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1. Inleiding
“De eerste en de grootste ramp waar een kind mee wordt over vallen, is, ‘met
ver lof van Pestalozzi en Prinsen’, de school.” Met deze bekende uitspraak
schilderde Hildebrand in zijn Cam era Obscura de school uit zij n jeugd. Maar
was het onder wijs vr oeger werkelijk zo er g?
Deze scr ipt ie is een analyse van een onderzoek naar de represen tatie in
de huidige schoolmusea van het lager onder wijs gedurende de periode 1871 –
1930 in België, Duitsland en Neder land. Het onder zoek concentreert zich
voornamelijk op de geschiedenis van het lager on der wijs, omdat de
onder zochte musea, met uit zondering van het Nationaal Onder wijsmuseum in
Dordrecht, vr ij wel geen aandacht besteden aan het middelbar e, of hoger
onder wijs. Tot ver in de jaren dert ig bestond de algemene leerplicht in
Neder land uitsluitend voor kinder en tot twaalf jaar. Pas vanaf 1928
ver anderde dit langzaam. In de andere landen was het niet heel anders. Voor
dit onder zoek is gekeken naar de huidige beeldvorm ing van het onder wijs
tussen 1871 en 1930 omdat gedurende deze per iode in de dr ie ge noemde
landen de algemene schoolplicht wettelijk tot stand kwam. In Belg ië was dit in
1914; in Neder land in 1900, ter wij l dit in het nog tamelijk verbrokkelde
Duitsland geleidelijk aan gebeur de. In 1919 echter was ook hier schoolplicht,
of algemene leer pli cht, een f eit gewor den. Bestudeerd werd de vraag hoe deze
musea het onder wijs tussen 1871 en 1930 in België, Duitsland en Neder land
nu tonen en welk ver haal zij daarover vertellen.
Een interessant verschijnsel uit de t weede helf t van de negentiende
eeuw is het ontstaan van schoolmusea in heel Europa. Duitsland is hier een
koploper. 1 Volgens de histor icus Rien v an Buren is er tot nu t oe in binnen- en
buitenland weinig onder zoek gedaan naar het verschijnsel schoolmuseum. 2
Dat is opmerkelijk omdat deze musea beslist geen marginaal ver schijnsel
waren. In veel musea in Europa, en ook daarbuiten, werd in de lat e
negentiende en in de twint igste eeuw het onder wijs in een per manente
tentoonstelling gerepresenteerd. Nog in 2009 bemerkte o ok de histor icus
Eckhardt Fuchs dat schoolmusea als onder werp van onder zoek 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 krijgen van histor ici. 3 Zoals blijkt uit het aantal musea dat zich met
het onder werp onder wijs bezighoudt, bestaat er bij het algemene publiek
echter wel veel belangstelling voor schoolmusea .
Een over zicht van het huidige aantal schoolmusea best aat nog niet.
Volgens de schatting van Van Buren best onden er aan het begin van de
twint igste eeuw 120 schoolmusea op mondiale schaal. Rond de Tweede
W ereldoor log zou dit getal zijn af genomen, om aan het einde van de jaren
zevent ig weer te stij gen naar meerdere honderden. Voor Nederland kent Van
Buren er in 2009 slechts drie. 4 De cijf ers die we kennen met betrekking tot de
eerste generat ie schoolmusea dateren uit het eerste decennium van de
twint igste eeuw en zijn afkomstig van de Duitse Max Hübner en de
Amerikaanse Benjamin Andrews. Hübner t elt 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 schatting 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 onder wijs representeert, kan
uitgegaan wor den van een dertigtal musea in België, Nederland en Duitsland,
waar van de meeste zich, zo als gezegd, in Duitsland bevinden.
De histor ica Agnes Jonker zoekt in haar artikel 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
tijdgenoten wilde uit drukken, dan zou een schoolmuseum niets minder dan een
ver zamelplaats van kinderleed moet en zijn. Of schoon enige negatieve sporen
uit Hildebrands kinderjaren in de schoolmusea onget wijf eld te vinden zijn, lag
het dest ijds geenszins in de bed oeling van de initiat ief nemer s van deze musea
om een monument voor kinderrampen op te richten. Het negatieve beeld , als
de grootste ramp voor een kind, dat door Hildebrand in zijn Camera Obscura
geschilder d werd ten spijt, hadden er in de loop van de negen t iende eeuw al
hier en daar veranderingen in het onder wijs plaatsgevonden. " De school
wordt, naar de nieuwste verordeningen, zo aangenaam en dragelijk mogelijk
gemaakt", schreef Hildebrand zelf , met de nodige argwaan weliswaar. Het
Eckhardt Fuchs, ‘All the world into the school: W orld’s f airs and the
emergence of the school museum in the nineteent h centur y’ in: Martin Lawn
ed., Modelling the future. Exhibitions and the materiality of education (Londen
2009) 51.
4
Van Buren, Van praktisch en pedagogisch naar cultuur hist orisch 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.
3
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aanschouwend onderwijs b ij voorbeeld, een methode om de leerstof meer
concreet, en daardoor interessant en begrijpelijk voor kinderen, te maken,
ver wierf langzaam een belangrijke plaats in de school. Juist in deze
ont wikkeling vond het museum aanvankelijk zijn voornaamste bestaans recht. 7
1.1 Probl eemstelling en deelvragen
De centrale vr aag in dit onder zoek is: Hoe wordt het lager onder wijs uit de
periode 1987-1930 gerepresenteerd in verschillende t ypen onder wijsmusea in
Belg ië, Duitsland en Neder land en verschillen en hoe kunnen overeenkomsten
en verschillen worden verklaard ?
Met de invoering van de ze algemene leer plicht verander de er veel in het
dagelijkse leven van een groot aantal mensen. Dit was vooral het geval in
gezinnen die, door armoede gedreven, mede af hankelijk waren v an een
inkomen uit het werk van hun kinderen. De situat ie bleef nog lang bestaan na
het af schaff en van kinderarbeid. Hierdoor duurde het een heel lange tijd
alvorens de leerplicht zich in het dagelijkse leven kon door zet ten. Geleidelijk
aan werden, na de invoering van de schoolplicht, ook de nieuwe pedagogische
inzicht en opgenomen in het onder wijs. Deze inzichten waren in de betere
scholen al eerder deel van het onder wijs gewor den, voor de m eeste scholen
echter duurde dit tot ver in de jaren dert ig of lange r. Het ver haal dat wordt
verteld in de bezocht e schoolmusea, begint weliswaar aan het einde van de
negentiende eeuw, maar door de aanwezigheid van veel hist orisch materiaal
uit de eerste decennia van de t wint igste eeuw, ligt er veel nadruk op deze
periode.
Bij het beant woorden van de centrale vr aag is gekeken naar ver schillen
en overeenkomsten tussen de tentoonstellingen in de musea, en wat de
oor zaken daar voor zijn. Er werd speciale aandacht best eed aan de vraag
welke bijdrage deze musea leveren aan de his tor ische bewust wording van de
bezoeker. Concept en als nostalgie en vooruitgang, af stand en nabijheid,
nationale of regionale identiteit, en de musealiser ing. Al deze aspecten van
onder zoek spelen namelijk een rol bij de poging om een beter inzicht te
krijg en in de manier waarop een beeld gevormd is van het ver leden, met name
van het onder wijs rond de negentiende eeuw.
In een poging om deze centrale vraag te beant woorden werden de
onderstaande deelvr agen gef ormuleerd:

