staat een 

meester of  juf ,  gekleed naar de mode van rond 1900, op een verhoging aan 

een lessenaar en onderricht.  De methode vraagt veel inleving en acteertalent 

van de medewerker, maar de bezoeker  kan zich dan een ogenbl ik wanen te 

leven in de t i jd van een eeuw geleden. Deze methode van l iving history wordt 

ook gebruikt door  rondleiders wanneer deze gekleed zijn als personen uit  de 

t i jd rond 1900. De methode van l iving  history wordt nog weinig toegepast. 
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Gedurende een dagdeel leven als vroeger, zoals aangeboden wordt in 

histor ische musea als het Museumpark Archeon, in Alphen aan den Rijn en het 

Historisch Museum in Eindhoven,  werd in geen van de onderzochte musea 

aangeboden. In deze musea wordt de methode van l iving history gezien als 

een ef fect ieve manier om de afstand in t i jd te verminderen en het verleden 

dichterbij  te brengen. 135  Naast de nog weinig toegepaste methode van l iving 

history is het vertel len van verhalen o f  het verhalend vertellen van een 

rondleider een belangrijke methode om het ver leden dichterbi j  te brengen. 

Omdat vertellen een kunst is, die een bepaald talent vraagt zowel als een 

hoge mate van inlevingsvermogen, beperken de meeste rondleiders zich tot 

een vorm van informatief  uit leggen van en over de tentoongestelde objecten, 

en beantwoorden ook  vragen van het publiek. Enkele rondleiders  wi lden graag 

verhalen vertel len maar vinden dit  moei l i jk en proberen het verhalend vertel len 

te combineren met het geven van informatie. Het museum Schoolt i jd in 

Terneuzen heeft een begaafd vertel ler die vanuit zi jn eigen ervar ing als leraar 

en uit  dat van zijn vader  –beiden waren onderwijzer - verhalen vertelt .  

Rondleiders die in de huid van een persoon uit  het verleden k unnen kruipen, 

doen dit  verder al leen wanneer zij ,  passend verkleed, een les als vroeger 

geven. In beperkte mate wordt dit  ook gedaan door medewerkers die op een 

lokale markt of  andere plaats  buiten het museum, verkleed het museum 

representeren. De minder effect ieve pogingen waarmee de meeste musea 

proberen de afstand tussen nu en toen te verkleinen zijn door middel van het 

geven van zakeli jke informatie over het tentoonstel l ingsmateriaal en de 

ontwikkeling van het pedagogisch denken in het verleden. Vooral  in het 

Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht valt  deze methode op. Een probleem 

waarmee al le musea geconfronteerd worden is, het gevaar van beschadiging 

van de exposit iestukken wanneer deze door bezoekers aangeraakt  kunnen 

worden. In de Duitse en de Belg ische musea wordt dit  opgelost door de 

bezoekers op afstand te houden door middel van afscheidingen met koorden 

of glazen ramen of  door bordjes met teksten zoals “niet aanraken”. Door het 

niet kunnen gebruiken van de tastzin wordt voor de bezoeker de afsta nd tot de 

exponaten vergroot. In de twee bezochte Neder landse musea bleken er meer 

mogeli jkheden te zijn om de voorwerpen aan te raken en te betasten, dan in 

de andere landen. Tot op zekere hoogte proberen al le musea dit  di lemma op 

te lossen, door enkele repl ica’s van histor ische objecten aan te bieden die 

                                            
135 Gesprek met medewerkster Historisch Museum, Eindhoven.  
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gebruikt mogen worden, een lei met grif fels is een veel gebruikt voorbeeld 

hiervan. Uit  gesprekken met bezoekers bleek dat het vertel len door een 

medewerker het meest gewaardeerd wordt als middel om de t i jd dichterbij  te 

brengen. Ook st imuleert dit  de bezoeker om vragen te stel len. Omdat de 

musea overal afhankel i jk zijn van het aanbod aan onbetaalde vr i jwil l igers, 

bl i jkt  het echter moeil i jk te zijn getalenteerde vertellers aan te trekken.  

 

5.3 Historisch bewustzijn en nationale identiteit  in de onderzochte musea 

Ofschoon in alle onderzochte tentoonstel l ingen de wetenschappeli jke 

theorieën over histor isch bewustzijn en nationale ident iteit  een rol spelen, viel 

het op, dat er ook duidel i jke verschi l len bestaan tussen de landen en tussen 

de representat ie in de musea onder ling.  

Bij  de representat ie van het onderwijs worden n at ionale of  regionale 

gevoelens van trots maar ook van zelfkr it iek uitgedrukt . De oude wandplaten, 

die in al le musea getoond werden en waarin de geschiedenis van het eigen 

land wordt getoond met trots op een heldhaft ig verleden , zijn in al le musea 

hiervan een voorbeeld. Ook de leesboekjes voor het geschiedenisonderwijs uit  

de t i jd rond 1900 leggen veel nadruk op trots op en waardering voor de eigen 

natie. In Belg ië en Duits land, landen die beide toen nog een eigen nat ionale 

identiteit  probeerden te ontwikkelen, was deze nationale trots sterker 

merkbaar dan in de Neder landse musea. Vooral in het museum in Dortmund 

wordt de nationale identiteit  sterk benadrukt. Niet al leen de foto van de keizer, 

die in het school lokaal hangt, maar ook het feit  dat de tentoonstel l ing van het 

onderwijs rond 1900 onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarbij  ook 

een vergel i jk ing wordt gemaakt met  de Hit lert i jd, toont dat het historisch 

bewustzijn hier nadrukkeli jk een belangri jk onderwerp van de tentoonstel l ing 

is. In hoeverre de medewerker die groepen rondleidt,  histor isch bewustzijn en 

nationale identiteit  bevordert,  hangt overal sterk af  van de persoon van deze 

rondleider.  

Krit iek op het onderwijs in vroeger t i jden wordt vooral geïmpliceerd in de 

repl ica’s van klaslokalen waar hardhandige strafgereedschappen worden 

getoond, en indirect,  in het tonen van moderne leermiddelen en in de nadruk 

op de geschiedenis van het pedagogisch denken. Deze methoden van krit iek, 

werden hoofdzakel i jk waargenomen in de twee Neder landse musea.  

In de meer op de regio gerichte musea , zoals het Stedel i jk Museum voor 

Volkskunde in Brugge, het museum Das Lehrerhaus in Fr iemersheim en het 

museum Schoolt i jd in Terneuzen waren de bevraagde bezoekers zich vaker 
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bewust van de trots op het ver leden van die regio. Nat ionale identiteit  l i jk t  in 

deze musea geen rol van betekenis te spelen, ondanks het feit  dat dezelfde 

soort platen en leesboekjes worden getoond, domineert hier het regionale , en 

niet het nationale element. Het verhaal dat wordt verteld over het onderwijs 

tussen 1871 en 1930 bevat in al le musea een nadruk op historisch bewustzijn 

en nat ionale of  regionale ident iteit .  In Duitsland bleken de ondervraagde 

bezoekers dit  het sterkste  te ervaren, in Neder land het minst sterk.  

 

5.4 Conclusie 

In het beknopte onderzoek dat in het kader van deze masterscript ie werd 

gedaan kon slechts een heel bescheiden indruk gegeven worden van de 

manier waarop schoolmusea in drie Europese landen het onderwijs gedurende 

de jaren tussen 1871 en 1930 representeren.  Het bleek, dat in al le 

tentoonstel l ingen bij  de representat ie van dat onderwijs , de wetenschappel i jke 

theorieën over nostalgie en vooruitgang, afs tand en nabijheid en h istorisch 

bewustzijn en nat ionale identiteit  een belangrijke rol speelden . In het verhaal 

dat wordt verteld over het onderwijs rond 1900 hadden al le musea te kampen 

met vragen en problemen die daarmee verbonden waren. Zij  hebben deze 

problemen op eigen manier proberen op te lossen om te komen tot levendige 

en informatieve representat ies van de de school van toen.  