7

Ibidem.
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1) Hoe dragen de museale pr incipes die gebruikt zij n in de tentoonstellingen in
de verschillende musea bij, aan de sf eer van de behandelde periode?
2) In hoeverre en o p welke wij ze wordt er geprobeerd de af stand tussen
ver leden en heden, t ussen de oorspronkelijke plaats van de objecten en hun
huidige plaats in het museum , te overbruggen?
3) Hoe wordt nost alg ie opgeroepen, en is e r vooruitgang zicht baar in de
tentoonstelling in de musea?
4) In hoeverre en op welke manier is nationale of regionale identiteit
waarneembaar?
Bij vraag een is het va n belang te kijken naar de inr icht ing van de
musea, en naar vragen als: geven inrichting en gebouw een indruk van de tijd
die er gerepresenteerd wordt, op welke wij ze worden de bezoekers benaderd?
W elke hulpmiddelen worden er aangeboden om de tentoongestel de objecten te
ver duidelijken en te verklaren? Hoe worden de musea gef inancierd? Ter wij l bij
de t weede vraag gekeken wordt naar de methoden die de musea gebruiken om
het probleem van af stand en nabijheid te verm inderen . Af stand en nabijheid
moeten hier wor den gezien als een probleem van tijd, plaats en f unctie. De
objecten die in het moderne museum tent oongesteld zijn, stammen als regel
uit een vroegere hist orische per iode, voor de bezoeker in de huidige tijd lijken
ze vaak vreemd. Om de zin er van te kunnen er var en moet de bezoeker zich
ver plaatsen in omstandigheden en mentaliteit 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
ver vr eemd van hun oorspronkelijke taak . De f unctie van veel
tentoonstellingsstukken 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 ijmaken van de eigen opvattingen
over het nut van dingen en ze als het ware zien met de ogen van de
histor ische persoon waar voor ze bedoeld waren . Bij vraag drie werden
nostalgie en vooruitgang werden onder zocht. Schoolmusea zijn plaatsen waar
de her innering aan de ei gen schooltijd opgeroepen wordt, een tijd die voor
velen verbonden is met een gevoel van veiligheid en jong zij n. Maar ook zal
de bezoeker geconf ronteerd worden met de vooruitgang die over de jaren
heef t plaatsgevonden. Nationaal of regionaal bewust zijn en histor isch besef in
de tentoonstellingen werden bij vraag vier onder zocht en is bij een onder zoek
waar in verschillende museumtypen in meerdere landen vergeleken worden een
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aspect van belang. Er werd bekeken in hoeverre histor ische bewust wording
gestimuleerd wordt in de musea .
Tenslotte werd de m anier waar op de verschillende musea de
ont wikkeling van de pedagogiek in deze periode tonen, onder de loep
genomen. Na onder zoek in zes musea op basis van bovenstaande deelvragen
kon er een vergelijking van de versc hillen en over eenkomsten die er bestaan
tussen de musea gemaakt worden.
1.2 Afbakening
Voor het onder zoek naar schoolmusea zijn in pr incipe dr ie t ypen musea van
interesse. Dit zijn de grote nijver heidsmusea, waaronder ook de int ernat ionale
nij verheidstentoonst ellingen vallen; de onder wijsmusea waar kinderen
klassikaal of individueel in vakkennis wor den onder wezen; en de musea die de
geschiedenis van het onder wijs weergeven.
De vroege grote nationale en inter nationale nij ver heidstent oonstellingen
hadden a ls belangrijkste doel, producten, waaronder ook leermiddelen en
andere objecten die voor het onder wijs aan kinderen van belang waren, te
tonen en te propager en, en hiermee de nijverheid te stimuleren en de handel
te bevorderen. De vele kleiner e nij verheids musea die gewoonlijk als
belangrijkste doel hadden, en vaak nog hebben, tonen veelal producten van de
lokale nij verheid uit het verleden of het heden te tonen. Het gaat hierbij zowel
om producten voor de handel als voor lokaal gebruik. Naast de product en d ie
men als elementaire levensbehoef ten kan omschrij ven, spelen bij deze
tentoonstellingen, handwerk en kunst zinnige producten vaak een grote rol.
Daarnaast hebben sommige nij verheidsmusea dikwijls het karakter van een
heemkundemuseum. Daar krijgt het dagel ijkse leven in het ver leden van de
lokale bevolking aandacht. Huiselijke taferelen als ingerichte woon - of
werkruimtes zijn populair in dit soort musea. W aar dit het geval is, heef t dan
ook de school en het onder wijs dik wij ls een plaats. Deze musea zijn vo or het
onder zoek naar de huidige representat ie van de geschiedenis van grote
interesse. Het museum, dat algemeen educatief is, is het soort museum, dat
lange tijd ‘schoolmuseum ’ werd genoem d. Een van de oudst e daar van was het
Museum ten bate van het Onder w ijs in Den Haag, dat kort na de t weede
wereldoorlog uiterst populair was bij de Haagse schooljeugd en bekend was
als het Museum Hem sterhuisstraat. Uit dit museum is in 1986 het museum
Museon ontstaan, een groot en populair wetenschapsmuseum, gericht op
individuele kinderen in schoolverband. Van deze dr ie t ypen schoolmuseum, is
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het museum dat de g eschiedenis van het onder wijs toont, het eigenlijke
onder werp van dit onder zoek en wordt aan de andere museumtypen
geref ereerd waar dit nodig is. Omwille van de ged eeltelijke overlapping van
doel en inhoud van de verschillende typen, wordt er echter hierna alleen bij de
behandeling van het derde t ype museum, de benaming ‘schoolmuseum’
gebruikt. Het schoolmuseum zoals dit onder zoek behandeld wordt, is de
jongste loot aan de stam van musea. Het nij verheidsmuseum bestaat nog
steeds en maakt vaak deel uit van een heemkundemuseum. Het museum dat
algemeen educatief is en zich voor al r icht op het geven van wetenschappelijke
inf ormatie aan kinderen, is momenteel het meest pop ulair.
Voor de analyse van het schoolmuseum zijn zes musea gekozen . Deze
musea, onderscheiden zich sterk van elk aar en maken in hun representat ie de
ver schillen zowel als de overeenkomsten in het onder wijs duidelijk zichtbaar.
In België zijn dit het Stedel ijk Museum in Ieper, een museum met klaslokalen
waar kinderen zich actief kunnen inleven in een lessituat ie; en het Stedelijk
Museum te Brugge, een volkskundemuseum waar de representatie van de
school een onderdeel is van de algemene geschiedenis van de st ad sinds de
Middeleeuwen. In Duitsland is er het Lehr erhaus in Duisburg, een or igineel
schoolgebouw plus woning voor de onderwij zer zoals dit rond 1900 gebruikt
werd, geplaatst op een dorpsplein tegenover de dorpskerk; en het
W estf älisches Schulmuseum in D ortmund, ondergebracht in een schoolgebouw
uit 1905 met een ingericht klaslokaal en r uimtes waar in vitr ines
leermater ialen tentoongesteld zijn. In Nederland is gekozen voor het Nat ionaal
Onder wijsmuseum in Dordrecht, het waar schijnlijk grootste onder wijsm useum
in Europa, waar een omvangrijk aantal leermiddelen bijeengebracht is en waar
vaker wisselende tentoonstellingen worden aangeboden ; en het
Onder wijsmuseum Schooltijd in Terneuzen, een museum in een gebouw van
rond 1900. Het heef t een ingericht klaslok aal, veel leermiddelen in vitr ines en
op taf els, en regelm atig wisselende tent oonstellingen over verschillende
onder werpen. Daarnaast is er nog een aantal andere musea bezocht, die in dit
onder zoek af en toe vermeld worden om de obser vaties in de zes musea te
benadrukken of in een context te plaatsen
Bij het onder zoek naar de verschillen 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
tentoonstellingen een meer algemeen karakter hebben . De tentoonstellingen in
de schoolmusea blek en heel verschillend van karakter te zijn en een scala van
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opvattingen die hun conser vatoren hebben over het doel en de f unctie van een
schoolmuseum te tonen. Deze opvatting en variëren van een nostalgisch
toerist ische attractie tot en met een koel wetenschappelijke tentoonstelling.
Van elk museum wer den meerdere aspecten onder zocht. Er is gekeken
naar het doel waarmee een bepaald museum was opgericht en de eventuele
aanpassingen daar van in de loop van de jaren; naar de ver zamel -, en
presentat iestrat egie die de basis vormt voor de tentoonstellingen; naar de
inf ormatie die de bezoeker wordt aangeboden zowel als de manier waar op dit
gebeurt; en naar de doelgroep waarop het m useum 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 t wintigste eeuw en gaat ver der tot op de dag
van vandaag. De moderne schoolmusea ontstonden niet uit de tradit ionele
kunstmusea, maar kwamen meestal voor t uit de grote wereldt entoonstellingen.
In hun musealiser ing sopvatt ingen h ebben ze echter een sterke relat ie met de
tradit ionele musea. De heel nauwe band met de volkskundemusea, waar van zij
soms deel uitmaken, is vaak duidelijk zichtbaar zoals in het museum te Brugge
waar het schoolmuse um is ondergebracht in één zaal ter wijl in de volgende
zalen, andere onder werpen van nationaal erf goed tentoongesteld zijn. Maar
ook in andere musea die zich schoolmuseum noemen, is er vaak een
vermenging van onder wijs en het dagelij kse leven in het verleden, waar te
nemen.
Alle musea proberen de ont wikkelingen in het onder wijs te pr esenteren
maar leggen veelal een nadr uk op bepaalde per ioden. Om een over zicht te
krijgen van de grote lijnen, was het noodzakelijk een korte beschrij ving te
geven van de geschiedenis van het onder wijs en het pedagogisc h denken
vanaf de Ver lichting tot aan het begin van de t wintigste eeuw. De
ver anderingen die hebben plaatsgevonden in de opvattingen over het belang
van onder wijs voor alle kinder en, waren in deze periode heel vele. Het denken
over de vraag, hoe kinderen t e st imuleren om te leren en hoe het onder wijs
aantrekkelijk en eff ectief gemaakt kan worden zowel als passend bij de leef tijd
van jonge kinderen, heef t er een grote vlucht genomen en tot talloze
ver beter ingen in het onder wijs geleid.
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1.3 Belang van het onderzoek uit cultuurwetenschappelijk oogpunt
Of schoon musea die zich r ichten op de r epresentatie van het onder wijs in het
ver leden, al sinds de tweede helf t van de negentiende eeuw bestaan, is er
zoals Van Buren al vaststelde, in de geschiedschr ij ving tot nu toe niet heel
veel belangstelling getoond voor deze vorm van repr esent atie van dit
onder werp in de geschiedenis.
Tot op heden is er betrekkelijk veel geschreven over onder wij smusea in
het algemeen maar musea die de geschiedenis van het onder wijs behand elen
kregen veel minder aandacht. Behalve in het werk van Ulla Nit sch,
concentreert zich de belangstelling van histor ici en museologen voor musea
die het onder wijs als onder werp hebben, vooral op musea uit de negent iende
en t wintigste eeuw en wordt er wein ig ver geleken. 8 Een vergelijking van
moderne schoolmusea in verschillende landen is nog niet eerder gepubliceerd.
In een wereld waar onder wijs en wetenschap zo belangrijk worden geacht, is
het bevreemdend dat de geschiedenis van het onder wijs, zoals
gerepresenteerd in musea, van de histor ische wetenschap niet meer aandacht
krijgt dan ze tot nu toe deed. Voor het onder wijs, en ook over de geschiedenis
daar van, bestaat wel meer interesse, wat blijkt uit vele gepubliceerde
onder zoeken.
Een over zicht van het o nder wijs zoals dat in het ver leden in Neder land
bestond, geven onder andere Nelleke Bakker, Jan Noordman en Marjoke
Riet veld- van W ingerder. 9 Martij n van der Burg beschr ijf t de invloed die
Frankrijk heef t gehad op het onder wijs in Neder land in België. 10 Over de
geschiedenis van het onder wijs in België schrijf t Nele Muys in de inleiding tot
haar Ethesis 11, terwij l Heinz Elmar Tenorth de Duitse onder wijssituat ie
belicht. 12 De represent atie van het ver leden in schoolmusea, als bron en
onder zoeksveld voor de geschi edenis van het onder wijs in de verschillende
8
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(Proef schrif t Universiteit van Amsterdam 2007) 5 -22.
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Nele Muys, De leerkracht tussen norm en praktijk: Geschiedenisonderwijs in
Vlaanderen na WO II (Gent 2004), Ethesis.
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landen echter, lijkt nog te weinig bestudeerd te zijn. Maria Grever en Carla
van Boxt el benadrukken in hun pleidooi voor erf goedstudie, het belang van
musea als plaatsen waar dit erf goed kan worden bestudeerd. 13 Zij richt en zich
op de eerste plaats t ot de leerkrachten. Met veel praktische voorbeelden
willen zij leerkrachten en museumcurator en stimuleren erf goed te waarderen,
te conser veren en te tonen, om daarmee kinderen kennis van, en waar dering
voor, het ver led en bij te brengen. Maar niet alleen kinderen, misschien meer
nog dan kinder en, zouden volwassenen ervan kunnen pr of iteren het onder wijs
als erf goed in de musea gerepresenteerd te zien. Grever en Van Boxt el
benadrukken in haar publicaties het belang van erf goedstudie in het algemeen
en beschouwen historische musea als bronnen daar voor. Zij spreken echter
niet over het onder wijs in het bij zonder als onder werp van erf goedstudie. In de
script ie van Van Bur en vergelijkt de ze auteur twee vroege Nederlandse musea
en beschrijf t hun ont wikkeling. 14 Max Hübner, vergelijkt tientallen Duitse
schoolmusea in de negentiende eeuw. 15 J. ter Linde onder zocht de
ontstaansgeschiedenis van het Neder lands Schoolmuseum. 16 Daniel Oelbauer
beschr ijf t de ontwikkeling van leermiddelenten toonstellingen en de invloed van
de kunst- en handwerkmusea in Duitsland daarop. 17 Maur ice Pellisson heef t
behalve de Franse, ook de schoolmusea elders in Europa onder zocht. 18 Deze
auteurs hebben allen in hun werken meer dere musea bespr oken of ver wij zen
daarnaar.
Bij het onder zoeken van de secundaire geschreven bronnen waren
vooral de werken van Silke Arnold -de Simine, Pieter de Bruijn, Rien van
Buren, Marc D epaepe en Bregt Henkens, Eckhardt Fuchs, Maria Grever en
Carla van Boxtel, Kees Ribbens, Ulla Nit sch, en Daniel Oelbauer van nut.
Deze histor ici leggen de nadruk meer op het school - of histor isch museum.
Piet er de Bruijn bespreekt in zijn werk Bridges to the past historical
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distance and mult iperspectivity in English and Dutch her itage educat ional
resources 19 het onder werp van af stand en nabijheid. Hij onder zocht en
analyseerde bovendien de mater ialen en activiteiten welke gebruikt worden in
scholen, musea en archieven in Engeland en Nederland. Hij vergleek vijf tien
inst ituten waar cultureel erf goed gepre senteerd werd en analyseerde de
manier en waarop er daar geprobeerd werd de af stand tussen ver leden en
heden te overbruggen. Excursies naar historische plaatsen, gesprekken met
nog levende mensen uit de tijd die bestudeerd wordt, verhalen, f ilms, living
histor y ziet De Bruij n als mogelijkheden om de af stand tussen toen en nu te
verkleinen.
Marc Depaepe en Br egt Henkens 20 die de r ol van het visuele in het
schoolmuseum als bron van onder zoek voor de geschiedenis, bestudeerden,
hebben eveneens schoolmusea onder zocht. Hun artikel, The history of
educat ion and the challenge of the visual, behandelt de rol van het type
bronnen dat de auteurs beschr ij ven als visual sources. Depaepe en Henkens
onder zochten het nut van deze br onnen voor het geschiedenisonder wijs en he t
gebruik daar van als aanschouwelijk onderwijs, in de loop van de tijd. Zij
analyseerden de waarde die gehecht wer d aan het gebruik van hulpmiddelen
zoals historische objecten, tekstboeken, wandplaten, f oto’s, architectuur en
tentoonstellingen. Het artikel is een pleidooi voor aanschouwelijk onder wijs en
vormt een basis voor een discussie over dit onder werp.
Arnold-de Sim ine, in haar Mediating memory in the museum trauma,
empathy, nostalgia, behandelt het onder werp memor y studies in verband met
histor ische musea. 21 Zij benadrukt de opvoedende taak die een modern
museum heef t, en stelt dat het de verantwoordelijkheid is van deze musea
sociale en maatschappelijke kwesties aandacht te geven en het openbare
debat hierover te stimuleren. Ze is zich echter bewust v an het f eit dat de
bezoekers van een museum veelal zoek en 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 hist orisch museum. 22
19
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Over het ontstaan van de eers te schoolm usea, die zouden zij n
voortgekomen uit de grote wereldt entoonstellingen in de negentiende eeuw,
handelt het werk van de hist oricus Fuchs. Zijn All the world int o the school:
World’s fairs and the emergence of the schoolmuseum in the nineteenth
century beschr ijf t de ont wikkeling van deze wereldtentoonstellingen in de
tweede helf t van de negentiende eeuw t ot het ontstaan van de eerste
onder wijsmusea in de twint igste. De auteur onder zocht de oor zaken die tot het
ontstaan van deze onder wijsmusea gelei d hebben en het gevolg dat het
inst ituut onder wijsm useum had voor het onder wijs. Hij gaat in op de
kwalit eitsverbeter ing en binnen het onder wijs, die door het aanbod van beter
lesmater iaal, als gevolg van de hogere eisen die de scholen gingen stellen,
mogelijk werden. Ook de status van de onder wij zer prof iteer de hier van.
Mar ia Grever schr eef meerdere werken, soms in samenwerking met Carla van
Boxtel, Kees Ribbens of anderen, over verschillende aspecten van de studie
van het ver leden en de manier waarop deze aspecten kunnen worden
benaderd. In haar artikel Visualiser ing en collect ieve her inner ingen.
Volendams meisje als icoon van de nat ionale ident iteit, bespr eekt zij waarom
collect ieve her inneringen en geheugenplaatsen in de huidige hi stor ische
wetenschap gezien worden als belangrij ke oorzaken van nat ionale ident iteit. 23
Het artikel, Verlangen naar tastbaar ver leden, onderwijs en historisch besef,
dat ze samen met Van Boxt el publiceerde, behan delt de k westie van nat ionaal
erfgoed. 24 Het begrip ‘heritage’ wer d hier geanalyseerd, en de vraag hoe het
nationaal erf goed in het onder wijs aan scholen en in musea is geïntegreerd,
bestudeerd.
In zijn proef schrif t Een eigent ijds ver leden. Alledaagse histo r ische
cultuur in Nederland 1945 -2000, analyseert Ribbens de wij ze 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 w ordt. Hij stelt dat er in Nederland een
zekere bezorgdheid heerst over de histor ische cultuur. 26 Dit demonstreert hij in
zijn analyse van het geschiedenisonder wi js op scholen, in de histor ische
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musea en via de televisie. Hij concludeer t tenslotte, dat de hi storische cultuur
in Neder land vele ter reinen bestr ijkt en buitengewoon levendig is. 27
Nitsch, in haar werk, onder zocht het begr ip schoolmuseum. Zij
vergeleek zeventien Duitse schoolmusea uit de jaren zeventig en tachtig en
probeer de een def initie te f ormul eren 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 instelling zijn, die object en uit
de geschiedenis van de school, die van culturele waar de zij n, ver zamelt,
behoudt, onder zoekt en die ter vorming of vermaak van een algemeen publiek
presenteert.” 29
Het leermiddel schoolplaten, een van de meest gebruikte hulpmiddelen
bij het aanschou welij k onder wijs, is het onder werp van de hist oricus Oelbauer
in zijn Aus dem Land der Schulmuseen. Lehrmittelausstellungen und
Schulmuseen in Bayern zw ischen 1875 und 1945. 30 Oelbauer beperkt zich tot
de schoolmusea in Beier en maar zijn observaties geven i nzichten die zeker
ook voor de studie van schoolmusea elders relevant zijn.
Het onder zoek van Van Buren, medewerker in het Nationaal
Onder wijsmuseum te Dordrecht, richt zich op de Neder landse situat ie en
concentreert zich vooral op het Neder lands Schoolmus eum te Amsterdam en
het Nat ionaal Onder wijsmuseum te Rotterdam, (de voorloper van het huidige
Neder lands Schoolm useum in Dordr echt) als exponenten van schoolmusea uit
respect ievelijk de negentiende, en de t wintigste eeuw. 31 Na zijn beschr ij ving
van de ont wikkeling van deze musea en een vergelijking daar van, besluit Van
Buren met een bespreking van het huidige Nationaal Onder wij smuseum,
waarbij hij de doelst ellingen, het ver zam elbeleid, en de wij ze van
represent atie 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 bovengenoem de literatuur blijkt dat er wel enige interesse voor
het thema, schoolmuseum bestaat bij his t orici maar deze is weinig in
vergelijking tot het belang van onder wer p. Geen van de bovengenoemde
werken bovendien, presenteert een internationale actuele vergelijking; een
27
28
29
30
31
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vergelijking tussen schoolmusea in de t wintigste, en eenent wintigste eeuw, in
ver schillende Europese landen ontbreekt dus nog steeds.
Een vergelijkend onderzoek naar schoolmusea zou ook van grote
interesse kunnen zij n tegen de achtergrond van een zich ver enigend Europa.
Voor een beter inzicht in het wezen van de verschillende Eur opese l anden en
voor meer begrip van het karakter van de mensen die daar leven, zou kennis
van elkaars cult uur, waartoe ook het onder wijs behoort, gestimuleer d moeten
worden om op menselijk niveau eenheid te bevorderen. Uit wisseling van
culturele kennis en produc ten, waaronder ook schoolmusea vallen, zou mede
daartoe kunnen leiden.
Aan de wetenschappelijke kennis van de museologie kan de bestuder ing
van de bestaande schoolmusea waar devolle inf ormatie toevoegen. Hierboven
genoemde vragen naar hoe concepten als n ostalgie en vooruit gang, af stand
en nabijheid, histor isch besef , nationale identit eit en musealisering moeten
gesteld worden. Spelen deze concepten een rol in de huidige onder wijsmusea
en zo ja, hoe krijgen ze gestalte in de tentoonstellingen? Daarna moeten d e
overeenkomsten en ver schillen, die in de musea in deze landen bestaan,
onder zocht en verklaard worden.
Meer aandacht van histor ici voor de best aande schoolmusea zou ook
kunnen bijdragen aan een groei van de popular iteit van deze musea als bron
van kennis over het onder wijs in de per iode waarin de algemene leerplicht in
de meeste Europese landen werd ingevoerd.
1.4 Bronnen, met hode en opzet van deze studie
Of schoon, zoals hier boven uiteengezet, schoolmusea slechts een klein deel
van het onder zoeksveld zi jn in de veelheid van onder zoeksmogelijkheden over
de geschiedenis van het onder wijs die het ver leden biedt, en er niet heel veel
geschreven br onmat eriaal beschikbaar is, blijkt er bij naarst ig zoeken toch wel
nuttige inf ormatie te vinden te zijn. Voor dit onder zoek wer d daarom gebruik
gemaakt van beschik bare geschreven inf ormatie, maar speelde ook de eigen
obser vat ie een grote rol.
De eigen bezoeken aan de tentoonstellingen vormden de meest
omvangrijke bron van inf ormatie over de represent atie van het onde r wijs in
deze musea. Voor dit onder zoek is eveneens gebruik gemaakt van de catalog i,
soms van heel bescheiden vorm en f ormaat, van de besproken musea. Deze,
samen met de getoonde museumstukken en de wij ze waarop deze
gepresenteer d worden, vorm den een belangrijke bron voor de analyse van de
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tentoonstellingen . Gesprekken met conservatoren , educat ieve medewerkers en
bezoekers in de musea waren daarnaast ook interessante inf ormatiebron nen.
Aan de hand van de theorieën over histor ische beeldvorming en de narrati eve
analyse van het ver haal dat in musea wor dt verteld over het lager onder wijs
rond 1900, wer d op basis van pr imaire bronnen en secundair e literatuur,
onder zocht in hoever re de tentoonstelling en in onder wijsmusea in België,
Duitsland en Nederland zich van elkaar onderscheiden en hoe de verschillen
en overeenkomsten kunnen wor den verklaard.
Naast de secundaire liter atuur die er bestaat, is er in de archieven van
de verschillende musea soms bronmateriaal te vinden, en hebben de meeste
musea een catalogus of beschrij ving van het tentoongestelde materiaal.
Zelden is dit een volledige catalogus, in het geval van t ijdelijke
tentoonstellingen binnen het concept van het schoolmuseum worden ook
deelcatalogi aangeboden. De kleinere m usea hebben soms een A -4tje met
inf ormatieve tekst of, in het geval van volkskundemusea, een bladzijde in een
algemene catalogus. Andere musea plaatsen de inf ormatie over de
tentoongestelde objecten, naast of onder deze objecten. Ook worden er in
enkele gevallen inf ormatieve f ilms aangebod en. In alle bezochte musea geven
medewerkers graag inf ormatie, of rondleidingen. Tenslotte heef t ook het
internet bruikbare inf ormatie opgeleverd.
Zoals hierboven vermeld kunnen schoolmusea in drie typen worden
ingedeeld. Een voor beeld van het museum van het eerste hoof dtype, waar de
belangrijkste doelstelling is het onder wij zen van schoolkinder en in
ver schillende vakken zoals Myrte Voormolen beschr ijf t, is het Museon in Den
Haag. Als een voorbeeld van het t weede museum kan het Nat ionaal
Onder wijsmuseum in Dordrecht gezien worden. Een museum dat hoof dzakelijk
recreatief is, is dik wijls te vinden als onderdeel van volkskundemusea waar,
zoals het Volkskundemuseum in Brugge, waar de geschiedenis van het
onder wijs één kamer omvat. Ook het Lehr erhaus in Fr iemers heim, Duitsland is
van dit type.
De zes schoolmusea die in deze scr iptie besproken worden zijn een
af spiegeling van de diversiteit van schoolmusea in de verschillende landen en
zelf s binnen elk land. Naast deze musea, die de kern van het onder zoek
vormen, wordt er hierna zo nodig ver wezen naar, of vergeleken met, andere
musea.
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1.5 Gebruikte methode
Deze scr ipt ie heef t als onder werp van analyse de narratieve r epresentatie, het
ver haal, van het onder wijs zoals dat in de huidige schoolmusea verteld wordt.
Ze beoogt, door middel van een narrat ieve analyse van de tentoonstellingen
en de catalogi van een aant al schoolmusea in verschillende landen, te komen
tot een verhaal waar in het beeld dat deze musea representer en van het
onder wijs rond 1900 zichtbaar wordt .
De narrat ieve analyse leent zich bijzonder voor dit onder zoek . De
veelheid van object en die worden tentoongesteld moeten immers door een
ver haal met elkaar verbonden worden om een samenhangend geheel te
vormen. Om dit verhaal duidelijk te maken, werd voo r dit onderzoek een lijst
samengesteld best aande uit een aant al vragen, zie de bij lage 5. Deze negen
vragen betreff en: opricht ing en doel van het museum, het gebouw en de
inr icht ing ervan, het ver zamelbeleid en de omgang met de doelgroepen, de
medewerkers en het contact met de media. Omdat in veel gevallen de musea
deel uitmaken van, of direct verbonden zijn met, de tentoonst elling werden de
gebouwen waarin het museum gevest igd is bij de analyse van de
tentoonstelling direct betrokken. Dit is zichtbaar in d e negen vragen die de
basis vormen voor de analyse. W anneer het woor d “museum” in deze scriptie
wordt gebruikt, houdt dit de tentoonstelling in. W anneer het woord
“tentoonstelling” wordt gebruikt gaat het om de tentoonstelling zonder dat het
museum, het gebouw, noodzakelijk deel daar van is. Daarnaast werden
bezoekers naar hun mening gevraagd.
De schoolplaten, de leesboekjes, de opstelling in de leslokalen en de
gebruikte leerm iddelen vormen het materiaal dat inzicht moet geven in het
dagelijkse leven van de school van toen. Er is geprobeerd om het verhaal
hier van te vertellen en daar bij het ander s zijn van de school in het museum
maar ook de overeenkomsten met de school van nu te tonen en de af stand
tussen het nu en toen te verkleinen zonder deze te ontkenne n. Op deze wij ze
wordt de narratieve r epresentatie van het museum het verhaal van toen.
Narratieve representatie, schr ijf t Jeroen W illemsen in zijn
masterscript ie, Een heikele her innering 32, is een begrip dat in de laatste
decennia van de t wintigste eeuw on tstond en aanvankelijk gedef inieerd werd

Jeroen W illemsen, ‘Een heikele her inner ing. De hedendaagse educatieve en
esthetische representatie van Srebr enica in Neder land ’, (scriptie Open
Universiteit 2017).
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als: ‘de ver beelding 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 cultuur wetenschappen b ehoef te aan een
veel breder e opvatting van het begrip. De sociaalpsycholoog Jürgen Straub
sprak in dit verband van een ‘ narratieve t urn’. Hij stelde dat representaties
vanaf de late t wint igste eeuw niet langer als f eitelijke weergaven van
gebeurtenissen uit het ver leden werden beschouwd, maar als een bewust e
interpr etatie en verbeelding ervan. Volgens Straub geven narr atieve
represent aties betekenis aan verleden, heden en toekomst door een logisch
opgebouwd ver haal t e smeden uit af zonderlijke gebeurtenissen . 34
Bij empirisch onder zoek zij n volgens W illemsen dr ie verschillende
aspecten van narratieve representat ie van belang: de f ormele kenmerken van
het narratieve plot, de aanwezigheid van multiperspectiviteit en de
betekenisgeving door middel van multidir ect ionaliteit. 35
Als f ormele kenmerken van het narratieve plot noemt W illemsen: vorm, inhoud
en doel. Voor veel cultuur wetenschappers omvat het begrip echter meer. Jörn
Rüsen beschouwde narratieven als taalkundige vormen van de omgang met
het verleden. 36 Liter atuur wetenschapper Mieke Bal stelt, dat ook af beeldingen,
gebeurtenissen en objecten hiertoe behoren. Ook zij kunnen een verhaal
vertellen. 37
Multiperspectiviteit wordt door Mar ia Grever in E rfgoed en
multiperspectiviteit gedef inieerd als het besef van vers chillende perspectieven
op een (histor ische) gebeurtenis of ontwikkeling die leiden tot verschillende
interpr etaties. 38 Grever en Van Boxtel stellen dat mult iperspect iviteit in een

David Rudrun, ‘Narr ativ e, f rom narrative represent ation to nar rative use:
Towards the lim its of def inition’, Narrat ive 13-2 (2005) 195-204, passim;
Mar ie-Laure Ryan ‘Semantics, pragmatics, and a response to David Rudrum’,
Narrative 14- 2 (2006) 188-196, aldaar 188.
34
Jürgen Straub, ‘Psychology, narrative, and cultural memor y: Past and
present ’, in: Astrid Erll en Ansgar Nünning eds ., A companion to cultural
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educat ieve context leerlingen helpt om meerdere perspectieven van personen
uit ver leden en heden te kunnen herkennen en daarmee om te gaan. 39
Multidirectionalit eit is het derde aspect dat volgens deze hist orici van
belang is bij het empirische onder zoek naar narratieve representaties.
Multidirectionalit eit is een wij ze van her inne ren waar bij verm eden wordt dat
één her innering in het geheel van een gebeurtenis of situat ie, domineert ten
koste van ander e herinneringen. Meerder e herinner ing moeten aan elkaar
gerelateerd worden, elkaar beïnvloeden en gezamenlijk betekenis geven aan
het verleden. 40 De ter m ‘m ultidir ectional memory’ werd door Michael Rot hberg
beschreven en toegepast in zijn onder zoek naar de wij ze waar op de
herinner ing van de Holocaust zich verhoudt tot de herinner ing van andere
uitbarst ingen van ext reem geweld. 41 Niet alleen in wetenschappelijke debatten
en studies is mult idir ectionaliteit onm isbaar voor het verkrijgen van een zuiver
inzicht, ook bij het opzetten van een tentoonstelling en het inrichten van een
museum is dit aspect van groot belang.
1.6 Opzet
Nadat in deze inleiding de probleemstelling, de bronnen en het
wetenschappelijk belang van dit onder zoek werden toegelicht worden in
hoof dstuk 1 de theor etische uitgangspunt en behandeld die er bestaan over
nostalgie en vooruitgang, historisch besef en nationaliser ing, af stand en
nabijheid, en musealiser ing. Hoof dstuk 2 behandelt het histor isch
uitgangspunt. Hierbij werd gekeken naar zowel de geschiedenis van het
onder wijs als die van het museum. Hoofdstuk 3 plaatst het onder zoek in zijn
histor ische cont ext. De volgende drie hoof dstukken vormen de kern van het
onder zoek en beschr ij ven de tentoonstellingen in de bezochte musea Hierna is
in een slotbeschouwing gekeken naar de ver schillen en overeenkomsten die
bleken te bestaan tussen de tentoonstellingen in de verschillende t ypen
museum. Hierin wor dt een de analyse van deze er varingen getoond met de
conclusies die op basis van de theoretische uitgangspunten konden worden
getrokken.
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Voor de indeling per land bij de beschrij ving werd gekozen om dat het
onder werp, onder wij s een sterke band heef t met de bezoeker van een
schoolmuseum. De herinnering aan de eigen jeugd wor dt opgeroepen. Deze
eigen jeugd, is ook nauw ver bonden met het eigen land en zijn cultuur. In
tweede instant ie is het dan interessant voor de bezoeker te ervar en h oe de
jeugd van kinderen elders is geweest. De volgorde waar in de landen werden
behandeld is louter een alf abetische en houdt geen waardeoordeel in. In de
drie landen waar schoolmusea bestudeer d zijn, België, Duitsland en
Neder land, wer d omstreeks dezelf de tijd de algemene leerplicht ingevoer d,
nadat eerder kinderarbeid was af geschaf t of ingeperkt. De scholen in deze
landen hadden, mede daardoor, vergelijkbare problemen er varen in de eerste
decennia van hun opricht ing, zoals f inancier ing, weerstand van oude rs en
kinderen tegen de schooldwang en ver veling, gebrek aan passende
leerm iddelen en verouderde pedagogische opvatt ingen. Voor een vergelijking
van musea die de geschiedenis van het onder wijs rond 1900 tonen, is de
combinatie van deze drie landen heel int eressant gebleken.
In Vlaamssprekend Belg ië wer den t wee musea onder zocht: Het
Volkskundemuseum in Brugge en het Stedelijk Onder wijsmuseum in Ieper. De
musea die in Duitsland werden onder zocht zijn: het schoolmuseum, Das
Lehrerhaus in Fr iem ersheim -Duisburg , en het W estf ählisches Schulmuseum in
Dortmund. In Neder land concentreerde het onder zoek zich op het Nationaal
Onder wijsmuseum in Dordrecht en het schoolmuseum Schoolt ijd in Terneuzen.
Om zoveel mogelijk ant woorden te krijgen op al deze vr agen zijn er
gesprekken gevoerd met medewerkers van de musea en met een aant al
bezoekers. Aan hen werden, naast vragen over hun algemene indruk, ook
vragen gesteld over nostalgie en vooruitgang, inf ormatiewaarde en
aantrekkelijkheid van het getoonde materiaal, en nut van een dergelijk
museum. Vragen met betrekking tot nationale ident iteit, of af stand en
nabijheid bleken veel bezoekers minder interessant te vinden. Een groot deel
van de ant woorden op vragen naar nostalgie en voor uitgang, nationale
bewust zijn en historisch b esef , en af stand en nabijheid echter, wer d ontleend
aan de eigen bezoek en aan de musea en aan de catalogi van de musea voor
zover deze best aan, zowel als aan de secundaire liter atuur.
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2. Theoretisch uitgangspunt

Voor het onder zoek naar het ver haal dat de schoolmusea ver tellen over het
lager onder wijs rond 1900, werd gebruik gemaakt van de concepten nostalgie
en vooruitgang, af stand en nabijheid , en van historisch besef als bron van
histor ische ident iteit . Deze verschillende aspecten van het historisch e verhaal
zijn nauw met elkaar ver weven, en vormen een belangrijk aspect van het beeld
dat er bestaat over de aard van het schoolmuseum. Cult uurtheoretici hebben
zich, sinds lange tijd, beziggehouden met het debat over een t heoret isch
kader dat de historisc he beeldvorming in musea kan beschrij ven.
In het voor liggende onder zoek zullen deze verschillende theorieën
besproken en toegepast worden op de schoolmusea van deze tijd, teneinde
een om vattend beeld geven van de wij ze waarop in deze musea het verhaal
van het onder wijs rond 1900 verteld wordt. Het is het verhaal van een per iode
waar in musea bloeiden en waar ook de wortels van het huidig e schoolmuseum
liggen; een periode in de geschiedenis van het onder wijs, waar in heel veel
ver anderde en waar ont wikkeling plaatsvond en kennis beschikbaar wer den
voor de grote massa.