Het meest opval lende verschi l tussen deze representat ies van het 

onderwijs bleek te l iggen in het verschi l tussen de tentoonstell ingen in de 

meer nationaal georiënteerde musea en de regionale musea . In de eerste 

soort musea werd vooral nadruk gelegd op kennisoverdracht en 

informatieverstrekking.  De tentoonstell ingen hier maken een afstandeli jke , wat 

zakeli jke indruk. In de regionale musea werd getracht de bezoeker intensief  te 

betrekken bij  de school van toen door de fysieke nabijheid van de 

leermiddelen, de int imiteit  en levendigheid in deze kleine musea en door het 

enthousiasme waarmee het personeel vertelt  en persoonl i jk bet rokken is.  

  Om een indruk te kri jgen en een vergeli jk ing te maken van Europese 

schoolmusea is een onderzoek naar de musea in drie landen, waar slechts 

twee musea per land werden bestudeerd ,  lang niet voldoende. Een groot 

vergeli jkend onderzoek naar schoolmusea in heel Europa zou wensel i jk  zijn. 

Hiervoor is het nodig, dat een overzicht gemaakt wordt van de schoolmusea 

die er in Europa bestaan. Na het vaststel len daarvan zouden histor ici deze 

musea moeten bezoeken en verslag uitbrengen van hun bevindingen. D it  moet 

ongetwij feld werk zijn van vele jaren. Een dergel i jke onderneming zou echter 
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kunnen leiden tot een grotere waarder ing voor schoolmusea, een sterkere 

interesse bij  Europeanen in elkaars onderwijs en een weer iets verdere groei 

op de moeizame weg naar Europese saamhorigheid.  
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 - Vragen en meningen:  
Gedurende het onderzoek naar de representat ie in de huidige musea van het 

onderwijs tussen 1871 en 1930 werden op informele wijze regelmat ig 

wi l lekeurige museumbezoekers en medewerkers van de bezochte musea 

gevraagd naar hun meningen en indrukken. Zowel k inderen als volwassenen 

hebben vragen beantwoord en hun mening gegeven, evenals een bezoekster 

die deskundig en ervaren is op het gebied van l iving history . Sommige 

reacties van de ondervraagden kwamen tot stand in een langer gesprek, 

andere zijn het resultaat van korte vragen en opmerkingen in de loop van een 

museumbezoek. Bij  deze informele gesprekken werden niet al le onderstaande 

vragen aan al le bezoekers  gesteld. Een van de ondervraagde personen, een 

academisch gevormde Duitse vrouw, heeft samen met mij  alle musea bezocht.  

De vragen die gesteld werden zijn samengevat in onderstaande l i jsten. 

De antwoorden die de bezoekers en medewerkenden hierop gaven zij n, voor 

zover mogeli jk en relevant, in deze script ie verwerkt.  

 
Vragen aan museumleiding:  

  Door wie of  welke organisat ie werd het museum opgericht en wat 

was de oorspronkel i jke doelstel l ing; heeft u deze doelstell ing later 

nog moeten aanpassen? 

  Op welke doelgroep r icht zich de tentoonstel l ing hoofdzakeli jk?  

  Hoe is uw werkwijze bij  het verzamelen van materiaal?  

  Hoe biedt u de informatie bij  de tentoonstel l ingsstukken aan? 

catalogus, bijschr if ten, audioguide, rondleiding, lessen, wisselende 

tentoonstel l ingen? 

  Welke historische periode wordt in uw museum benadrukt?  

  Is er daarbinnen een chronologische opbouw?  

Beoogt uw museum de bevorder ing van het nationaal bewustzijn bij  

de bezoekers? 

     Hoe wordt het museum gef inancierd?  

  Hoe geeft u bekendheid aan uw museum en  in hoeverre onderhoudt 

u contacten met andere musea?  

 
De vragen aan de museumleiding werden al lemaal met openheid beantwoord 

door museumleiding of  door medewerkers die inzicht in deze aspecten van het 

museum hebben. Veelal,  vooral in de kleinere musea, w aren leiding en 

medewerkenden dezelfde personen.  

 

Vragen aan medewerkenden:  

  Waarom werkt u hier? Wat is uw taak?  

  Bekijkt u zelf  de tentoonstel l ing van t i jd tot t i jd?  
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  Geeft u uit leg op inhoudel i jke vragen van bezoekers?  

  Als u rondleidt hoe benadert u dan kinderen/ volwassenen 

(verhalen, of  uit leg van feiten)? Ident if iceert u zich met de 

persoon uit  het verleden of  vertelt  u vanuit het standpunt van de 

observerende buitenstaander?  

  Welke indruk heeft u over de waarde die dit  museum heeft voor de 

bezoekers? 

 
Samenvatt ing van de antwoorden:  

Bijna al le medewerkers waren ouder dan 50 jaar en deden dit  werk uit  een 

zeker ideal isme. Velen van hen noemden interesse in de geschiedenis of  in 

het onderwijs als belangrijkste motief  voor hun werk. Een ander genoemd 

motief  was de behoefte om iets te doen voor de maatschappij  en zelf  een 

zinvol le bezigheid te hebben. Allen zeiden regelmatig in het museum rond te 

lopen en graag vragen van bezoekers te beantwoorden zover dit  in hun 

vermogen l igt.  Rondleiders bleken vooral ui t leg en feitel i jke informatie te 

geven, enkele begaafde vertel lers, zoals in Terneuzen, speelden het k laar om 

boeiende verhalen over vroeger te vertel len. Geen van de bevraagde 

rondleiders was in staat te vertel len vanuit het standpunt van het k ind uit  de 

bestudeerde t i jd. Interessante observatie was dat de bezoekende kinderen 

juist vragen stelden, over de ervar ingen van dit  k ind. Deze vragen werden dan 

zo goed mogeli jk beantwoord.  

Veel bezoekers leken de tentoonstell ing interessant en vooral nostalgie 

opwekkend gevonden te hebben. Kinderen waren merkbaar minder geboeid, 

dan volwassenen.  

 
 
Vragen aan volwassen bezoekers:  

  Wat vindt u het meest interessant in deze tentoonstel l ing?  

  Roept de tentoonstel l ing nostalgische gevoelens bij  u op?  

  Ervaart u in deze ten toonstell ing van het onderwijs rond 1900 een 
band tussen het school leven van de kinderen van toen en uw 
eigen jeugd?  

  Welke verbeter ingen in het onderwijs die u hier ziet vindt u het 
meest belangrijk? 

  Wat van het getoonde geeft u de indruk echt 
Neder lands/Belg isch/Duits te zijn?  

  Helpt de tentoonstel l ing u, zich sterker bewust te worden van uw 
nationale/regionale eigenheid? 

  Helpt de tentoonstel l ing U de Belgische/Duitse/Nederlandse 
ver leden beter te begrijpen?  

 
 
Samenvatt ing van de antwoorden:  
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De interesse aan de tentoonstel l ing r ichtte zich vooral op de gereconstrueerde 

klaslokalen en op de ontwikkel ing van de leermater ialen. Vooral door 

rondleidingen of  verhalen van medewerkers werd soms empathie opgeroepen 

bij  de bezoeker. Het zich vereenzelvigen met het  k ind, en soms met de 

leerkracht, uit  het verleden werd door enkele ondervraagde bezoekers bewust 

ervaren. De meeste bezoekers vertelden dat de tentoonstel l ing nostalgische 

herinner ingen opr iep aan de eigen schoolt i jd. Bij  één bezoeker waren de 

herinner ingen negat ief .  Alle ondervraagden waren echter heel bl i j  met de 

verbeter ingen in het onderwijs; de enige krit iek die er geuit  werd betrof  soms 

het gebrek aan orde en discipline in het huidige onderwijs.  

Op de vraag naar nationale of  regionale gevoelens of  i dent iteit  antwoordden 

enkele bezoekers in Duitsland het interessant te vinden te zien hoe zij  zelf  

deel zi jn van een historisch proces. In al le drie landen bleek er zowel enig 

gevoel van trots als ook krit iek op het verleden van het eigen land te zijn. Nie t 

al le bezoekers meenden dat hun nat ionale bewustzijn door deze 

tentoonstel l ing gestimuleerd werd. Misschien , zo opperde een bezoeker, is 

een langere t i jd van bezinking en verwerking van de tentoonstel l ing 

noodzakel i jk om een dergeli jk bewustzijn te doen o ntstaan.  

 
 
Vragen aan kinderen:  

  Wat voel je bij  het zien van een school lokaal?  

  Wat bevalt  je er en wat niet?  