2.1 Nost algie en vooruitgang
Nostalgie en vooruit gang spelen een belangrijke rol bij het opzetten van een
tentoonstelling over de school van vroeger . Voor de bezoeker van het museum
ver oor zaakt nostalgie herkenning. Het verlangen om te weten hoe het vroeger
was, maakt deel uit van de grotere emot ionele vraag die niet alleen voor
histor ici maar voor elke mens belangrijk is: ‘W aar kom ik vandaan?’ Het is de
vraag naar de eigen wortels.
Nostalgie wordt er varen als een verlangen naar de goede, oude tijd, een
gevoel dat veel op heim wee lijkt. Voor de histor icus is nostalg ie iets dat
ver der gaat. Het is een vorm van nieuwsgierigheid en van verlangen naar
kennis die ver bonden is met de eigen em otie. O orspronkelijk was nostalgie
een medische term die samengesteld is uit het Griekse ‘nostos’, wat terugkeer
naar de geboorteplaats betekent, en ‘alg os’, het Griekse woord voor pijn . In de
zevent iende eeuw werd nostalgie gezien als een f ysieke kwaal met duide lijk
waarneembar e klachten. Een zekere Dr. Johannes Hof er 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
heim wee wordt genoemd. Hij bes chreef de oor zaken en sym ptomen, alsmede
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een behandeling ervan. In de achtt iende eeuw werd nostalgie in Rusland als
een ernst ige, besmet telijke ziekte gezien. 42 Arnold-de Simine wijst erop dat
Kant een van de eer sten was die nostalgie def inieerde in relati e tot tijd, meer
dan in relatie 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 wor dt nu
geassocieerd met her inneringen uit ver vlogen tijden die een positieve
herinner ing zijn geworden. Volgens Arnold -de Simine is het is een emotie die
gevoelens van verdr ietig ver langen combineert met vreugde en menselijke
warmte. Zij ziet in dit gevoel een paradox, omdat het selectief is; het f iltert 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
restauratieve nostalgie en ref lectieve nostalgie, sluit hierbij aan en verdedigt
de opvatting dat het nostalgisch ver langen naar het ver leden niet vr ij hoef t te
zijn van een kritisch oordeel daarover. Verlangen en kritiek, zegt zij, zijn niet
tegengesteld aan elkaar. 45 Nostalgie en de vraag naar vooruitgang kunnen hier
met elkaar verbonden worden door een kritisch bevr age n van de waarde van
het oude en open st aan voor de mogelijkheden tot verbeter ing daarvan.
Grever ziet de intensiteit en de snelheid waarmee de westerse
maatschappij van gedaante is ver anderd als oor zaak van het nostalgische
ver langen naar het verleden. Het besef voorgoed af gesloten t e zijn van het
ver leden zou volgens haar geleid hebben tot een behoef te om het verleden te
objectiveren 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 snelle verander ingen. 47 Evenals Van der Dussen meent ook
Bosch dat nostalgie alt ijd aanwezig is in de mens die geïnter esseerd is in het
ver leden. 48. Nostalgie kan een machtige dr ijf veer zijn voor de historicus die
het verleden, of de representatie daar van wil verkennen. Het speelt een rol
42
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bij, of is ver bonden met, veel onder zoek sthema’s. Het begrip wordt
geassocieerd met vr agen naar persoonlijke en nationale ident iteit, naar
ver leden en voor uitgang en naar de juist heid van de he r inner ing . Zoals
beschreven in de opstellen 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 ver band van nost algie met nationale en
persoonlijke identitei t wor dt duidelijk in het werk van Snijders. Het zou
volgens haar een zoeken zijn naar deze identit eit die het persoonlijke met het
nationale ver bindt. 50 De mens die zichzelf ervaart als individu, wil tegelijkertijd
deel uitmaken van het grotere, het nationa le geheel. Hij wil deelnemen aan
het leven en het groepsbewust zijn van zijn land of regio.
Nostalgie is nauw verbonden met het begrip voor uitgang. Nog in de
achttiende eeuw wer den ver leden, heden en toekomst als gelijkwaardige
f enomenen beschouwd, die zich in een cyclisch proces zouden bewegen. 51
Deze t ijdsopvatting was gebaseerd op de kringloop van de natuur, zoals die
door de mens werd waargenomen. Van de f outen in het ver leden kon geleer d
worden, waar door het mogelijk was de cir kel van de t ijd op een hog er niveau
te brengen en er enige vooruitgang mogelijk werd, maar de eeuwige herhaling
bleef dominant. Na de tijd van de Ver licht ing ontstond er geleidelijk aan een
tijdsopvatting, volgens welke de gebeurt enissen elkaar zouden opvolgen in
een voortschrijden d proces. Hier door wer d vooruitgang mogelijk, en was in de
handen van de creër ende mens gekomen. Deze vooruitgang werd met name
op de grote wereldtentoonstellingen als een product van de Europese cultuur
gepresenteer d, en zette het verleden def initief op e en af stand. Deze sterke
rationele toekomstgerichtheid veroor zaakte echter tegelijkertij d ook een
nostalgisch verlangen naar het ver leden. 52
Schoolmusea zijn plaatsen waar de nost algie hoogtij kan vier en. Niet
alleen wor dt de bezoeker daar in contact gebrach t met het historisch verleden,
ook de herinner ingen uit het persoonlijk ver leden van de beschouwer komen
tot leven. De eigen schooltijd en de eigen jeugd liggen meestal nog tamelijk
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ver s in het geheugen. Tegelijkertijd wordt ook de vooruitgang zichtbaar in het
museum. De charmante verhaaltjes uit de leesboekjes roepen niet alleen een
gevoel van warmte en zekerheid op, maar kunnen ook een respect opwekken
voor de intellectualisering en van de verbetering van de pedagogie k van het
onder wijs, zoals dat sinds m eer dan een eeuw nadien heef t plaatsgevonden.
De schoolplaten met hun ridders en veldslagen kunnen nat ionalist ische trots
oproepen, of schaam te over het gewelddadige van het nationale verleden,
maar ook een gevoel van vreugde over het leven in vredestijd. Als de schoolse
discipline, zoals die heerste rond 1900 door de bezoeker al als waardevol
ervaren wordt door de getoonde opstelling van een klaslokaal, inclusief de
straff ende stok van de meester, dan nog zal deze bezoeker een waardevolle
vooruitgang in de om gang met het kind niet kunnen ontkennen.
Vooruitgang wordt in de musea niet alleen gestimuleerd in de gedachten
van de bezoeker. Ze is meestal ook deel van de tent oonst ellingen zelf .
Kindvr iendelijke leermiddelen die in elke tentoonstelling te zien zij n bewij zen
dat verbeter ingen van het onder wijs ook hebben plaatsgevonden in de t ijd die
bestreken wordt in de besproken musea .
2.2 Historisch besef en identiteit
Het begrip h istor isch besef wor dt door W ilschut omschreven als meer dan
alleen maar kennis v an, of zuivere belangstelling voor geschiedenis; het
omvat de samenhang tussen interpr etatie van het ver leden, het begrijpen van
het heden, en het perspectief op de toekomst. 53 Ribbens in zijn onder zoek
naar de betekenis en het gebruik van de t erm histor isc h besef , concludeert dat
deze uitdrukking doorgaans niet zozeer betrekking heeft op het menselijk
besef dát er een ver leden is, maar veeleer betrekking heeft op de wij ze
waarop de hedendaagse mens, in materiële en immateriële zin, omgaat met
het verleden zoals dat bij voor beeld in musea gebeurt. 54
Nostalgie en vooruit gang zijn belangrijke voor waarde n voor het ontstaan
van de vraag naar historische duiding. Nostalgie kan gezien worden als een
als een voorstadium van historisch besef . De causale relatie, die v oortkomt uit
histor isch besef , geef t zich dan rekenschap van het specif ieke, van zowel de
eigen tijd en de beschouwde histor ische periode, als van het overeenkomstige
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van die eigen tijd. 55 Om dit te bereiken, is kennis van het ver leden
noodzakelijk, en deze moet verbonden worden met het heden en de toekomst.
De manier waarop nostalgie leidt tot hist orisch besef en nat ionale
identiteit en een nat ionaal eenheidsgevoel is gecompliceerd. Verleden, heden
en toekomst moeten met elkaar in ver band worden gebracht, verander ing en
continuïteit moeten zichtbaar gemaakt worden. In dit proces kon de school een
belangrijke rol spelen. Toen in 1857 de Onder wijswet werd ingevoerd, wer d
geschiedenis een verplicht vak voor de lagere school in Nederland. 56 Het vak
werd onderdee l van de nat ionale opvoeding en belangrijke leerdoelen waren
het aanwakkeren van warme vaderlandslief de, christelijke deugden en het
aank weken van eerbied voor over heid en Oranjehuis’. 57 Het vor men 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 geleer d hadden hoe ze zich
als burgers van dat land dienden te gedr agen. 58
In zijn artikel analyseert Van de n Bosch hoe de ont wikkeling van
nationale identiteit in de latere jaren plaatsvindt. 59 Hij ziet nostalgie als een
uitgangspunt om de daaruit blijkende int eresse voor de geschiedenis te
mobiliseren en om te buigen, richting hist orisch 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 mogelijk de
causale verbanden t ussen het gebeurde in het verleden en de ont wikkeling in
het heden ontdekken.
Grever en Van Boxtel benadrukken dan ook sterk het belang van
geschiedenisonder wi js als middel om kinderen tot histor isch besef te brengen.
Ook is, volgens hen, kennis van het ver leden hier voor noodzakelijk. 61 Het
contact met objecten en beelden uit het verle den in musea kan hier bij een
stimulerende rol spelen.
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Evenals Grever en Van Boxt el pleitte de Jong, halver wege de jaren
zestig, voor een her bezinning op de rol van de geschiedenisles in het
onder wijs. De Jong, was de auteur van de toen veelgebruikte handl eiding voor
geschiedenisleerkrachten , Kind, school en geschiedenis. Voor de persoonlijke
vorm ing en ontplooiing van het kind, zou kennis van het ver leden noodzakelijk
zijn om de tijd waar in het leef t te kunnen begrijpen. Ker ndoel van het
onder wijs moet, vo lgens hem zijn, dat het kind begrip krijgt voor de historische
dimensie. 62 De school dient de ont wikkeling van het tij dsbegrip en het
histor isch besef te stimuleren. Het aanbieden van aantrekkelij ke,
persoongecentreer de verhalen, het gebruik van illustrat ie s zoals dia's, f ilm en
wandplaten, en het maken van excursies naar musea of oudheidkamers,
werden voorgesteld als belangrijke hulpmiddelen. Het onder wijs moest,
volgens de Jong, bij dragen aan de ont wikkeling van het historisch besef .
Naast het onder wijs op school, kunnen s chool- en andere historische musea
door het tonen van objecten uit het ver leden, deze nat ionale identit eit
stimuleren. 63 De in het museum tentoongestelde objecten, die in het verleden
nationale identiteit gestimuleer d hebben in het kind , kunnen nu het zelf de
eff ect hebben op de bezoeker. Deze objecten worden dan
herinner ingsplaatsen zoals Pierre Nor a beschr ijf t in zijn monumentale werk ,
Les Lieux de mémoir e . Het zijn plaatsen van her innering die de gedachte aan
het verleden levendig kunnen ho uden en een rol spelen bij het vormen van
histor isch besef en nationale ident iteit . 64
Terwijl in het onder wijs rond 1900 vaak bewust werd gestreef d naar het
bevorderen van nat ionale ident iteit , is de vraag gerechtvaar digd of moderne
musea dit nu nog doen . Volgens Ribbens is een zekere nationale inkleuring
alt ijd wel waarneembaar. Dit zou samenhangen met het f eit dat de bestudering
van de histor ische cultuur in verschillende westerse landen betrekkelijk los
van elkaar heef t plaatsgevonden. 65 W anneer echter ge en bewuste bevordering
van nat ionale ident iteit nagestreef d wordt, zal deze onget wijfeld dus toch
plaatsvinden. Omdat de bestaande schoolmusea allen het ver haal vertellen
over het leven van de eigen voorouders van de bezoeker , zal deze bezoeker
zich, met t rots of met een kritische houding, verbonden voelen met de eigen
geschiedenis. Het beeld dat wordt opgeroepen in deze her inneringsplaats
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wordt dan een herinnering aan het gezamenlijke ver leden zoals Nora dit
beschr ijf t. 66 Vooral de oude schoolplat en maar oo k de leesboekjes spelen
hier bij een belangrij ke rol. Pas wanneer een schoolmuseum in een ander land
wordt bezocht ver andert 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 nabi jheid
Naast de nostalgie en de waarder ing voor de vooruitgang die de bezoeker in
het museum kan er varen wor dt zijn mogelijkheid tot inleving belemmerd door
de af stand die hij voelt met betrekking tot het ver leden, zoals gepresenteerd
in histor ische musea . Meerder e historici hebben dit probleem van af stand en
nabijheid onder zocht . Het wordt door hen in verband gebracht met nostalgie
en ident iteit, met musealisering, en met histor isch bewust zijn.
Af stand en nabijheid hebben voor de bezoeker van een m useum twee
aspecten: tijd en plaats. Dit geldt voor musea in het algemeen maar in een
histor isch museum, zoals een schoolmuseum, heel nadr ukkelijk. De bezoeker
van een dergelijk museum wordt teruggeplaatst in de geschiedenis. Deze
bezoeker wil er varen hoe mensen vroeger leef den, werkten en f unctioneerden.
Een zeker gevoel van nostalgie zal, naast het ver langen naar kennis en
inzicht, in veel gevallen een rol spelen. Het met een zekere weemoed
terugkijken naar de t ijd van vroeger heef t een bepaalde bekoring. Deze hangt
samen met een beoordeling van de eigen tijd die naast een verlies aan
romantiek ook een vooruitgang zou moet en zijn.
Struyck zegt in haar onder zoek, dat in dit ver langen naar vroeger ook
een bron van angst ligt. 67 Zij ver wijst naar Lübbe die sn elle vooruitgang
beschouwt als een gevaar voor de mensen. Zij zouden maar een beperkt
ver anderingstempo kunnen verdragen. Als de vooruitgang te snel verloopt,
komt hun ident iteit in gevaar. Daarom gaan zij op zoek naar allerlei
compensatiemechanismen waarm ee zij m et die veranderingen kunnen
omgaan. Een voorbeeld daar van is de toenemende belangstelling voor het
ver leden die de scheiding tussen de moderne voor uitgangscultuur en de
tradit ionele cult uren compenseert. 68 Historische musea pogen deze interesse
66
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in het verleden te bevredigen. Niet alleen proberen zij deze belangstelling te
bevredigen; zij st imuleren deze ook en dragen daarmee bij aan het dichterbij
brengen van het verleden.
Voor Arnold-de Sim ine is het de nostalgie, die een scheiding maakt
tussen ver leden en heden. Zij ziet nostalgie als een ver zet, een rebellie, tegen
de lineair e opvatting van geschiedenis als progressie en verbetering. 69
Volgens De Bruijn zij n musea instellingen die f ungeren als ‘br uggen
naar het ver leden’. Hij onder zocht welke stra tegieën musea en ander e
histor isch educatieve centra gebruiken om het ver leden dicht erbij te brengen.
Hij analyseer de de educat ieve mater ialen, de activiteiten van de bezoeker en
die van de museum medewerker, en bekeek de verschillende
presentat ietechnieken die gebruikt worden. Ook geeft hij inzicht in het ef f ect
dat verschillende nar ratieve structuren kunnen hebben op de ervaring van
af stand en nabijheid en de wij ze waarop het verleden met het heden kan
worden verbonden. 70 Hij concludeert tenslotte, dat scho olmusea bij uitstek
plaatsen zijn waar het persoonlijke ver leden van de bezoeker , de schoolt ijd,
ver bonden wordt met het grotere geheel van het onder wijs in het ver leden. 71
W as de tijdsprong het eerste aspect van de ver vreemding die in een
museum optreedt en af stand creëert, het ruimtelijk aspect is de t weede
oor zaak die daar voor verant woordelijk is. W anneer een voor werp in een
museum terechtkomt, wor dt het geïsoleer d uit de context waar in het vroeger
heef t gef unctioneer d. De f unctie die het oorspronkelijk had, heef t het niet
meer. Het krijgt nu de f unctie van een historisch ‘document ’. Hierdoor wordt
een direct contact met het verleden belemmerd. Het klaslokaal, ingericht in
een museum, is niet de school die het eens was. De geur van bordkrijt, de
kinderlij ke angst voor straf, de spanning van het ver haal dat de meester
vertelt, de ver veling, en alle emot ies en zinnelijke ervaringen, die eens met de
klas verbonden waren, kunnen in een museum niet gereproduceerd worden.
Matthey en Van Ulzen menen dat de waar de van het object beïnvloed kan
worden door het museale select ieproces of door de plaatsing en belichting
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ervan. 72 De keuze van de tentoongestelde voor wer pen kan het gevoel van
af stand of nabijheid sterk beïnvloeden. Af stand kan verkleind worden wanneer
een voor werp geplaatst wor dt daar waar het een s gebruikt werd. De stok die
op de lessenaar van de meester ligt suggereert eerder de strenge discipline
van vroeger dan de stok die in een vitrinekast ligt. Deze toeg evoegde waarde
kan de af stand verkleinen , maar kan ook omslaan in haar tegendeel , en
daardoor ver vreemdend werken.
Sinds de laatste decennia van de negent iende eeuw hebben musea het
belang ingezien van de ver vreemding die optreedt wanneer een histor isch
object geplaatst wor dt in een museum. Vanaf die t ijd zijn er pogingen
ondernomen om deze objecten in een meer histor isch verant woorde context te
plaatsen. 73 Voor werpen werden niet langer uitsluitend in vitrines 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 duidelijke beschr ijvingen bij
de objecten, door rondleidingen, door audiovisuele hulpm iddelen en door
interact ieve mogelijkheden geprobeer d om kenn is over te brengen en
tegelijkertijd de sf eer van vr oeger te suggereren. Een tamelij k recente
strategie om het ver leden tot leven te brengen is de presentatie door middel
van ‘living histor y ’. Hierbij wordt het leven in de tijd die ‘ge representeerd
wordt, nagespeeld door passend geklede acteurs. Bij dit spel worden de
bezoekers, voor al de jonge bezoekers, dikwij ls betrokken als medeauteurs . In
schoolmusea neemt living histor y vaker de vorm aan van een les, waarbij een
leerkracht onderricht met behulp van ou de boeken of wandplaten. De
leerkracht draagt dan kleding en heef t een kapsel volgens de mode uit de tijd
rond 1900. Zij of hij behandelt de ‘leer lingen’ met de educatieve methoden en
de disciplinaire opvattingen uit die t ijd. De bezoekers, die dan deze le er lingen
zijn, zitten in de schoolbanken en moeten aandacht ig luisteren.
Al deze pogingen om het verleden dichter bij te brengen, helpen de
af stand te verkleinen, maar ondanks de grotere nabijheid blijf t een af stand
alt ijd 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 br ug niet ber eiken, maar kan slechts met de eigen, tij dgebonden, blik
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het verleden bekijken. Het historische object wordt een lieu de mémoi re die
voor de beschouwer een beeld oproept; dit beeld kan dan als een deel van de
collect ieve her innering beschouwd gaan worden.
2.4 Musealiseri ng
Over musealisering zijn door de eeuwen heen verschillende opvattingen
ont wikkeld en in praktijk gebracht. Deze opvattingen ref lecter en de meningen
en de behoef ten van de tijd waarin ze ontstonden. In 1973 def inieerde het
International Council of Museums een museum als ‘een permanente instelling
ten dienste van de gemeenschap en haar ont wikkeling, toegankelijk voor het
publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen
van de mens en zijn omgeving ver werf t, behoudt, wetenschappelijk
onder zoekt, present eert en hierover inf ormeert voor doeleinden van studie,
educat ie en genoegen’. 74
Struyk , in haar eer dergenoemde bespreking van de werken van Lübbe
en Pom ian, wijst er op dat m usealiser ing een gelaagde, en daarmee
onduidelijke, term is, door de verschillende betekenissen die eraan wor den
toegekend. Zij bekrit iseert met name de ideeën van Lübb e over identiteit. 75
Deze zouden onduidelijk 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 bewar en, te
beschermen en te herstellen opdat het niet ver loren gaat , wij st Struyk echter
niet af maar vindt zij te beperkt . Struyks opvatting van musealisering , evenals
de vraag waar een geschiedenis van cult uurbehoud zich eigenlijk op moet
richten, suggeree rt voor het bestaande onder zoek naar het verhaal dat in de
musea wor dt verteld over het onder wijs r ond 1900, een duidelijk doel. H et
moet de taak van onder zoeker zijn te wer ken aan een theoret isch kader dat
richt ing geef t en inspireert. 76
Ook Ribbens neemt actief deel de discussie over musealiser ing. Hij
onder zocht welke strategieën musea en andere histor isch educatieve centra
gebruiken om het verleden dichterbij te brengen. Evenals D e Bruijn
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analyseerde hij de m aterialen en methodes die daar voor gebr uikt worden. Hij
analyseerde ook de ver schillende musealiser ingsopvattingen die, aanvankelijk
vooral in Duitsland, actueel waren. Na de opvatt ingen over m usealiser ing van
de Duitse denkers bestudeerd te hebben, kwam Ribbens tot de simpele
def init ie van het beg rip musealiser ing als het bijeenbrengen van voor werpen
uit het ver leden. 77
De studie van Depaepe en Henkens geef t een grondig over zicht van de
discussie over het onder werp musealiser ing. Deze histor ici leggen sterke
nadruk op het belang van het aanschouwelijke in de present atie, zoals in het
derde k wartaal van de twint igste eeuw nagestreef d werd. 78 Niet alleen het
bewar en van objecten uit het ver leden, m aar ook en vooral deze zodanig in de
musea te presenteren dat het ver lede n tot leven komt wordt , zoals hierboven
aangetoond, van groot belang geacht.
Musealisering in ver band met de collectieve her innering is door Grever
bestudeerd. In haar artikel ‘Visualiser ing en collectieve her inneringen.
“Volendams meisje” als icoon van de nat ionale ident iteit’ 79 onderzocht ze de
betekenis van deze collect ieve her inneringen. Samen met Van Boxtel schr eef
ze de eer dergenoem de handleiding voor leerkrachten en museumcuratoren om
hen te adviseren hoe zij leerlingen act ief kunnen betrekken bij de studie van
het verleden. 80
Als De Bruins opvatting van musea als ‘bruggen naar het verleden
toegepast wor dt op schoolmusea verbindt deze het persoonlijke verleden, de
schoolt ijd van de bezoeker, met het grotere geheel van het onder w ijs in het
ver leden. 81 ‘De bezoeker van een schoolmuseum wor dt geconf ronteerd met
voor werpen en verhalen, die hem of haar herinneren aan de schooltijd uit de
eigen jeugd of aan die uit de ver halen van de ouders.
Van Buren gebruikt de def initie van een schoo lmuseum van Hübner uit
1906. Hübner had in zijn studie over buitenlandse schoolmusea, schoolmusea
gedef inieer d als openbare ver zamelingen gewijd aan de school of het gehele
opvoedingswezen. Zij omvatten niet slechts drukwerk, maar ook allerhande
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andere voor werpen, die op de een of andere manier een opvoedkundig doel
dienen of ooit gediend hebben. 82
De in de inleiding tot deze scr iptie genoemde, omschrij ving van een
schoolmuseum door Nitsch gaat verder. Zij benadrukt dat naast ver zamelen,
ook onder zoek, en d e vorming van het algemeen publiek een taak is van een
schoolmuseum. 83
Een schoolmuseum, evenals elk ander historisch museum, doet echter
meer dan ver zamelen. Het om vat het proces van het bewaren en
tentoonstellen. Objecten en beelden moeten tot leven wor d en gebracht. Voor
de bezoeker spreken ze zelden uit zichzelf maar behoeven ze inf ormatie en
verklaringen. Volgens Matthey en Van Ulzen moeten de tentoongestelde
objecten in de toeschouwe r een cr eatief proces teweegbreng en; de
beschouwer moet zich gaan verp laatsen in de tijd. 84 Voor werpen krijgen vaak
pas betekenis wanneer ze worden betrokken op hun cont ext. Het straf bankje
dat in een vitrine staat, lijkt een betekenisloos voor werp totdat de bezoeker
leert dat hiermee lastige leer lingen wer den gedisciplineer d . 85
De methoden en hulpmiddelen die meest e musea tegenwoordig
toepassen om het verhaal dat zij vertellen , te ver duidelijken en te
ver levendigen, vraag t veel kennis van en inzicht in het verleden.
Problemat isch kan vooral het naspelen van het ver leden zijn. Dit naspelen als
living histor y is in musea waar zij wordt t oegepast, momenteel bijzonder
populair. Deze populariser ing brengt echt er het gevaar mee dat deze
represent atie methode niet alt ijd histor isch verant woord wordt uitgevoerd.
W anneer de acteur s het hist orische materiaal niet zorgvuldig hebben
bestudeerd, kan de geschiedenis niet correct worden weergegeven. De kennis
van het gebeur de vr aagt grondige en langdurige studie, door zowel spelleiding
als de spelers. Het gevaar dat de representatie van de ge schiedenis door
middel van living history, meer het karakter krijgt van vermaak in plaats van
kennisoverdracht, lig t op de loer.
Musealisering kent veel haken en ogen. Conser vatoren en
medewerkenden van schoolmusea moeten niet alleen een goede kennis
hebben van de geschiedenis, zij moeten zich bewust zijn van hun persoonlijke
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en nat ionale opvatt ingen en (voor)oordelen over het ver leden, zij moeten
kennis hebben van heersende theorieën over musealiser ing zowel als van die
over aanschouwelijk onder wijs.
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 digit ale mogelijkheden,
met het zelf hanteren van de tentoongest elde objec ten, of met eigen ref lecties
in de vorm van natek enen, navertellen of naspelen, wordt gepoogd hun
belangstelling te wekken en te verdiepen. Omdat kinderen nog geen
nostalgische gevoelens kunnen hebben met betrekking tot hun schooltijd zijn
voor hen present atiemethoden die nieuwsgierigheid opwekken of bevorderen,
noodzakelijk. Een schoolmuseum met een ingericht klaslokaal leent zich
bij zonder goed voor een lesje zoals dat rond 1900 gegeven werd, evenals
andere vormen van living histor y.
Tenslotte speelt naas t de inr icht ing ook het gebouw van een
schoolmuseum een grote rol om het ver leden dichter bij te brengen . W anneer
het gebouw zelf een lieu de mémoire is, of geplaatst is in een omgeving die
nog sporen heef t bewaard uit de t ijd waarover het verhaal spr eekt, kan dit
ertoe bijdr agen dat die tijd tot leven komt. Helaas is dit bij weinig musea
mogelijk. In deze scr ipt ie worden enkele schoolmusea besproken die aan deze
voor waarde voldoen en vergeleken met andere die deze mogelijkheid niet
hebben.
2.5 Conclusie
De begrippen nostalgie en voor uitgang, af stand en nabijheid, histor isch besef
en nat ionale ident iteit, evenals musealisering spelen een rol in het verhaal dat
in een schoolmuseum wor dt verteld. Nostalgie en vooruitgang boeien de
bezoeker omdat deze aspect en van de tentoonstelling een ver band leggen
tussen het getoonde en de eigen geschiedenis van deze bezoeker. Af stand en
nabijheid beïnvloeden dit verband verster ken of verzwakken. Het object uit het
ver leden zal een mens die het bekijkt meer aanspr eken naar m ate het in een
omgeving is geplaat st waar het f unctioneren er van duidelijk is. Histor isch
besef en bewust wording van de eigen nationale identit eit kunnen bij de
bezoeker plaatsvinden wanneer de t wee eerdergenoemde begrippen een rol
spelen in de tentoonstel ling .
Zowel voor de conservator als voor de bezoeker zijn al deze begrippen
belangrijk. De conservator en de staf zijn niet alleen betrokken bij de
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inr icht ing van de tentoonstellingen; zij spelen zowel ‘achter de schermen’ als
ook gedurende de openingstij den daar voor, een rol en zijn dan, in hun
ver schillende f uncties veelal ‘act eurs’ in het verhaal dat wordt verteld. De
bezoekers, die meegenomen worden in dit verhaal, kunnen de
gewaar wordingen die hier boven besproken zij ondergaan. Met goede
presentat ie v an de exponat en, gebaseerd op grondige kennis van de
geschiedenis daar van en van de rol van deze exponaten in die geschiedenis,
helpen de conser vat or en de medewerkers de bezoeker om de besproken
begrippen bewust te kunnen er varen.
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3. Historische oriëntatie
“ Mijn spelen is leren, mijn leren is spelen,
En waarom zou mij dan het leren ver velen?
Het lezen en schr ij ven verschaf t mij vermaak.
Mijn hoepel, mijn priktol verruil ik voor boeken;
Ik wil in mijn prent en mijn tijdverdr ijf z oeken,
't Is wijsheid, 't zijn deugden, naar welke ik haak.”