  Denk je dat het echt zo was? Waarom wel/niet  

  Hoe vergeli jkt deze school met je huidige school?  

  Wat leer je van wat je ziet in dit  museum? 

  Hoe interessant vond je het en waarom? 

  Wat vertelt  de tentoonstel l ing je over hoe het vroeger was in jouw 
land? 

 
De kinderen van basisschool leef t i jd , ook wanneer zij  al enige museumervar ing 

hadden, vonden het museum in zijn geheel niet bijzonder boeiend. Voor de 

degenen die een museum in schoolverband bezochten was het een uitstapje, 

waarbij  meestal ook gewerkt moest worden aan een vragenl i jst of  opstel 

achteraf .   

Het k laslokaal werd als het meest interessante gezien. Wanneer de 

kinderen daar een les mochten bijwonen was dit  ‘grote pret ’,  en afhankeli jk 

van het acteer- of  verteltalent van de leerkracht beleefden zij  een korte t i jd de 

sfeer van toen. Wanneer de nadruk werd gelegd op de discipl ine en straffen, 

ontdekten de kinderen al snel dat zij  het huidige onderwij s een grote 
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vooruitgang vinden. Kinderen vertelden dat ze iets geleerd hadden over het 

leven van de kinderen in het verleden. Ze voelden vaak medeli jden maar 

vonden soms ook dat de oude klaslokalen gezel l iger waren dan die waarin ze 

zelf  onderwezen werden.  In tegenstell ing tot volwassenen verbonden zij  de 

tentoonstel l ing niet met nationale ident iteit .  Evenmin was er bij  hen een 

gevoel van nostalgie mogeli jk.  

 
Bijlage 2 - Vragen aan een bezoekster van meerdere onderzochte musea  

Duitse vrouw –  ong. 55 jaar met goede kennis van Nederland. Zij  bezocht vier 

van de schoolmusea in de dr ie landen en beantwoordde de vragen gedeeltel i jk 

schrif tel i jk,  met name de vragen over opval lende verschil len.  

 

Vragen: 

  Roept de tentoonstel l ing nostalgische gevoelens bij  u op?  

  Ervaart u in deze tentoonstell ing van het onderwijs rond 1900 een band 
tussen het school leven van de kinderen van toen en uw eigen jeugd?  

  Wat van het getoonde geeft u de indruk echt typisch te zijn voor een 
museum in dit  land? 

  Draagt de tentoonstell ing ertoe b ij  het ver leden van dit  land beter te 
begrijpen? 

  Welke wezenli jke verschi l len tussen de musea in de verschi l lende 
landen val len u op? 

 

Deze vrouw ervoer geen nostalgische her inneringen bij  het zien van de 

tentoonstel l ingen. Haar her inner ing aan de eigen sc hoolt i jd waren niet 

negatief  maar veeleer neutraal.  

 Nationale identiteit  meende deze bezoekster vooral te kunnen af leiden 

van de nadruk die er werd gelegd op leren als een belangrijk aspect van het 

dagel i jkse leven. In de tentoonstell ing in het museum in Brugge werd de 

school gepresenteerd als deel van de algemene geschiedenis van de stad. De 

beide Neder landse musea maakten op haar een “echt Nederlandse” indruk. Dit  

typisch Neder landse bestaat volgens de bezoekster in een openheid naar de 

wereld en in een interesse in het denken over meer kind-georiënteerd 

onderwijs. Dit  werd haar in beide musea duideli jk,  door het tonen van 

aandacht voor andere volkeren en vooral voor de interesse in, en de vroege 

toepassingen van, de ideeën van de, veelal niet Neder landse, pedagogische 

denkers.  

 De Duitse musea straalden, volgens deze bezoekster, orde en rust uit .  

Zij  miste er de aandacht voor de nieuwe pedagogische inzichten uit  de 

negentiende en vroege twint igste eeuw. Dit kwam overeen met haar eigen 
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ervaring als leer l ing in een Duitse school. Invloed van Montessori en Fröbel 

werd daar pas merkbaar lang na 1980. Tot die t i jd moest leren vooral geen 

plezier zijn, maar heil ige ernst.  