Bovenstaand citaat is afkomstig uit het bekende kinder versje van Hieronymus
van Alphen in zijn bundels ‘ Kleine gedigten voor kinder en’. 86 Met een overmaat
aan posit ief denken wilde hij de school aantrekkelijk maken voor de jeugd uit
zijn tijd. Daar tegenover staat de eer dergenoemde uitspraak van Hildebr and:
“De eerste en de grootste ramp waar een kind mee wordt over vallen, is, ‘met
ver lof van Pestalozzi en Prinsen’, de school.” 87 Tussen deze t wee e xtremen
beweegt zich het ver lichte denken over het onder wijs aan kinderen in de
achttiende, en negentiende eeuw.
Dit hoof dstuk laat zien welke ont wikkeling het denken over het kind en
zijn pedagogische opvoeding heef t ondergaan sinds de Verlichting en hoe dat
geleid heef t tot het ontstaan van de school in de late negentiende, en vr oege
twint igste eeuw: de school zoals die gerepresenteerd wordt in de schoolmusea
van de huidige tijd. De belangrijkste denkers over kinderopvoeding worden
kort besproken om een indruk te geven hoe het kind steeds m eer centraal
kwam te staan en hoe pedagogen en sociologen zich beijverden om de
schoolt ijd van dit kind een belangrijke en gelukkige periode te doen zijn in zijn
ont wikkeling tot een waardevol mens voor de maatschappij.
3.1 Geschiedenis van het onderwijs
De interesse in het onder wijs aan kinder en had zijn wortels in de Ver lichting
en werd st erk gestimuleerd door de economische verander ingen die in de
negentiende eeuw plaatsvonden toen de opkomende industrie beter
ont wik kelde arbeider s nodig had dan voor heen. Daarnaast speelde het, door
de Ver lichting ver anderende maatschappelijke en ethische denken een grote
rol. Het kindbeeld veranderde sterk over de eeuwen heen .
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In de Middeleeuwen was het kind een m iniatuur volwassene geweest, dat
na de kleut ertijd 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; kindertijd en
volwassenheid wer den g ezien als een eenheid, een geïntegreerde sociale
structuur. 88 Ariès baseert zijn bekende wer k ‘ L’Enf ant et la vie f amiliale sous
l'Ancien Régime’ op het idee, dat er voor 1800 geen plaats was voor kindheid
in de maatschappij. 89 Spelen en leren war en voornam elijk voor behouden aan
de kinderen uit de gegoede klassen. Opvoeding betekende voor de meeste
ouders, zowel voor de grote massa als voor de welvar ende klasse, dat het
kind door middel van straf en dwang ertoe gebracht moest worden zich aan te
passen aan het leven van de volwassenen.
Met de Verlichting waren de ideeën over het kind begonnen andere
vormen aan te nemen. Het kind werd ‘ont dekt’. De opvatting dat het belangrijk
is een kind zorg vuldig op te voeden won geleidelijk aan meer terrein. Al vroeg
in de zeventiende eeuw schr eef 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 humanistische
levensbeschouwing en gaat ervan uit dat ieder een kan leren wanneer het
onder werp goed wor dt onder wezen. Didactiek noemde hij de kunst van het
onder wij zen. Hierbij legde hij nadruk op het actieve leren, ler en door doen, en
op zintuig lijke waar neming. Leren door voorbeelden zou volgens Comenius te
verkiezen zijn boven leren door woorden. Aanschouwelijk onder wijs zag hij als
een meer vruchtbare leer vorm dan de gebruikelijke overdracht door taal. Taal
echter is wel belangrijk en hij bena drukte het belang van een grondige kennis
van de eigen taal boven die van een vreemde taal. Ook was hij een van de
eerste denkers die pleitte voor onder wijs 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 onder wij s, bleef het nadenken over beter e vormen van onder wijs
pedagogen, psychologen en sociologen bezighouden. Toen, ruim honderd jaar
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later, in 1762, Jean - Jacques Rousseau zijn beroemde werk publiceerde,
‘Em ile, of over de opvoeding’ 91 ver oor zaakte dit een schok. Rousseau zag
kinderen als wezens die van nat ure goed zijn, een mening die in scherpe
tegenstelling stond tot de opvatt ing die vanaf de middeleeuwen, kinderen had
beschouwd als va n nature slecht en zondig. De gedachte dat kinderen door
harde dwang tot bruikbare mensen gevor md moesten wor den werd door
Rousseau bestreden, waarmee hij een st orm van krit iek opriep. Hij pleitte
ervoor dat kinderen in nauwe verbondenheid met de natuur zo uden worden
opgevoed. Evenals Comenius hechtte hij grote waar de aan actief leren, leren
door doen. Voor theoretisch onder wijs en onder werpen als godsdienst of
f ilosof ie, is voor het jonge kind, geen plaats in de pedagogie van Rousseau.
De invloed van Em ile op de ont wikkeling van de pedagogie is enorm geweest.
Ondanks de kritiek die zijn werk opriep, heef t zijn gedachtegoed de leidende
pedagogische denkers, als Pestalozzi, Fr öbel, Herbert en vele ander en sterk
beïnvloed.
De pedagoog Pestalozzi, een late tij dgenoot van Rousseau, was sterk
beïnvloed door dienst opvattingen. Als aanhanger van zijn ideeën en die van
John Locke, was hij ervan overtuigd dat elke persoon recht had op onder wijs
en ook in staat was om te leren. Het doel van onder wijs volg ens Pestaloz zi
zou moeten bestaan uit t wee dingen: de ont wikkeling van het individu en de
ver beter ing van de maatschappij. Z ijn ideeën en zijn aanpak van `levensecht'
aanschouwelijk onderwijs waren baanbrekend voor de negent iende eeuw. 92
Onder wijs zag hij als de sleute l tot morele verhef f ing. Hierbij zijn dr ie delen
van de mens belangr ijk: het hart, het hoofd en de handen. Deze drie moet en
door het onder wijs benaderd wor den. Zij staan voor vorming op het gebied van
de zeden, intellectuele vorm ing en praktische vorming. 93 Hierbij hanteerde hij
de volgende pr incipes: Het kind staat centraal; het moet leren door er var ing,
niet door woorden; de natuur is de beste leermeester; het kind moet zelf actief
zijn; het moet zijn nieuwsgierigheid bevr edigen door zelf te zien, f outen te
maken en te corrigeren . Pestalozzi ont wikkelde een onder wijsmethode die
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uitgaat van het elementair e. 94 Deze methode houdt in dat de m ens moet
beginnen met spelender wijs elementaire dingen te leren, zoals getallen,
letters en klanken, pas in een later sta dium zouden lezen, schrij ven en
rekenen hieruit mogen volgen.
Veel van de ideeën van Pest alozzi werden opgenomen en ver der
ont wikkeld door diens leer ling en bewonderaar, Friedrich Fröbel. De lief de
voor het kind en het respect voor de natuur als opvoedend e kracht was ook bij
Fröbel één van de belangrijkste drijf veren voor het ont wikkelen van een
onder wijsmethode. Hij zag echter, dat Pestalozzi ’s leer voor de heel jonge
kinderen m inder geschikt was. Hij stelde, dat indr ukken op heel jonge
kinderen, zelf s van zuigelingenleef tijd, bepalend waren voor hun hele leven,
een opvatting die lat er 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 eer ste kleuterschool met ee n educatief doel, die niet zoals
scholen daar voor bewaarscholen waren. Vreemd genoeg bleef juist de term
‘bewaarschool’ in Nederland bestaan tot ver in de t wintigste eeuw, toen daar
al lang ‘gef röbeld’ werd. Fröbel wilde dat het kind al spelend zelf zou
ontdekken. Met zelf ont worpen leermiddelen bracht hij het kind ertoe zaken als
geometrie, relat ies en veel andere kenniselementen te ont dekken. Op grond
van zij n visie van de mens als deel van de kosmos, wilde Fröbel dat ieder kind
ont zag en ont vankelijkheid voor de natuur zou kunnen er varen. Tuinieren zou
daarbij belangrijk zijn door de sterke betr okkenheid van de kinderen bij
planten en alles wat daarmee samenhangt. Door tuinier en realiseert een kind
zich dat het een ander levend wezen kan helpen groeien ind ien er recht
gedaan wordt aan de eigen behoef ten 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 aa n deze school geen tuin ver bonden is.
Of schoon Fröbel schreef over het leerpr oces voor kleut ers, hadden zijn ideeën
ook invloed op het onder wijs aan oudere kinderen.
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Ook de Duitse pedag oog Johann Friedrich Herbart was een aanhanger
van de theorieën van Pes talozzi maar miste een systemat ische aanpak van
het onder wijs in diens werk. In 1806 zette hij in zijn Allgemeine Pädagogik zijn
eigen onder wijstheor ieën uit een. 97 Zijn didactiek van het leren berust op een
systeem van zogenaamde leertrappen, st adia van bez inning en verdieping.
Achtereenvolgens waren deze: 1) klaarheid, 2) associat ie, 3) systeem en 4)
methode. In de eerst e trap krijgt het kind een grote hoeveelheid onder werpen
aangeboden waar in het zich moet verdiepen. In de t weede trap worden
ver banden tuss en de onder werpen ontdek t. In trap drie moet bezinning
plaatsvinden op de samenhang van deze ver banden, waarna, in trap vier, de
verkregen inzichten moeten wor den toegepast. 98 Hij ging uit van een
veelzijdige belangstelling bij het kind en van een grote mat e van
zelf werkzaamheid. Aanvankelijk had Herbarts methode in de negentiende
eeuw veel invloed. Tamelijk spoedig echter groeide hier de nadruk op de
methode zelf , en leidde tot verstarring in deze manier van onder wij zen. Het
onder wijs kreeg bovendien een st erk int ellectualist isch karakter, waarbij
gevoel en wil ver waarloosd wer den evenals, door het vele luisteren en
bezinnen, de act iviteit van het kind zelf . 99
In Italië was het, een halve eeuw na Fröbel, de Italiaanse art s en
pedagoge, Mar ia Montessor i die d e ideeën over de opvoeding van het kind
ver der ont wikkelde. Ook zij werkte vooral met kleuters en peuters evenals met
zwakzinnige kinderen. Haar werk met deze laatste groep bracht haar ertoe een
opvoedingsmethode te ont wikkelen voor deze kinderen, een meth ode die ze
later ook toepaste op kinderen in het regul iere onder wijs. De waarde die
Fröbel toekent aan de natuur en in een door die natuur geleide ont wikkeling
samen met een sterk op het individu toeg epaste begeleiding deelt zij met
Fröbel. Zij heef t echte r ook kritiek op diens methode. In Method 100 analyseert
en bekritiseert zij deze methode van Fröbel. Een opvallend verschil tussen de
twee methodes ligt in het f eit dat het kind in het Montessor ionder wijs bezig is
met wat het zelf aantrekkelijk vindt, en daa rbij individueel wor dt begeleid,
ter wij l het kind in het Fröbelonder wijs veelal in groepen werkt en speelt.
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Volgens inf ormatie van de Montessor iver enigingen in de verschillende landen
kent Nederland ongeveer 160 scholen voor montessor ionder wijs, België 30,
waar van zes in Vlaanderen, en Duitsland ongeveer 1000.
De pedagoog Jan Ligthart, werd vooral In Nederland bekend door zij n
leerm iddelen als schoolplaten en leesboekjes. Maar ook zijn opvattingen over
goed onder wijs aan kinderen waren vernieuwend. Hij zett e zijn ideeën over
kindgericht onder wij s uiteen in enkele tientallen artikelen over
gezinsopvoeding en lager onder wijs. Hij begeleidde tevens
ver nieuwingsprocessen op een zestal scholen. Ligthart achtte het kind geen
onbeschreven blad, maar een levenskrach tig en gevoelig wezen dat op
spelende wij ze tot zedelijke ont wikkeling komt. De agressieve en minachtende
mentaliteit van veel volwassenen ten opzichte van kinderen vond deze
sensibele man st erk te ver oordelen. 101 Hij was geen voorstander van een
strakke leermethode. De school moest een maatschappelijke vrijplaats voor de
leer ling zijn, waarbij elk kind zich vrij van dwang kon ont wikkelen. Het moest
een plaats worden waar kinderen met plezier naar toe zouden komen. Alleen
in betrekkelijke vrijheid, onder eige n ver ant woordelijkheid ler end, zouden
kinderen zich kunnen ontplooien tot mondige mensen. 102 In haar proef schrif t
over Ligthart heef t Saskia van Oenen de pedagogische theor ieën van Ligthart
in vijf punten samengevat:
1) De opvoeder moet zichzelf opvoeden. De op voeding van kinderen moet bij
de volwassenen beginnen die van hun f outen moeten leren.
2) Geef het kind veel vr ijheid binnen door de opvoeder georganiseerde kaders
en geef het gelegenheid tot lichamelijke activiteit, en tot zelf standig
onder zoek, tot het ste llen van vragen, tot beproeven of het iet s kan. Laat het
op eigen wij ze een t aak ver vullen.
3) Doe dit alles binnen door de gemeenschap opgestelde regels waar het kind
en de opvoeders zich aan moeten houden. Er moet gezag en orde zij n.
Precieze regels en s tipte handhaving daarvan.
4) Behandel ieder kind als een individu met eigen geaardheid en behoef ten.
Binnen gehoor zaamheid aan algemene regels moet ieder zichzelf kunnen zijn.
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5) Aan de opvoeder gericht: Heb lief en geef u! 103
De ideeën van Ligthart, maar m eer nog zijn leermiddelen kregen grote
popular iteit in Nederland en in België.
Veel van de opvattingen van Ligthart zij n ook te vinden in het werk van
de Amer ikaanse pedagoog en f ilosoof John Dewey. Dewey, die zijn werken
over onder wijs aan kinderen public eerde in dezelf de tijd als Ligthard, was
meer de theoret icus , waar Ligthart sterk gericht was op de dagelijkse praktijk.
Met zij n brede belangstelling en kennis verbond Dewey zijn opvattingen ook
met zij n f ilosof ieën over veel andere aspecten van het socia le en
maatschappelijke leven. In zijn pedagogische geschrif ten legde hij steeds
ver bindingen tussen onder wijs, opvoeding en democratisch burgerschap. 104 In
zijn artikel ‘ My pedagogic creed’ , dat zoals de t itel al suggereert, het karakter
heef t van een geloof sbelijdenis , zette hij zijn theor ie over goed onder wijs
uiteen. 105 Dewey benadrukte hier voortdur end dat de school een sociaal
inst ituut is waardoor sociale verbeter ingen zouden kunnen worden bevorderd.
Hij was ook van mening dat de leer ling vr ij moet zijn o m te experimenteren en
zelf zijn leerprogramma te sturen. Van de onder wij zer verlangde hij: respect,
recht vaardigheid en betrokkenheid met betrekking tot het kind. Hij moet een
grote mate van zelf ref lectie beoef enen en het vermogen tot obser veren
bezitten. 106 De theorieën van Dewey onder vonden aanvankelijk veel kritiek,
vooral om de grote vrijheid die zijn onder wijs de leerlingen bood. Crit ici
vreesden chaos in de klas. Op den duur echter zijn veel van zijn ideeën toch
geaccepteer d gewor den.
De bijdrage die a l deze denkers over school en leren hebben geleverd
aan de ont wikkeling en verbet ering van het onder wijs aan de j eugd, 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 verschillende
landen de algemene leer plicht werd ingevoerd war en deze ver beteringen nog
lang niet overal ingevoerd; het duurde tot ver in de jaren dert ig en veert ig van
de t wintigste eeuw voor het belang daar van overal werd ingezien.
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3.2 Geschiedenis van het schoolmuseum
In tegenstelling tot scholen, die al bestonden zo lang de geschiedenis
teruggaat, zijn schoolmusea een vr ij late ont wikkeling in de museale histor ie
van de westerse wer eld. De nijverheidstentoonstellingen die in de t weede helf t
van de negentiende eeuw overal in Eur opa en in Amer ika ont stonden , waren
geen musea in de gebruikelijke zin, maar hadden toch sterk het karakter
daar van. Zij hadden tot hoof ddoel de handel en industr ie te st imuleren en de
kwalit eit en bekendheid van de industriële product ie te ver bet eren en
bevorderen. 107
Handelsproducten uit de koloniën vormden een groot deel van wat er op
de int ernat ionale tentoonstellingen geëxposeerd werd, maar ook en in
toenemende mate, werden de tentoonstellingen plaatsen waar de kwaliteit en
de originalit eit van de product en van de eigen industrie 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 ont wikkelingen in het
onder wijs de behoef te naar bet e re en meer leerm iddelen deed groeien,
begonnen ook deze deel uit te maken van de producten op de
nij verheidstentoonst ellingen. Het leermiddel als industrieel pr oduct kwam vr ij
snel in zwang. Het werd belangrijk voor de commercie in te springen op deze
trend toen de behoef te aan goed onder wij s aan kinderen dr ingender werd en
de discussie over de algemene leerplicht in alle landen vorder de. 109 Naarmate
de zich ont wikkelende industrie in de ver schillende landen m eer behoef te
kreeg aan werknemers die niet alleen lezen en schrij ven konden, maar ook
een hogere graad van algemene ont wikkeling hadden, groeide ook bij de
werkgevers de inter esse aan beter onder wijs voor de jeugd. Het aanbod van
leerm iddelen en andere schoolbehoef ten groeide toen snel. Volgens Van
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Buren k wamen uit deze nationale en inter nationale
nij verheidstentoonst ellingen uiteindelijk de schoolmusea voort. 110
Tegelijkertijd met de groeiende behoef te van de industrie aan beter
ont wikkelde werknemers, werd ook uit ethische en humanistische
over wegingen het belang van algemene leerplicht in de meest e landen als
steeds dr ingender er var en. Zelf standige school - of onder wijsmusea
ontstonden. Zij hadden niet meer als enige, of zelf s belangrij kste, doel het
verkopen van leermiddelen, wat in toenemende mate op beu r zen plaatsvond,
maar veel meer het bekendmaken van de mogelijkheden die er waren om, door
middel van de nieuwe leerm iddelen en de moderne pedagogische theor ieën,
de kwaliteit van het onder wijs te ver beteren. De taak van deze musea bestond
ver der uit de vorming van de onder wij zer s en kwekelingen, het bieden van een
centraal punt voor inf ormatie en onder ling contact in de onderwijswereld, en
het ver zorgen van bijzondere lessen. Niet alleen de kwaliteit van het
onder wijs, maar ook de waarder ing voor, en de st atus van, de onder wij zer
ver beterde, mede door de lessen aan de leerkrachten, aangeboden door de
schoolmusea. 111
In de loop van de jar en heef t het schoolm useum zich in verschillende
richt ingen ont wikkeld. Op basis van bestaande literatuur en de eigen
obser vat ie k on een indeling gemaakt worden in drie eerdergenoemde
hoof dtypen: 1) het m useum waarin kinder en onder wezen worden in
ver schillende vakken, 2) het museum waarin op de eerste plaats leermiddelen
en leermethoden uit het verleden getoond worden, en 3) h et museum dat
hoof dzakelijk histor isch recreat ief is en zich r icht op de bevr ediging van de
nostalgische int eresse die de toeschouwer heef t in het verleden van het
onder wijs. Ook in dit type museum is hist orische in f ormatie een belangrijk
bestanddeel. Of schoon vanwege de vele overlappingen een heel klar e
scheidingslijn tussen deze musea niet te trekken is, zijn er ook duidelijke
ver schillen. Een voorbeeld van het museum van het eerste hoof dtype, waar de
belangrijkste doelstelling is het onder wij zen van scho olkinder en in
ver schillende vakken zoals Myrte Voormolen beschr ijf t, is het Museon in Den
Haag. Als een voorbeeld van het t weede museum kan het Nat ionaal
Onder wijsmuseum in Dordrecht gezien worden. Een museum dat hoof dzakelijk
Van Buren, ‘Een f antoomachtig onder wij sm useum.
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recreatief is, is dik wijls te vinden als onderdeel van volkskundemusea waar,
zoals het Volkskundemuseum in Brugge, waar de geschiedenis van het
onder wijs één kamer omvat. Ook het Lehr erhaus in Fr iemersheim, Duitsland is
van dit type.
De zes schoolmusea die in deze scr iptie besproken worden zijn een
af spiegeling van de diversiteit van schoolmusea in de verschillende landen en
zelf s binnen elk land. Naast deze musea, die de kern van het onder zoek
vormen, wordt er hierna zo nodig ver wezen naar, of vergeleken met, andere
musea.

3.3 Conclusie
Zowel het in pedagogisch denken en over de natuur van het kind als in de
ont wikkeling van de musea hebben er grote veranderingen plaatsgevonden in
de achtt iende en negentiende eeuw. Het kind werd ontdekt als een wezen met
een eigen natuur en eigen beh oef ten en mogelijkheden om te leren. De musea
die zich op het onderwijs concentreerden, veranderden in vrij korte tijd van
verkoopt entoonstellingen van leermiddelen tot tentoonstellingen waar de
geschiedenis van het onder wijs centraal staat.
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4. De bezoeken aan regionale en landel ijke musea: verschi llen en
overeenkomsten

De bezochte schoolmusea kunnen worden ingedeeld in musea die het
onder wijs tent oonst ellen zoals het was in hun stad of regio , de regionale
musea, en musea die het onder wi js in het algemeen behandelen of als een
onderdeel van de br edere nationale geschiedenis , de drie nat ionale musea .
Vooraf gaand aan de beschr ij ving van de ver schillende t ypen schoolmusea,
moet worden benadr ukt dat de grenzen t ussen deze verschillende t ypen, niet
alt ijd heel scherp te trekken zijn. Zo wordt in bijna alle musea het onder wijs
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 da t wat er getoond wordt in de overige musea.
In dit hoof dstuk wordt eerst een beschr ijving gegeven van de
schoolmusea in de drie landen die een regiona al of stedelijk karakter hebben:
het Stedelijk museum voor Volkskunde in Brugge , het museum Das Lehrer hau s
in Duisburg -Friemersheim en het museum Schoolt ijd in Terneuzen. Deze
musea streven ernaar het ver leden van de regio te tonen.
Daarna volgt een korte analyse en vergelijking van de tentoonstellingen .
Hierna worden op vergelijkbare wij ze behandeld de schoolmusea waar in de
tentoonstellingen het onder wijs in een breder nationaal perspectief tonen : het
Stedelijk Museum in Ieper , het Lehrerhaus in Duisburg en het W estf älisches
Schulmuseum in Dor tmund . Dit breder e perspect ief var ieert van de plaats van
het onder wijs in de algemene geschiedenis van het land, tot de plaats van het
onder wijs tussen 1871 en 1930 in de gehele geschiedenis van het onder wijs.
De grote verschillen tussen de drie regionale en de drie nationale
schoolmusea en hun tentoonstellingen in deze studie zijn opvallend en
betreff en voor al aspecten van de musealiser ing. Om een verg elijking van deze
musea mogelijk te maken , werden ze bekeken aan hand van een lijst van
aspecten zoals in de inleiding beschreven (zie ook bijlage nr. 5). Deze
aspecten spe len voor alle musea een belangrijke rol en het geheel daar van
onderscheidt de schoolmusea van elkaar, en ook van andere histor ische
musea. De aspect en, gef ormuleerd als negen vragen maken het samen
mogelijk een grondig e indr uk te krijgen van de natuur van een museum . Zij
ver duidelijken de representat ie van het onder wijs rond 1900 en helpen het
ver haal dat wordt verteld te ontraf elen.
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4.1 De regionaal of plaatselijk georiënt eerde musea , klein en int iem

Brugge
Het museum in Brug ge is een algemeen museum v oor 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 oorspronkelijke ver zameling van het museum was
vooral het werk va n een groep, zich noemend de ‘Bond der W est -Vlaamse
Folkloristen te Brugge. Opgericht in december 1936, bestond deze groep
initiatief nemers, oor spronkelijk uit tien m annen van heel uit eenlopende
achtergrond, onder het voor zitterschap de apotheker, Karel de W olf . De basis
van de collect ie wer d gelegd in 1937 door de organisat ie van een grote
‘Folkloret entoonstelling’ in de Concert zaal in de St. Jacobsstr aat. Op 1 juli
1939 werd het museum voor W est -Vlaam se Folklore geopend. Het vond een
onderkomen in de Hall etoren in de zgn. scherm zaal. Hier ver bleef het
museum, met onderbrekingen gedurende de t weede wereldoorlog en later
wegens renovat iewerkzaamheden, tot 9 februar i 1973, de dat um waarop de
eerste voor werpen werden overgebracht naar het nieuwe museum in de
Balstraat. Bij gemeenteraadsbesluit van 16 f ebruari 1973 wer d de collectie
van de nog steeds actieve Bond van W est -Vlaamse Volkskundige
overgedragen aan het Stadsbestuur van Brugge Hiermee was het museum een
stedelijk museum geworden. De band met de toenmal ige opr ichter en
ver zamelaars van de collect ie bleef echter bestaan. 112
De init iat ief nemers hadden als doelstelling het oprichten van een plaats
waar de cult uur van Vlaanderen kon worden getoond en bestudeerd. In 1936
bestond België als onaf hankelijk land p as iets langer dan honderd jaar.
Kunstmat ig samengesteld uit delen van Neder land en Frankrijk, was het
ont wikkelen van een eigen cultuur uiterst moeilijk en stond nog in de
kinderschoenen. Het streven naar het realiseren van deze eigen cultuur, zal
onget wijf eld een van de belangrijke doelstellingen zijn geweest van de
oprichters van het oorspronkelijke museum. De doelstelling waarmee het
museum in 1936 wer d opgericht is ook na de overdracht aan de gemeente in
1973 niet wezenlijk verander d. Ook vandaag nog w ordt de traditionele
gemeenschapscultuur getoond met trots op dat wat Vlaanderen in het verleden
heef t gepresteerd. Dit ‘ver leden’ is inmiddels ruim tacht ig jaar langer
W .P. Dezutter, ‘De volkskunde: een ver gelijkende wetenschap’,
Mededelingen stedelijke musea 1 (1973) 28.
112
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gewor den, maar op een eigentijdse manier gaat het nog steeds om het zelf de
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
gepresenteer d wordt en bestaat uit een aantal witgeschilderde kleine huizen
met puntdaken en m et een gemeenschappelijke tuin uit de zeventiende
eeuw. 113 Deze huizen zijn nu door een gang met elkaar ver bonden, en
uitgebreid met een aanbouw van latere tij d. Oorspronkelijk waren dit
zogenaamde godshuizen. Een godshuis bestond uit een reeks huisjes, meestal
met een kapel er bij, w aar arme, oudere echtparen kosteloos gehuisvest
werden. 114 Brugge kende veel van dit soort huisvestigingen, Dezutter telt er
76 115. Of schoon het gebouw ouder is dan het tentoongestelde m ateriaal, is de
sf eer die wordt opgeroepen door de anciënniteit van het ge bouw bevorderlijk
voor het gevoel dat de bezoeker kan ervaren, een gevoel van teruggaan in de
tijd. Als schoolmuseum biedt het Museum van Volkskunde de bezoeker
tamelijk weinig. Of schoon er vr ij veel materiaal aanwezig is, is het dit museum
niet gelukt het onder wijs rond 1900 ruim e aandacht te geven. Plaatsgebrek,
geldgebrek en misschien ook het ontbreken van bezielde leiding lijken de
hoof door zaken van deze gemiste kans te zijn. Helaas is er te weinig ruimte
voor al het beschikbare materiaal. De bereikbaar heid is redelijk voor een
museum van een dichtbevolkte stad. Par keerruimte is er niet, maar het
openbaar ver voer br engt de bezoeker tot op loopaf stand van het museum.
De doelgroepen waarop het museum zich tegenwoordig richt, zijn niet
langer uitsluitend de histor isch geïnteresseerde bewoners van Vlaanderen die
de opr ichters vooral in gedachten hadden. Tegenwoor dig staan twee groepen
bezoekers in het middelpunt: schoolklassen en toer isten. Schoolklassen
worden hier graag ontvangen en het is m ogelijk een rond leiding te boeken
afgestemd op de behoef te van de klas. Het bezoek door kinderen wordt ver der
gestimuleerd door verschillende mogelijkheden om gratis toegang te krijgen.
Ook door toeristen en ander e groepen bezoekers kunnen rondleidingen
worden geboekt. He t museum is niet bij zonder kindvr iendelijk. De
tentoonstellingsobjecten kunnen niet wor den aangeraakt, interactieve
mogelijkheden worden er niet geboden, en alleen in begeleiding van een
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persoon die al kennis heef t van het gebodene kan het voor kinderen bo eiend
gemaakt worden. W el interessant zijn de mogelijkheid voor kinderen om in de
tuin, gebruikt te maken van oud speelgoed, evenals de living histor y
activiteiten die er af en toe geboden worden. Deze vinden echter niet plaats
met betrekking tot het onder deel ‘school’, maar slechts in de presentat ie van
oude ambachten of het spelen met oud speelgoed. Van t ijd tot tijd biedt het
museum een t ijdelijke tentoonst elling aan. In het voorjaar van 2018 was dit de
tentoonstelling “W at een meisje moest weten” Hier w erd getoond waarmee
meisjes rond 1900 geacht werden, zich bezig te houden. Nuttige handwerken,
maar ook kindermode, religie en in beper kte mate ook onderwijs voor meisjes
werden hier getoond. Naast de vaste tent oonstellingen biedt het museum een
klein rest aurant met terras. Een museumwinkel is er niet. Studiemogelijkheden
biedt het museum, na af spraak, aan hist orici en andere geïnt eresseer den het
heef t 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 af deling Erfgoed Brugge, hieronder
vallen ook de lokale bibliotheken, het stadsarchief , en andere culturele
instellingen. Voor het Volkskundemuseum betekent dit dat een beperkte
subsidie met zekerhei d beschikbaar is. Voor het onderhoud van het gebouw is
dit meestal voldoende, maar voor het ver zam elen van mater iaal en verdere
kosten is het museum af hankelijk van gif ten in natura en geld via de
vr iendenkring, en van ander e schenkingen. Daarnaast zorgen de entreegelden
en de opbrengst van het restaurant voor een kleine aanvulling. Aangezien de
entree laag, en voor veel bezoekers gratis is, is deze br on 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 ijwel niet. De medewerkers
bestaan dan ook hoof dzakelijk uit vr ij willigers. Zij worden vooral aangetrokken
door mond tot mond reclame. Zoals in veel musea, wordt het ook hier steeds
moeilijker om mensen met de j uiste capaciteiten te vinden die bereid zijn
zonder betaling te werken. Op weekdagen buit en de vakantieperiode, zijn er
meestal alleen iemand aan de kassa en de beheerder van het restaurant
aanwezig.
De presentat ie van het museum naar de buitenwereld ligt in handen van
de gemeente Brugge en is heel mager. Omdat het onder deel, de school, vr ij
klein is, is inf ormatie hierover heel moeilijk te vinden op het internet. Een
eigen website heef t het museum niet. Op de website van de g emeente waar
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inf ormatie over mu sea en andere culturele instellingen en activiteiten gegeven
wordt is er niet meer aandacht voor het onderdeel de school, dan een f oto van
het klaslokaal. Naast deze beperkte
inf ormatie vanuit de gemeente wordt er
op websit es van verschillende
reisonder nem ers aandacht besteed aan
het Museum van Volkskunde in Brugge
als algemeen histor isch
heemkundemuseum. Bij bij zondere
gelegenheden ver schijnt er soms een
artikel in de lokale pers om het museum onder de aandacht t e brengen of te
bespreken. Vanuit het museum wordt er wel contact gehouden met de
plaatselijke scholen. Ook vanuit de Vr iendenkring gaat er een wer vende
werking uit voor het museum.
Het verhaal van de tentoonstelling
De inrichting van het museum wordt bepaald door het gebouw: de zelf standige
klein e huizen, en door het f eit dat dit museum heel veel aspecten van het
Vlaamse stadsver leden toont. In acht beperkte ruimtes, een aanbouw met nog
drie ruimtes en een t uin , wordt de hele geschiedenis van de stad
gerepresenteerd.
De bezoeker die binnenkomt st apt als het war e in een andere tijd 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 schoollokaal rond 1900,
met een zeventiende eeuw plaf ond. 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
taf ereel 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 ander en, d oor het schoolbord en vele
typische gebruiksartikelen die ook nu nog in een klaslokaal te vinden zijn.
Deze representatie van een klas is vreemd en bekend tegelijkertijd en bestaat
uit een levensgrote pop , gekleed in kleding uit de tijd rond 1900 als meest er
die naast zijn lessenaar staat, een schoolbor d vóór de klas, en een aantal
schoolbanken uit die tijd. Zij vormen de basis van de representatie. Aan de
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wanden van het lokaal hangt een grote hoeveelheid wandplat en en
geograf ische kaarten. Achter in de kla s hangen de jasjes van de leerlingen.
Het kruisbeeld aan de muur en het Mariabeeldje ernaast tonen de religieuze
signatuur van de school. Omdat dit klaslokaal niet kan worden betreden, blijf t
er een gevoel van afstand bestaan tussen de bezoeker en de klas van toen.
Desondanks brengt de int imiteit van dit kleine, propvolle klaslokaal een gevoel
teweeg van nieuwsgierigheid naar hoe het voor het kind, in die tijd geweest
moet zijn om hier les te krijgen. Op een taf el aan de kant waar de bezoeker
zich bevindt, liggen een aantal historische objecten die de geschiedenis van
het leermiddel zouden kunnen tonen: leesboekjes, rekenmateriaal, en andere
leer hulpmiddelen uit ver schillende t ijdvakken. Door de veelheid van de
objecten die ongeordend door elkaar liggen, is het niet goed mogelijk een
indr uk te krijgen van de ont wikkeling van het leerm iddel. In zijn geheel
appelleert de tentoonstelling meer aan het gevoel dan aan het verstand, maar
zij maakt een rommelige indruk, is over vol door ruimtegebrek en maakt het
moeilijk veel te proeven van de sf eer van vroeger.
Het museum biedt gratis een beknopte leencatalogus aan. Hierin is één
bladzijde gewijd aan de zaal waarin de tentoonstelling van het onder wijs
gevest igd is. De inf ormatie in dit deel van de catalogus beper kt z ich tot enkele
algemeenheden en een af beelding. Een audiog ids is niet aanwezig en bij de
individuele objecten in de klas staan geen verklarende teksten. De vriendelijke
vr ij williger aan de entree, wil graag vragen beant woor den, maar heef t niet de
kennis om op specif ieke, historisch georiënteerde vragen in te gaan.
Duisburg-Friemersheim
Dit museum bevindt zich in Fr iemersheim, een semizelf standig deel van de
conglomerat ie Duisburg. In dit eens zelf standige dorp, is nog een kern van de
negentiende- eeuwse sf eer bewaard gebleven, bestaande uit een dorpspleintje
met een kleine kerk en een schoolgebouw met woning voor de onder wij zer, te
midden van oeroude boerder ijen die het gebied aan de Rijn bedekken.
In 1976 werd door een groep ler aren, historici en andere in het ver leden
van Fr iemersheim geïnteresseer den de vereniging Freundeskreis lebendiger
Graf schaf t opgericht. Deze mensen wilden vooral de heemkunde bevorderen,
histor ische schatten bewar en en bij de jeugd een historisch bewust zijn
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ont wikkelen. 116 De eerste objecten die bewaard en beschermd m oesten worden
waren de oude dorpskerk en het daar tegenovergelegen kostershuis. Toen in
1848 t wee klaslokalen werden aangebouwd, wer d dit laatste gebouw tevens de
dorpsschool. Tot 1958 heef t het deze f unctie behouden. Na dat het gebouw
een tijdlang geen f unctie had gehad, wer d het in 1983, door de zeven jaar
tevoren opgerichte Freundeskreis, inger icht als heemkundemuseum. Het zou
een museum moeten worden waar de woon - en leef cultuur en in het bij zonder
de schoolcultuur van het graaf schap rond 1900 tot leven konden komen en
voor het nageslacht bewaard moest blij ven. Over de jaren is de inr ichting van
het museum geleidelijk aan uitgebreid, waarbij vooral het onder wijs veel
aandacht heef t gekregen. Hier door heef t het museum st erk het karakter van
een schoolmuseum, waarbij echter ander e aspect en van het leven niet
ver waarloosd werden.
Het oorspr onkelijke doel, de kennis over en de waardering voor het
ver leden te bevorder en, werd door de nog steeds bestaande Freundeskreis
gef ormuleerd in 1977. Dit werd toen nader gespecif iceerd in een lijst van zes
aandachtspunten: de bevorder ing van heemkunde, het ver werken van het
ver leden, het ver zam elen en ver zorgen 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
cultuurbewust zijn bij hen te bevorderen. De nadruk kwam vooral te liggen op
de school van toen. De basis van deze doelstellingen is niet ver anderd over
de jaren. W el hebben er enkele verschuivingen plaats gevonden. Met de
opkomst van het toer isme, dat rond de jar en zeventig hier duidelijk merkbaar
werd, breidde het aantal en het t ype bezoekers van het museum zich uit. Niet
alleen de bewoners uit de om liggende st reken, maar ook mensen van verder
weg, zelf s uit het buitenland begonnen het museum te bezoeken. De meest e
belangstelling ging, en doet dit nog, uit naar het ingerichte klaslokaal. Het
bestuur van het museum speelde hierop in door de doelstelling wat aa n te
passen. Zo kunnen er tegenwoordig rondleidingen worden geboekt en zijn er
gedurende de openingsuren goed geïnf ormeerde mensen aanwezig, die
vragen van de bezoekers proberen te beant woorden.
Het huis waar in het museum zich bevindt, staat onder de besc herming
van de Duitse monumentenzorg en wordt uitstekend onderhouden. Het staat
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ruim 50 meter ten W esten van de dor pskerk uit de vijf tiende eeuw 117 en is
daar van gescheiden door een kleine dor psweide. Het werd a an het begin van
de 19e eeuw gebouwd op de plaa ts van het oude kostershuis, dat ook toen al,
tegelijkertijd als school diende. Het nieuwe kostershuis plus school moest
passen in het bestaande dor psbeeld. 118 Toen het gebouw vanaf 1958 niet meer
als school werd gebruikt, had het drie decennia lang geen dui delijke f unctie
meer tot het in 1983 gekocht werd door de Freundeskreis lebendige r
Graf schaf t. Hiermee werd het losgekoppeld van de dorpskerk en werd een
zelf standig bezit van de Freundeskreis . Het gebouw bestaat uit twee
ver diepingen plus een zolderruimte . Alleen de benedenverdieping wordt
gebruikt als tentoonstellingsruimte.
De doelgroepen waarop het museum zich richt war en oorspronkelijk de
bewoners van het vr oegere graaf schap Moers. Dit graaf schap was, met
uit zonder ing van de stad Moers, een landelijk gebied met eigen dialect,
gewoontes en gebruiken. De wens om deze landelijke cultuur voor de
vergetelheid te behoeden, was de oorspr onkelijke rede n om de bewoners
ervan te stimuler en het museum te bezoeken. Daarnaast wilden de
initiatief nemers de studie v an hun lokale cultuur stimuleren onder degenen die
interesse in de geschiedenis hadden. Toen de belangstelling voor het museum
zich geleidelijk aan uitbreidde werd ook de doelstelling lang zamerhand
aangepast. Nu wor dt het museum zelf s gebruikt als trouwzaa l en ruimte voor
f eestelijkheden. Het huidige museum wor dt nog steeds graag bezocht door
mensen uit de omgeving. Het is voor sommigen een doel van een
zondagmiddag wandeling, een gewoonte die gestimuleer d wor dt doordat het
museum alleen op zondagmiddag geop end is en de entree gratis is. Maar ook
bezoekers uit de wij dere omgeving en het grensgebied van Neder land
bezoeken het museum. De activiteiten, die er naast de educat ieve nog worden
aangeboden, zoals de mogelijkheid om hier te trouwen of een negentiende eeuwse koff ietaf el te genieten, zijn voor het huidige onder zoek minder
interessant. Het studiecentrum waar uit het museum is voortgekomen, speelt
voor de ver eniging 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 hist orisch object en uit hun
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archieven, zowel als op nieuw aangeboden materiaal. Het museum kent geen
wisseltentoonstellingen en heef t geen restaurant of museum winkel.
Of schoon het museum het bezit is van een zelf standige vereniging,
heef t het goede cont acten met de gemeente Duisburg en wor dt door de
gemeente ook onder steund. De gemeent e heef t in 2013 toest emming gegeven
om in het museum huwelijken te sluiten en draagt ook f inan cieel bij. Het
grootste deel van f inanciering van het museum wordt echter mogelijk gemaakt
door bijdragen van de verenigingsleden, gif ten uit de vr iendenkring, en door
schenkingen, mater ieel en geldelijk, van individuele personen. De
schenkingen in natur a waren bij de oprichting van het museum en in de eerste
jaren daarna, bij zonder groot, maar ook tegenwoordig worden er nog steeds
tentoonstellingsobjecten aangeboden. Inkomen uit entreegelden is er niet; de
entree is gratis.
De medewerkers in dit museum ko men hoof dzakelijk 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
onder werpen. Zij zijn veelal zelf actieve onder zoekers die de geschiedenis van
het graaf schap bestuderen via schrif telijke bronnen, gevonden overblijf selen
uit het ver leden of verhalen van oude bewoner s. Allen werken zonder
geldelijke vergoeding voor het museum. Een klein aantal van hen werkt bij
toerbeurt als vraagbaak en toezic hthouder gedurende de wek elijkse
openst elling van het museum voor het publiek. W anneer scholen of andere
groepen een rondleiding boeken kan ook hier voor een rondleider gevraagd
worden uit de vereniging. Ook bij de manuele werk zaamheden in het museum
zijn leden van de ver eniging actief . Bij bij zonder e gelegenheden waarbij meer
hulp nodig is, iets dat maar zelden voorkomt, worden tijdelijke medewerkers
gezocht van buitenaf . Een groot aantal van de leden van deze ver eniging
hebben de pensioenleef tijd al jaren geleden bereikt. Ondanks het f eit dat er
van tijd tot tijd jongere leden tot de ver eniging toetreden, krimpt de groep door
ver oudering en ziekte van haar leden. Voorlopig echter lijkt het museum een
goede toekomst te hebben.
De presentat ie van het museum n aar de buitenwereld is tamelijk 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 inter essante omgeving en het goed inger ichte
museum zou meer toeristenverkeer zeker mogelijk zijn. De indruk wor dt
gewekt dat de ver eniging niet de wens heef t het bezoek van t oeristen te
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stimuleren. Geen van de bevr aagde leden wilde dit vermoeden bevest igen,
maar de angst om dit idyllische stukje Dui sburg te verstoren door
massaverkeer is begrijpelijk. W el wor den er goede contacten met de scholen
in de omgeving onderhouden. Door klassikaal bezoek aan het museum wordt
het lokale ver leden voor heel veel kinder en tot leven gebracht. Een heel
enkele keer treedt het museum toch op een spect aculaire manier naar buiten.
Een voorbeeld van een dergelijke 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 onder wijs uit die t ijd wer d toen
gedemonstreerd. De pers wer d hierbij geïnf ormeerd en uitgenodigd en er
ver schenen aankondigingen en verslagen in de kranten. Bewoners van
omliggende gebieden doneerden oude f oto’s en andere documenten en een
plaatselijk mannenkoor zong liederen in het lokale dialect.