 

Opvallende verschil len tussen de musea in de verschi l lende landen  volgens 

deze Duitse bezoekster: 

Opzet museum: 

Het Volkskundemuseum in Brugge:  

Het schoolmuseum was een klein onderdeel van het volkskundemuseum, dus 

had ik de indruk, dat  het school leven dat er wordt getoond wilde laten zien, 

dat het dagel i jkse naar school gaan een deel uitmaakte  van de gewone cultuur 

waarbij  leren, spelen en in een klas zit ten bij  het geregelde al ledaagse leven 

hoort.  

 

Het Neder lands Schoolmuseum in Dordrecht:  

Zeer wetenschappeli jk van opzet met wisselende tentoonstel l ingen . Hier l igt  

het zwaartepunt op de geschiedenis van verschil lende soorten leermiddelen, 

van heel uiteenlopende vakken, zelfs borduren en handwerken , en hoe deze 

veranderden in de loop van de jaren . Mij  leek dit  een “echt Nederlands” 

museum. 

 

Het museum Schoolt i jd in Terneuzen:  

Mijn favoriet,  omdat er een combinatie was, van verschi l lende t i jden waar 

al les bij  elkaar paste, k laslokalen, leermiddelen en andere voorwerpen. Wat ik 

hier indrukwekkend vond was het “echt Neder lands” l i jkende door de 

verzameling leesplankjes in verschi l lende talen en ook bij  de rest had ik de 

indruk, dat er hier een zwaartepunt op lag om duideli jk te maken, hoe 

verschil lend mensen zijn en dat er misschien ook de koloniale geschiedenis 

van Neder land in zat  en het verband met andere volken door de zeevaart.  

 

Museum Het Lehrerhaus in Friemersheim:  

Ook hier hoort het k laslokaal met de inricht ing en leermiddelen bij  het 

Heimatmuseum, net zoals in Brugge, maar hier is er een heel andere sfeer. 

Hier had ik de indruk, dat het museum wil  uitstralen hoe braaf de kinderen 

vroeger waren ik denk er meteen aan mijn moeder die met l in iaal op haar 

handen werd geslagen wanneer ze een verkeerd antwoord had gegeven.  
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Bezoekersvr iendel i jkheid:  
 
Al le bezochte musea waren bezoekersvr iendel i jk, maar in Terneuzen was de 

uit leg en de begeleiding schit terend. Het feit  dat de medewerkers die ons 

informeerden en dat de persoon die ons rondleidde zelf  leraar was, evenals 

zijn vader, en het museum zelf  heeft opgericht, maakte de hele tentoonstel l ing 

bijzonder boeiend.  

Nationale uitstral ing en ident iteit  
Als ik moet k iezen l i jkt  me het museum in Terneuzen meer typisch Nederlands 

en is ook beter te vergeli jken met de musea in de andere staten, dan het 

museum in Dordrecht. Dit  laatste is moderner en ik had er meer de indruk, dat 

het om het ontwikkelen van de leermethoden überhaupt ging.  

Terneuzen heeft laten zien hoe het vroeger was in een Nederlandse school 

ook door dingen zoals de ezel als strafmethode, de plaats van het kerkeli jk 

leven binnen de school, bijvoorbeeld bij  de voorbereiding op de eerste hei l ig e 

communie van de kinderen, of  de rol van de schoolarts.  

Maar het was ook het enige museum waar duidel i jk werd, dat Montessor i en 

Fröbel geen pedagogen waren die pas in de zestiger jaren van de twint igste 

eeuw een rol gingen spelen, maar dat hun theorieën al in de negentiende 

eeuw present waren. In Duits land kwamen ze pas na mijn schoolt i jd, in de late 

jaren zeventig, op en werden op de gemiddelde basisschool pas in de jaren 

tachtig van de twint igste 20e eeuw algemeen toegepast.  

 

Het museum in Fr iemersheim leek me echt Duits, het voelde al les zo 

opgeruimd en niet echt knus maar zakel i jk en streng, leren mag vooral geen 

plezier zijn en ook speelgoed, dat in de pauzes mag worden gebruikt of  

leesplankjes, die het  leren van het alfabet opvrol i jken kan ik niet he r inneren.  