119

Afgezien van

deze zelden voorkomende evenementen heef t 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 conser veren. Het museum is bereikbaar met het openbaar ver voer en heef t
een kleine parkeerplaats voor auto’s en bussen.

Het verhaal van d e tentoonstelling

Komende van het oude landelijke dorpsplein word en de bezoeker s bij het
betreden van dit museum meteen teruggeplaatst in de late negentiende, begin
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twint igste eeuw. Het gebouw is de oorspr onkelijke school met woning van de
leraar, zoals die in deze tijd gebru ikt wer d.
De tentoonstelling is opgebouwd volgens een principe van cat egorieën.
In een van de t wee klasruimtes is een schoollokaal ingericht met meubels uit
het begin van de 20 e eeuw. Het is af gescheiden met een koord om de
bezoekers er van te weerhouden d e exponaten aan te raken. Deze af scheiding,
waardoor de bezoekers de klas niet kunnen betreden, is noodzakelijk, maar
ver stoort een weinig de indruk van teruggezet zijn in de school van toen en
maakt het duidelijk dat deze school nu een museum is. In de r uimte naast het
klaslokaal zijn taf els waar onder wijsleer middelen uitgestald zijn evenals
lit eratuur, best aande uit boeken, tijdschr if tenartikelen en een gedicht in het
streekdialect uit 2011, over het museum. In tegenstelling tot het ingerichte
klasje, mog en deze objecten wel aanger aakt en van dichterbij bekeken
worden. Een ander e ruimte is ingericht met objecten uit de negentiende eeuw,
die niet direct te maken hebben met het onder wijs. Tussen deze t wee ruimtes
in ligt het woongedeelte van de leraar en zij n gezin. Hier wor dt de wooncultuur
van de leraar, tevens koster, rond 1900, getoond. Uit de kwaliteit van de
inr icht ing kan de bezoeker een indruk krijgen van de status van de leraar uit
die t ijd, hij moet een zeker aanzien hebben gehad. De bovenver dieping bevat
het archief van het museum, tentoonstellingsobjecten die momenteel niet
gebruikt wor den, evenals werk - en studier uimtes. De inr icht ing van het
klaslokaal bestaat uit een t waalf tal schoolbanken, een straf bankje 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 st aan een oude
kolenkachel, een kast met opgezette dier en en andere leerm iddelen.
Het museum biedt de bezoeker geen catalogus van de tent oonstelling
aan. De tentoongest elde objecten zijn ook niet nader omschreven. Door de
over zichtelijke opstelling van de exponat en en de duidelijke indeling in dr ie
bereiken: een ruimte voor een klaslokaal en leermiddelententoonstelling, een
kleine ruimte voor lit eratuur over de vroege jaren van het museum, een ruimte
voor de tentoonstelling van het woongedeelte van het leraarsgezin, en een
ruimte voor de ander e objecten uit de negentiende en begin t wintigste eeuw,
spreekt veel van het tentoongestelde echt er voor zichzelf . Daa rnaast is de
aanwezige medewerker altijd bereid om vragen te beant woor den. Voor
groepen best aat er bovendien de mogelij kheid om een rondleiding te boeken.
Deze duurt ongeveer anderhalf uur en is gratis na af spraak. Voor
schoolklassen kan een historische le s, 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 eeuwwisseling
gebruikelijk was. Audiovisuele en andere interact ieve hulpmiddelen ont breken
in dit museum. Voor de bezoeker is het m useum voor al een kijkmuseum en in
het geval van een rondleiding of les, een luistermuseum.
Kinderen er varen de tentoonstelling als m inder inter essant, behalve
wanneer zij in klassenverband een lesje krijgen of deelnem en aan een
speciaal op hen gerichte rondleiding.
Terneuzen
Het museum schooltijd , een project van d e sticht ing Museum Schoolt ijd 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 aller lei oude
schoolmater ialen en bijbehorende art ikelen.” 120
Deze ‘ent housiastelingen ’, een kleine groep onder leiding van de
initiatief nemer de ler aar O.P.C. van der Maas, begonnen in het laatste
decennium van de twintigste eeuw met het ver zamelen van exponat en en het
zoeken naar een geschikte plaats om een schoolmuseum te realiseren. In
1997 werd het museum geopend in een pand aan de Visst eeg en kreeg de
naam “Schooltijd”. De ver zam eling tentoonstellingsstukken groeide snel en de
belangstelling van het publiek bleek groot te zijn. Hierdoor werd het verblijf
aan de Vissteeg spoedig te klein en moest er al spoedig een nieuw ver blijf
voor het museum gezocht wor den. In 2012 kreeg het mus eum de beschikking
over het pand aan de Nieuwstraat.
Voor de initiatief nemers van het museum, waar van er enkelen nog
steeds bij het museum betrokken zijn, was de opr icht ing ervan meer dan een
hobby. Verschillende mensen uit deze groep waren leraren of his tor ici. Zij
wilden onder wij zen. Hun oorspronkelijke doelstelling was het oprichten en in
stand houden van een schoolmuseum in de ruimste zin van het woord, en dit
lang zamerhand te doen uitgroeien tot een volwaardig museum . 121 Deze
doelstelling is ten dele be r eikt, het museum is over de jaren een volwaardig
schoolmuseum geworden. Meer dan alleen maar het onder wijs in de str ikte zin
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van het gebeur en in de klas, worden andere invloeden die bij de educatie van
het kind rond 1900 een rol speelden getoond. Religie, huiselij ke
omstandigheden en spel, zijn ook onderdeel van de vaste collectie. De huidige
doelstelling van het museum is het handhaven en actueel houden van het
bestaande museum, ver der onder zoek blijven verrichten, en een zo groot
mogelijk publiek bekend te maken met de geschiedenis van het onder wijs en
het leven van het schoolkind van honder d jaar geleden.
Nadat het oorspr onkelijke museum in 2012 te klein geworden was, kreeg
het bestuur van het museum de beschikking over een rijksmonument, gebouwd
in het t weede decennium van de t wint igste eeuw, dat oorspronkelijk als
bankgebouw van de Nationale Bank had gediend. Dit gebouw, in de st ijl van
de Amsterdamse School, leent zich qua ruimte en inr icht ing, goed voor een
schoolmuseum.
De tentoonstelling van het museum Schoolt ijd richt zich op de eerste
plaats op de lokale bevolking. Of schoon de nadruk heel duidelijk op het
onder wijs ligt, is het interessant dat ook andere aspecten uit het dagelijkse
leven rond 1900 hier bij betrokken worden . De scholen uit Terneu zen 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 heef t een goede connectie
met de VVV in Zeeland. De ver zameling die het bezit van het museum vormt is
groot. Naast de gebruikelijke exponaten zijn er de bibliotheek en de
f otover zameling met f oto’s van schoolklassen uit het Zeeuwse ver leden en van
activiteiten van het museum in de huidige tijd. Verreweg de meeste historische
voor werpen zijn door schenkingen in het museum gekomen. Omdat het
gebouw een rijksmuseum is, wor den d e kosten voor huur en onderhoud
daar van grotendeels door de overheid gedragen. Personeelskosten worden
vermeden door het werk van onbetaalde vrij willigers. De inkomsten van het
museum beperken zich tot de entreegelden en het geld dat betaald wor dt voor
rondleidingen, de verkoop van souvenirs, bijdragen uit de vr iendenkring en
incidentele donat ies. Hier van moeten de lopende kosten en de onkosten van
bij zondere evenementen binnen en buit en het museum en de
wisseltentoonstelling betaald worden. Dit laat vr ij we l geen ruimte voor het
aankopen van histor ische voor werpen.
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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 mentalit eit heerst nog steeds
onder de medewerkers van het museum. De huidige groep vor mt een stabiele
kern van medewerkers en bestaat uit neg en personen, waar van een aantal
mensen nog hebben deel uitgemaakt van de oorspr onkelijke initiatief nemers.
Voor speciale gele genheden worden helpers uit de omgeving aangetrokken. Er
bestaat een lijst van mensen die bepaalde kennis of capaciteiten hebben en
bereid zijn hun medewerking te geven wanneer daaraan behoef te is. Dit is een
groep die qua om vang verandert met de tijd, maa r bestaat uit mensen die met
enthousiasme werken wanneer zij gevraagd worden. Ook deze medewerkers
kunnen niet betaald worden.
Het museum present eert zich regelmatig aan de buitenwereld. Het
contact tussen het m useum en de lokale pers is goed, evenals dat met de VVV
Zeeland. Speciale evenementen wor den met een advertentie aangekondigd in
de vakbladen en kranten. De Museumkrant voor Zuid -Neder land plaatst graag
artikelen over het schoolmuseum met f oto’s van het museuminterieur of van
haar meest interessante exponaten. In de enkele keren per jaar ver schijnende
nieuwsbrief voor de vr ienden van het museum en andere belangstellenden,
worden speciale activiteiten op een levendige manier aangekondigd en
beschreven. Naast eigen activiteiten wor dt er in de Nieuwsbr ie f aandacht
besteed aan activiteiten die indir ect met het museum te maken hebben zoals
de Kinderboekenweek of educatieve evenementen elders. De eigen website is
levendig en inf ormatief en wordt regelmatig aangepast. De Nieuwsbr ief wordt
ook hierop geplaatst . Een heel interessante wij ze waarop het museum zich
presenteert aan het publiek is, met een stand op bij zondere m arkten, zoals op
de Kerstmarkt in 2017, waar een medewerker in de kleding van een
onder wij zer uit de t ij d rond 1900 vertelde over het museum e n de school van
toen. Het museum is tamelijk goed bereikbaar, op loopaf stand zijn er
bushaltes, aanlegplaatsen voor rondvaart boten en een grote parkeerplaats.

Het verhaal van d e tentoonstelling
Het regionale van het Museum Schoolt ijd betref t vooral de zui delijke Zeeuwse
eilanden in Neder land. De exponaten kwamen voor een groot deel uit scholen
van Terneuzen maar ook van scholen daarbuiten.
Zoals in de meest e musea , staat hier de inrichting van een klaslokaal
met de leerm iddelen centraal, maar ook onder wer pen als, de ont wikkeling van
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het leermiddel, het godsdienstige aspect van de school, de sociale
achtergrond van de leerlingen of de geschiedenis van de scholen in en om
Terneuzen zijn apart behandelde thema’s die veel ruimte krijgen. De
tentoonstelling is thematisch en synchronisch ingericht en betref t de tijd
tussen 1871 en 1920 .
Het gebouw heef t drie etages en een int erieur uit de vroege twintigste
eeuw. De bezoeker die hier binnenkomt, betreedt weliswaar niet een
schoolgebouw maar wel een gebouw uit de t ijd rond 1900. Een gevoel
teruggezet zijn in een ander e tijd is hier sterk. In de centrale hal met mooie
lichtbak en gele en bruine betegeling, staat een kleine taf el, die aan vier
kanten uitgeklapt kan worden om plaats t e bieden aan vier schoolkinder en.

Van hieruit komt de bezoeker in de ruimtes met vitrines waar in, per onder werp
geordend, leermater ialen uitgestald zijn die betrekking hebben op het leren
lezen, schr ij ven en rekenen en de zaak vakken. Ook de ruimtes die gewijd zijn
aan de huiselijke 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, leer materialen en een aantal objecten
voor het straff en van ‘ondeugende’ kinder en. Het straff en wor dt in dit
klaslokaal tamelijk 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 hoof d van een storend kind werd gegooid zijn er aanwezig.
Zoals steeds in musea waar een klaslok aal zoals het vroeger was
gepresenteer d was, komt ook hier het verleden het meest tot leven. De
boeiende verhalen van de rondleider, dragen hier sterk toe bij . Op deze
ver dieping is ook de histor ische bibliot heek gevestigd met een grote
ver zameling lees - en leerboeken. Ook bezit het museum een unieke
ver zameling van schoolf oto’s van scholen uit de regio vanaf 1850 tot heden.
Een etage hoger bevinden zich een aantal exponaten die de ont wikkeling van
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de leermiddelen en de veranderende pedagogische inzichten in de
negentiende eeuw t onen.
Het museum heef t geen catalogus in de gebruikelijke zin. De bezoeker
kan echter een geplastif iceerde tekst lenen waar op t wee A -4tjes, helder en
systematisch, inf ormatie gegeven wordt over de tentoongestelde stukken. Ook
zijn een groot deel van de objecten van een schr if telijke uit leg voor zien.
Rondleidingen worden gegeven aan groepen tot t waalf personen, daarnaast
zijn er permanent medewerkers aanwezig die met vakkennis en enthou siasme
vertellen over het onder wijs 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 permanent e tentoonst elling zijn er van tijd tot
tijd, wisseltentoonst ellingen. In 2018 was dit een tentoonstelling van
handwerken. In verband met deze wisselt entoonstellingen wor den er soms
workshops aangeboden.

Ook speciale gelegenheden, als bijvoorbeeld de Kinderboekenweek in oktober
2018, worden door het museum aangegrepen om k inder en met de
geschiedenis van het onder wijs bekend t e maken, voor hen worden dan
speciale doe-middagen over een passend thema georganiseer d. Het museum
heef t geen restaurant, maar in een klein winkelgedeelte kunnen de bezoekers
souvenirs en boeken kopen.
Opvallend in dit museum is de kindvr iendelijkheid. Of schoon er voor
kinderen nauwelijks mogelijkheden zijn om zelf actief te zijn, worden zij
geboeid door de ver halen van de aanwezige medewerkers die bereid zijn te
vertellen over de school van toen, en u itleg te geven over de tentoongestelde
objecten. Door de veelheid exponaten waartussen de bezoeker zich beweegt
en die ook aangeraakt mogen wor den, m aakt het museum een int ieme indruk,
Er zijn geen audiovisuele hulpm iddelen 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 over zichtelij k, naar
categorieën geordend en staat na over leg ter beschikking van het publiek. Zij
wordt momenteel gedigitaliseer d.
4.2 Conclusie
In dit hoof dstuk werden drie kleine, regionaal georiënteerde schoolmusea
geanalyseerd in de drie onder zoekslanden. Daarbij wer d duidelijk dat er veel
overeenkomsten zijn. In de drie hierboven besproken musea werden pogingen
gedaan om het verhaal dat zij vertellen t e plaatsen in een passende omgeving.
De gebouwen waar in het onder wijs wordt gerepresenteerd zijn gebouwen
die de sf eer van het ver leden uitstralen. Het meest duidelijk werd dit in het
museum in Fr iemersheim, in het schoolgebouw uit de tijd tussen 1871 en
1910. Het minst duidelijk werd het in het middeleeuwse gebouw in Brugge. In
alle musea echter kon de bezoeker zich losmaken van de 21 e eeuw en zich
deel van het verleden voelen.
Alle regionaal geor iënteerde musea hebben in hun tent oonst elling 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 ijd proberen zij een beeld creëren, dat nostalgie kan
opwekken. De nag ebouwde klaslokalen in alle dr ie de musea geven een
indr ingend beeld van de sf eer zoals deze vroeger geweest moet zijn. Bij de
bezoeker stimuleert zij gemakkelijk herinneringen en roept positieve en
negatieve emotionele gevoelens op. Voor kinderen speelt d eze nostalgie geen
rol, zij kunnen echter wel iets waarnemen van de sf eer van de school van toen
wanneer zij een les krijgen in een nagebouwd klaslokaal.
Het beeld van een klaslokaal, geplaatst in een gebouw uit vroegere tijd,
en in het geval van Friemers heim zelf s in een a uthent ieke lokale school,
draagt ertoe bij de t ijdsaf stand, tussen vr oeger en nu, en tussen de plaats
waar de originele school stond en het museum, te verkleinen. De voor werpen
uit de lokale omgeving, zoals de f oto’s van schoolkinderen u it de eigen stad in
Terneuzen, het lied 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 stij l van vroegere
tijden, in t wee van de drie musea, wor dt de beleving van het ver leden verder
gestimuleerd. Naast de representat ie van een klaslokaal worden in deze
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musea leermiddelen tentoongesteld die in de klassen gebruikt werden. Over al
kunnen rondleidingen worden geboekt. In de musea in Fr iemersheim en
Terneuzen werd de af stand tussen het heden en het ver leden nog ver der
verkleind door de betrokkenheid van de van de rondleiders, wanneer die met
hun verhalen de sf eer van de tijd wist en op te roepen, een sf eer die zij kennen
uit hun eigen onder zoek en hun betrokkenheid bij de lokale geschiedenis. Het
levendig vertellen van verhalen uit eigen ervaring of uit kennis van het
ver leden doet in deze regionale musea veel om de bezoeker te stimuleren het
ver leden te beleven en het eigen historisch bewust zijn te ver sterken.
Naast de overeenkomsten zijn e r ook enkele verschillen bemerk baar
zoals de de aard van de gebouwen waar in de musea gevest igd zijn en de
ruimte die zij da ar in hebben. Ook spelen de verschillen in de f inanciële
situat ie van deze musea een rol het het kunnen aanschaf f en en onder houden
van exponaten. Het museum in Brugge, dat door de overheid gef inancierd
wordt is minder af hankelijk van gif ten dan de musea die geen of weinig
overheidssteun krijgen. Deze verschillen worden echter tenietgedaan door de
betrokkenheid van de onbet aalde medewerkers en door de gif ten van lokale
begunstigers die in deze kleinschalige musea als een deel van hu n eigen
geschiedenis herken nen.