 

Mijn indrukken over de opvatt ingen van het onderwijs die de tentoonstel l ingen 

uitstralen zijn heel verschil lend.  

Dordrecht: Mensen hebben vanaf hun bestaan en hun hele leven lang moeten  

leren 

Brugge: De meester of  de juf  doet zijn/haar best zo dat je met wat je leert 

door het leven komt  

Terneuzen: Leren opent je horizon  

Friemersheim: Leren is hard werk, maar er komt dan ook iets van.  
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Bijlage 3 - Vragen aan een living history speelster  

  Hoe lang heeft u dit  werk gedaan?  

  Heeft u daarvoor een op leiding gevolgd? 

  Hoe heeft u de kennis over het onderwerp verworven?  

  Hoe ging u te werk met de bezoekers?  

  Wat is in uw ervaring de reactie van kinderen op dit  spel?  

  Welke eisen moeten er worden gesteld aan een l iving history 
speelster? 

  Leent het onderwerp  van dit  onderzoek zich voor een presentat ie 
in vorm van l iving history? Zo ja, hoe?  

 
De persoon die vertelde over haar ervaringen met l iving history had dit  werk 

gedaan gedurende ruim t ien jaar in het prehistor isch museum in Eindhoven, 

niet op vaste uren maar steeds wanneer daar behoefte aan was. Zij  had geen 

speciale opleiding, maar had zich grondig verdiept in de t i jd die zij  

representeerde en hield van acteren. De groepen die zij  begeleidde waren 

meestal schoolklassen, een enkele keer familie - of  vr iendengroepen.  

Zij  ging als volgt te werk: Groepen, meestal k inderen en heel zelden 

volwassenen, werden op een plaats in de omgeving van het museum door 

haar, in prehistor ische kleding opgewacht. Te voet gingen zij  dan via wegen 

en paden op zoek naar een woonp laats voor hun “stam”. Aangekomen in het 

museum konden zij  zichzelf  verkleden in prehistorische kleding, en zich een 

slaapplaats in het stro zoeken in een van de gereconstrueerde prehistorische 

boerder ijen. Daarna werden zij  beziggehouden met act iviteiten als, eten 

bereiden boven een houtvuur of  in een oven uit  leem, met het repareren van 

de boerderijen, het verzorgen van de dieren, met vuur maken, i jzer  smeden of  

houtsnijden. Dit  al les werd gedaan met de primit ieve hulpmiddelen die de 

mens van 2000 jaar ge leden bezat. De mogeli jkheid voor groepen die slecht s 

een dagdeel het museum bezochten was beperkter, maar ook hier kon geleefd 

worden, zoals in het ver leden.  

De belangrijkste eis aan een l iving history speelster of  speler is een grondige 

kennis van de t i jd die gerepresenteerd wordt. Het gevaar historisch onjuiste 

elementen bij  het spel te betrekken l igt alt i jd op te loer. Een talent voor 

vertel len of  acteren is belangrijk. En natuurl i jk gelden al le eisen die aan een 

leerkracht gesteld worden ook hier. De ondervraagde speelster meent dat 

l iving history als onderwijsmethode bij  uitstek geschikt is voor gebruik in een 

histor isch museum. In elk type museum kan een rondleider weliswaar een 

groep zich laten inleven door zelf  passend verkleed kunst of  geschiedenis  te 

presenteren, maar een groep zich te laten verkleden en de t i jd van weleer 
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meerdere dagen te laten beleven is theoretisch mogeli jk, maar prakt isch niet 

haalbaar in een ander soort museum. Een schoolmuseum met een 

gereconstrueerd klaslokaal en een verkle de leerkracht heeft hier meer 

mogeli jkheden dan een kunstmuseum.  

 

Bijlage 4 - Adressen van de bestudeerde schoolmusea  

België:  

1)Stedel i jk Museum voor Volkskunde, Balstraat 27-41, Brugge. 

2) Stedel i jk Onderwijsmuseum, G.de Stuersstraat 1, Ieper.  

 

Duitsland:  

1) Museum Das Lehrerhaus, Fr iemersheimer Straße 21, Duisburg.  

2) Westfälisches Schulmuseum, An der Wasserburg 1, Dortmund. 

 

Neder land:  

1) Museum Schoolt i jd, Nieuwstraat 2 -4, Terneuzen.  

2) Nationaal Onderwijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordrecht.  

 

Bijlage 5 - Negen aspecten waarop de musea en de tentoonstellingen 

werden beoordeeld.  

1.Geschiedenis en motivat ie. Wanneer en door wie werd het museum 

opgericht? Wat was de sociale en intel lectuele achtergrond van deze mensen? 

Welke ideeën en mogeli j kheden hadden zij  met betrekking tot de prakt ische 

aspecten van het opzetten van een schoolmuseum? Was er toen in hun 

omgeving al iets dat als basis kon dienen voor het idee van een op te zetten 

schoolmuseum?  

2. Wat was het doel van de init iat iefnemers? W at wi lden zij  bereiken: wilden 

zij  bezoekers informeren en onderwijzen, hadden zij  de wens het belang of  de 

status van hun dorp op stad te verhogen, zagen zij  de opricht ing van een 

schoolmuseum als een hobby voor zichzelf ,  waren er ook andere motieven? Is 

de oorspronkel i jke doelstel l ing in de loop van de t i jd veranderd of  aangepast?  

3. Het gebouw: Hoe ziet het gebouw er van buiten , en van binnen uit? Is het 

een authent ieke school uit  de periode 1871 -1930, een ander gebouw uit  deze 

t i jd, of  is het een modern gebouw? Is het gebouw passend voor het 

tentoongestelde materiaal? Is er ruimte genoeg voor het beschikbare 

tentoonstel l ingsmateriaal? Is het goed bereikbaar voor de bezoeker met de 

auto of  het openbaar vervoer?  
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4. Hoe is het museum ingericht? Is het mate riaal tentoongesteld naar 

categorieën of  chronologisch? Kan (een deel van) de tentoongestelde 

voorwerpen aangeraakt worden door de bezoeker, of  staat al les vei l ig achter 

glas? Is de ver l icht ing voldoende? Biedt het museum diensten voor de 

bezoekers zoals, een restaurant of  museumwinkel met informatieve producten 

of  souvenirs?  

5. Biedt het museum een catalogus aan? Zijn de tentoongestelde objecten 

duideli jk en voldoende voorzien van een uit leg? Worden er rondleidingen of  

audiovisuele hulpmiddelen aangeboden? Zijn er medewerkers aanwezig die 

vragen kunnen beantwoorden? Wordt er gebruik gemaakt van l iving history? 

Zijn er naast de permanente tentoonstel l ing ook nog wisseltentoonstel l ingen?  

6. Op welke doelgroepen r icht zich het museum: volwassenen, k inderen, 

families, schoolklassen of  andere? Hoe speelt het museum in op de 

belangstel l ing van deze verschi l lende doelgroepen? Is het museum 

kindvriendel i jk? Wat biedt het museum, naast de tentoonstel l ingen, de 

bezoeker nog meer: worden er lezingen, speciale act ivit eiten,  eigen 

onderzoeksmogeli jkheden, lessen voor en hulp aan leerkrachten, of  andere 

mogeli jkheden aangeboden?  

7. Verzamelbeleid: Hoe werd en wordt het  tentoongestelde materiaal 

verkregen? Welke f inancier ing speelt hierbij ,  en bij  de instandhouding van h et 

museum, een rol:  overheid, vr iendensteungroep, donat ies, schenkingen, 

toegangsgelden? Is het museum zelfstandig of  is de overheid eigenaar?  

8.Hoe belangrijk voor het functioneren van het museum zijn de 

medewerkenden? Hoe worden deze aangetrokken? Worden  zi j  betaald? Wat 

zijn hun taken? Hoe stabiel is deze groep?  

9. Hoe presenteert zich het museum naar de buitenwereld? Hoe is de eigen 

website en het contact met de pers? Zijn er ander presentat ies om het publiek 

opmerkzaam te maken op het museum?  

 Deze negen aspecten samen maken het mogeli jk een grondige indruk te 

kri jgen van de aard van een museum en van de tentoonstel l ing. Zij  

verduidel i jken de narrat ieve representat ie van het onderwijs rond 1900 en 

vormen een beeld van het verhaal dat er wordt verteld.   
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