4.3 De meer nationaal georiënteerde musea : groot en zakelijk
Met de term ‘meer nationaal georiënteer de musea ’ wordt hier bedoeld , musea
die de geschiedenis van het onder wijs gedurende de t ijd tussen 1871 en 1910
in een ruimer verband present eren, het zij als onderdeel van de algemene
geschiedenis van dit land of als een onderdeel van het onder wijs over de
jaren. Ook hier moet weer benadrukt wor den dat de grenzen s oms niet
helemaal scher p zijn. De musea die hier behandeld worden zijn Het Stedelijk
Onder wijsmuseum in Ieper, Het W estf älische Schulmuseum in Dortmund en
het Nat ionaal Onder wijsmuseum in Dordr echt.
Het Stedelijk Onderw ijsmuseum in Ieper
Het Stedelijk Onderwijsmuseum in Ieper bestaat s inds 1990 en is geen deel
van een groter geheel maar uitsl uitend een schoolmuseum. Hier wordt de
geschiedenis van het onder wijs vanaf de middeleeuwen tot vandaag getoond.
Met een museum van dit soort wil het st adsbestuur, naast het aantrekken van
toeristen, de geschiedenis van de eigen stad verbreiden en tevens e en
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inst ituut opr icht en waar de specif ieke kennis van het onder wi js getoond en
bestudeerd kon wor den.
Ten tijde van dit onderzoek was het museum gevest igd in de Sint
Nicolaaskerk aan de Gustave de St uersst raat 6a in Ieper. Op 4 juni 2015
besloot de gemeent e raad dat het museum in 2017 tijdelijk zou worden
gesloten. Dit museum, evenals verschillende ander e Belgische musea, moest
ver huizen om deel uit te gaan maken van het nieuwe gecentraliseerde
stadsmuseum dat inmiddels, op 8 juli 2018 geopend is als het Iepe rmuseum in
de Lakenhallen. 122 Het onder zoek naar schoolmusea betref t echter niet het
Iepermuseum dat sinds 2018 bestaa t, maar het Stedelijk Onder wijs museum
zoals dat van 1998 tot 2017 ingeric ht was in de Sint Nicolaaskerk. In 1990
werd het Stedelijk Onder wij smuseum geopend in de Lakenhallen 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 onder wijsmuseum heropend en bleef besta an
tot het gemeentebestuur, tien jaar later, besloot alle kleinere musea samen te
voegen in één groot museum in de inmidd els gemoderniseerde Lakenhallen .
De doelst elling van het museum veranderde daarmee weinig, behalve
dat de nadruk op de geschiedenis va n het onder wijs nu m inder is, omdat deze
tentoonstelling slechts een klein deel van het grote geheel van het Ieper
Museum is. Nadat in 1998 de beschikbare ruimte voor het Onder wijs Museum
te klein gewor den was, bleek er op dat moment een niet meer in gebr uik zij nde
kerk beschikbaar te zijn. Deze Sint Nicolaaskerk was al ont wijd en ligt op een
voor het toer istenver keer goed bereikbar e plaats. De oorspronkelijk twaalf deeeuwse romaanse kerk werd over de eeuwen enkele ma len verwoest en weer
gerenoveerd, tot ze kort na de Eerste W ereldoor log haar huidige roman
byzant ijnse vorm kreeg. De kerk past goed in het stadsbeeld van de
negentiende eeuw, waar in neogotische en neor omaanse gebouwen gelief d
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 onder wijs zoals dat in de stad Ieper
heef t plaatsgevonden, is een van de eer ste doe lgroepen de plaatselijke
bezoeker. Hieronder vallen ook de plaatselijke schoolgroepen, evenals die uit
122
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de dir ecte omgeving. Deze krijgen een, aan hun situatie aangepaste
rondleiding. De rondleidingen moet en via de Dienst Toer isme van de
gemeente geboekt wo rden. 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 inf ormatief . 123 Interactie ve mogelijkheden
voor kinderen biedt het museum vrij wel niet, de tentoongest elde objecten
kunnen alleen bekeken maar niet aanger aakt worden, wel kan er in het
zogenaamde doe -klasje gebruik gemaakt worden van mater iaal uit het
ver leden, zoals leien en griff els. Alleen voor groepen, die kiezen voor het
educat ieve pakket, dat onder andere best aat uit een rondleiding langs de
cellen, zijn er bladen met vragen beschikbaar, die door de kinderen kunnen
worden ingevuld. De eigen act ivit eit als leer vorm voor kinder e n is hier door
tamelijk beperkt.
Aangezien het schoolmuseum valt onder de verant woor delijkheid van
het gemeentebest uur, is ook het ver zam elen van tentoonst ellingsobjecten de
taak van de Stedelijke Dienst Toerisme. Daarnaast worden ook stukken direct
aan het museum aangeboden door vrienden en belangstellenden. W anneer
stukken te koop aangeboden worden loopt dit via de gemeente, wanneer het
om schenkingen gaat heef t het bestuur van het museum meer zeggenschap
over het accepteren ervan. Over de plaat sing van d e stukken beslist het
museumbestuur. Omdat voor een deel de f inancier ing van het museum in
principe door belastinggelden wordt mogelijk gemaakt, is de exploitatie van
het schoolmuseum tot op zekere hoogte gegarandeerd. De kosten echter
kunnen hiermee niet gedekt worden, waardoor het museum mede af hankelijk
is van donaties, schenkingen, entreegelden en de winst die de museum winkel
maakt.
Evenals vr ij wel alle musea, is ook het schoolmuseum in Ieper sterk
af hankelijk van het werk van onbetaalde vr ij willigers . Een kleine, maar hechte
groep, vrouwen en m annen, ver zorgen de rondleidingen en, st aan bezoekers
te woord. Zij zijn verder betrokken bij een groot aantal pr aktische
werkzaamheden zoals het bezetten van de kassa en de museum winkel,
opruimen en wanneer nod ig, helpen bij het inr ichten en af breken van t ijdelijke
tentoonstelling. Het aanwer ven van vr ij willigers wor dt voor een deel gedaan
123
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door de gemeente, via opr oepen in de pers, en voor een groot deel door mond
tot mond wer ving. Ook dit museum heef t te kampen met het vinden van
personeel, vooral daar waar het taken betref t waar voor 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 publi citeit . De contacten met de pers en
de scholen wor den in principe door de Dienst Toerisme ver zorgd. Bij
gelegenheid van speciale tent oonst ellingen worden door deze dienst f olders
ver spreid en artikelen in de kranten geplaatst. Door het f eit, dat dit museum
niet zelf standig is, maar deel uitmaakt van de af deling van het
gemeentebestuur die het toerisme behart igt, is het moeilijk om een eigen
gezicht te presenter en naar buit en toe. Kleiner en inhoudelij k me er begrenst,
dan een volkskunde museum, is het schoolm useum een weinig opvallend deel
van het grotere geheel van de Ieperse musea. Er is een kleine museum winkel
aanwezig, waar boek en, brochures en souvenirs gekocht kunnen worden. Een
restaurant of koff iehoek ontbreekt in dit museum.
Directe contacten m et and ere musea, in Belg ië of daarbuiten, hebben
deze Belgische musea niet. W el worden er, in het studiecentr um naast het
Stedelijk Onderwijsm useum in Ieper, brochures van, en werken over, andere
musea ver zameld en voor studiedoeleinden gebruikt.

Het verhaal van de tentoonstelling
De inr ichting van de kerk als museum bereidde moeilijkheden. Het gebouw
moest vr ij wel onveranderd blij ven zodat de
kerkarchitectuur her kenbaar bleef , maar moest
nu wel
een

museuminf rastructuur krijgen.
Besloten werd dat de midden beuk
van de kerk gebruikt wordt voor tijdelijke
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tentoonstellingen. De permanente tentoonstelling loopt van de rechter
dwarsbeuk over het koor naar de linker beuk van de kerk. De zijkapellen
worden gebruikt voor kleiner e tentoonstellingen en speciale activi teiten zoals,
een atelier, een videoruimte en een doe - klasje. Het museum wil de
geschiedenis van het onder wijs schetsen vanaf de Middeleeuwen tot nu. Er
werd daarom gekozen voor een structuur in cellen. Elke cel behandelt een
af zonderlijke periode uit de o nder wijsgeschiedenis. De tentoonstelling is
chronologisch opgezet; binnen de cellen, die verschillende t ijdvakken
behandelen, worden uiteenlopende onder werpen uit het onderwijs benadrukt.
In dit gedeelte van de tentoonst elling bevinden zich ook twee ingeri chte
klaslokalen, een uit 1700 en een uit 1930. Vooral de laatste is voor deze
studie int eressant. In deze klas, met schoolbanken, een lessenaar voor de
leerkracht, een schoolbord, wandplaten en ander meubilair, liggen kleinere
leermater ialen uit de vroege t wint igste eeuw verspreid: leerboeken, schrif ten,
handwerkjes, en ander didactische mater iaal. Een grote zwart e kachel uit de
negentiende eeuw suggereert een zeker e gezelligheid. Ook zijn er een aant al
originele f oto's te bezicht igen, ter wijl er in de vid eor uimte f ilm s getoond
worden.
Een permanent e cat alogus is niet aanwezig in dit museum, wel worden
er bij speciale tijdelijke tentoonstellingen inf ormatieve br ochur es uitgegeven.
Een mooi voorbeeld hier van is de brochure van Dewilde, Bar bry en De Vr oede,
gemaakt naar aanleiding van de tentoonstelling, “ De school voor het leven:
nieuwe stromingen in het lager onder wijs 1884 -1914”. 124
De inf ormatie bij de tentoongestelde objecten is mager. W el zijn er goed
geïnf ormeerde medewerkenden aanwezig, die graag en vr i endelijk, 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 gestreef d wor dt, tussen m edewerkenden
en bezoekers. 125 Voor leerkrachten heef t het museum een onder wijspr oject
ont wikkeld dat bedoeld is om te behandelen vóór een klassikaal bezoek aan
het museum. Dit pakket kan echter ook dienen ter ver vanging een
museumcatalogus. Bovendien kan het ook gebruikt wor den als handle iding
voor een leerkracht bij een hist orisch pr oject, los van een bezoek aan het
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museum. Verder is er een documentat iecentrum in een belendend pand
aangesloten bij het museum, dat toegankelijk is voor het algemene publiek.
Hier zijn schoolboeken, wandplate n en andere document atie per vak werd
gerangschikt. De collect ie bevat ruim 16.000 boeken en is momenteel deels
ontsloten. Het object ief van de ver zameling is tentoonst ellingen organiseren in
het museum en studenten wetenschappelijk onder zoek laten doen.
Tussen de t wee bezochte tentoonstellingen in de Belgische
schoolmusea onderling zijn er overeenkomsten maar ook gro te verschillen.
Of schoon het onder werp, het onder wijs r ond 1900, het zelf de is in beide
bezochte musea, wordt dit in elk museum op een andere m anier behandeld. In
het Volkskundemuseum in Brugge is de t entoonstelling een deel van het
algemene leven, t er wij l in het Stedelijk Museum in Ieper de tentoonstelling
over het onder wijs r ond 1900 een onder deel is van het gehele onder wijs sinds
de Middeleeuwen in die stad. In de ruimte die in Brugge beschikbaar is voor
het onder wijs is een klaslokaal ingericht met authent i eke meubelen,
leerm iddelen en verdere aankleding . De tentoonstelling biedt een blik in het
ver leden. Thematisch opgebouwd, is er geen ont wi kkeling zichtbaar. Het
thema is het onder wi js rond 1900 en is weergegeven als een star beeld van
een klas.
In beide Belgische m usea is geprobeerd om het probleem van af stand
en nab ijheid op te lossen door een klaslokaal te reconstrueren. In Ieper werd
daarnaast nog een poging gedaan om, voor schoolgroepen, door middel van
living histor y het verleden tot leven te brengen in een les, zoals die gegeven
werd in het ver leden. Terwij l het schoolm useum in Brugge een zeker gevoel
van nost algie kan opwekken door he t beeld van het ingericht e klaslokaal met
authent ieke aankleding en de plaatsing daar van tussen tent oonstellingen van
andere aspecten uit het dagelijkse leven, gebeurt dit in Ieper veel minder.
Door de inr icht ing in een kerk waaraan weinig mocht worden ver anderd was
het moeilijk om de sfeer van een school uit vr oeger tijden weer te geven. Hier
is de schoolklas op de vooruitgang meer zichtbaar omdat de ingerichte klas
deel uitmaakt van een reis door de t ijd. Opmerkingen van kinderen en heel
jonge mensen in d iverse bezochte musea toonden dat bij hen geen
nostalgische gevoelens werden gewekt. Histor isch bewust zijn wordt in beide
musea opgeroepen door de representat ie van kla slokalen 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 W estf älische Schulmuseum.
Het bevindt zich in een stadsdeel van Dortmund dat vroeger een zelf sta ndig
dorp was, Dortmund - Marten.
In 1910 werd dit museum geopend, nog ni et als een museum voor de
openbaarheid maar als een onder wijsinr ichting om lerar en te ondersteunen bij
hun werk. Oorspronkelijk bestond de ver zameling van het museum uit
exponaten die de ont wikkeling van het onder wijs toonden vanaf de
Middeleeuwen, toen de kerk het onder wij s nog ver zorgde, tot aan het begin
van de t wint igste eeuw, toen het onder wijs regeringsopgave geworden was. In
de loop van deze eeuw werd de ver zameling steeds verder uitgebreid tot het
heden. Daar bij heef t het onder wijs gedur ende de jare n van het Nationaal
Socialistische bewind bij zondere aandacht gekregen. Volgens eigen bewer ing
wordt in dit museum de grootste ver zameling van objecten uit de geschiedenis
van het onder wijs van de hele Bondsrepubliek Duitsland tent oongesteld. 126 Er
wordt naar gestreef d ook de hedendaagse ont wikkelingen in het onder wijs te
volgen en in beeld te breng en. Naast het eigenlijke museum is er ook een
onder zoekscentrum voor de geschiedenis van het onder wijs. Hier werken
vr ij willigers aan de studie van de verschillend e aspecten en gebeurtenissen
van de Duitse school in de laatst e 500 jaar. Voor het onder zoek dat het
onder werp van deze script ie is, het onder wijs rond 1900, is het voor al
belangrijk wat het W estf älische Schulmuseum presenteert uit deze per iode en
de manier waarop deze t ijd gerepresenteerd wordt. Toen het museum in 1910
werd geopend had het een t weeledig doel: het eerste was, leermiddelen
tentoon te stellen om de verkoop daar van te bevorderen , het tweede doel was
leerkrachten te ondersteunen bij hun wer k om de kwaliteit van het onder wij zen
te ver beteren. Vóór deze tijd was de opleiding van leerkracht en nog slecht
geregeld en bestond er geen overeenstemming tussen de ver schillende
pedagogische opvattingen. Een leerkracht wer d veelal opgeleid door een
oudere, er varen persoon en leerde al doende het vak. De ontwikkeling in het
denken over kinderpsychologie en pedagogiek die plaats vond in de
negentiende eeuw en de veranderde opvattingen over het onder wijs aan de
scholen, bereikte het bestaande onder wij s nog nauwelijks. Een algemene
opleiding was dr ingend noodzakelijk en het museum wilde daartoe de
mogelijkheid bieden. Voor beide doelstellingen, die nauw met elkaar
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ver bonden waren, was de tijd r ijp. Beide hebben nu hun tijd g ehad. De
verkoop van leermiddelen f loree rde en werd onaf hankelijk van het museum.
De opleiding van leerkrachten werd lang zaam overgenomen door de
regeringen van de Bundesländer en is nu uitstekend geregeld. De doelstelling
van het museum ver anderde geleidelijk in de loop van de jar en. Het wil nu
vooral een plaats zijn waar de bezoeker geconf ronteerd wordt met de
geschiedenis van het Duitse onder wijs zoals dat zich in de la atste 500 jaar
heef t ontwikkeld, met speciale aandacht voor t wee perioden: de tijd rond 1900
en de periode 1933 - 1945. Het gebouw waarin het W estf älische Schulmuseum
gevest igd is, is nog een or igineel schoolgebouw zoals deze rond de
eeuwwisseling gebouwd werden in de grotere Duitse steden. Het stamt uit
1905 en was oorspr onkelijk bedoeld als instituut voor bij - en nascholing van
leerkrachten. De bouwstij l is een mengsel van neogot ische en neoromaanse
elementen met een zadeldak, zoals in de Duitse Gründer zeit veel gebouwd
werd. De bovenst e etage wer d in
1950 toegevoegd waarmee de
oorspronkelijke bouwstij l geweld
werd aangedaan. De k laslokalen zijn
ruim en licht en voldoen aan de
eisen die, volgens de nieuwst e
opvattingen uit de negentiende eeuw,
aan een school moesten worden
gesteld. Voor het gebruik als
schoolmuseum leent het gebouw zich
uitstekend. Of schoon het museum meer dan alle en de tijd rond 1900
represent eert, is de sf eer van juist die periode behouden gebleven. Het
museum is goed ber eikbaar, zowel met het openbaar ver voer als met de auto.
Er is een kleine parkeerruimte.
Het schoolmuseum probeert vele doelgroepen te bereiken. Voor
volwassenen zijn de vitrines met boeken en de ver dere tentoongestelde
objecten boeiend en vaak herkenbaar. Ook het f eit dat het museum een
over zicht probeert te bieden van 500 jaar geschiedenis, waar van de keizertijd,
1871-1917, een deel is, moet vol wassenen aanspreken. Regelmatig worden er
ook lezingen aangeboden die betrekking hebben op de tentoonstellingen.
Kinderen van basisschoolleef tijd worden bereikt door het aanbieden van een
speciaal programma voor klassikale bezoeken, aangepast aan de leef ti jd van
de leerlingen. Deel van een dergelijk programma is een in te vullen f ormulier
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met vragen, hierdoor is een zekere inter activiteit gewaarborgd. Voor kinderen
van individuele bezoekers bestaat deze mogelijkheid niet, voor hen is er,
evenals voor de vol wassenen, alleen de mogelijkheid om te kijken, te lezen en
eventueel een vr aag te stellen aan de rondlopende medewerker. Een
bij zondere, op heel j onge kinderen gerichte wisseltentoonstelling “Auf unsrer
W iese gehet was…”, vond plaats in 2013. Deze tent oons telling was gericht op
boeken voor kleuters. Grootouders werden uitgenodigd om de tentoonstelling
met hun kleinkinder en te bezoeken en hen te vertellen over hun eigen
schoolt ijd en hun boeken.
Aangezien het W estfälische Schulm useum onder het beheer van de stad
Dortmund valt, is het voor de f inancier ing ervan niet helemaal af hankelijk van
de eigen gecreëerde inkomstenbronnen. Voor belangrijke aanschaf f ingen kan
een ber oep worden gedaan op de gemeente, die ook het gebouw bezit en
onderhoudt. De entr ee is gra tis, maar rondleidingen en deelname aan lezingen
en speciale evenementen vormen een zekere bron van inkomsten. Verder is
het museum af hankelijk van materiële en geldelijke schenkingen van vr ienden
en individuele donat eurs. In zijn lange bestaan heef t het m useum een grote
ver zameling van exponaten kunnen opbouwen, van waaruit het kan putten bij
speciale evenementen, wisseltentoonstellingen of vernieuwingen van de
permanent e tentoonstelling.
In dit museum, evenals in de meeste andere musea, worden
personeelskosten grotendeels vermeden door het onbetaalde werk van
vr ij willigers. Deze worden hoof dzakelijk aangetrokken via mond tot mond
reclame. Maar ook komen er van t ijd tot tijd spontane aanbiedingen van hulp
van bezoekers of van mensen die een publicat ie over het museum door de
gemeente hebben gelezen. De groep medewerkers die voor de bezoekers
aanwezig is, is vr ij klein maar bij bij zondere evenementen en voor
rondleidingen kan er een beroep worden gedaan op een aant al ber eidwilligen
die een soort reser vedepot vormen. Daar naast zijn er de medewerkers die als
eigen hobby, onder zoek doen en hun vondsten of ontdekkingen ter
beschikking stellen van het museum. Naast de tentoonstellingen biedt het
museum ook aan buitenstaanders de mog elijkheid histor isch onder zoek t e
verr icht en in het onderzoekscentrum, dat deel uitmaakt van het
schoolmuseum.
Het contact met de media en andere pr -t aken worden door de stad
Dortmund gevoer d. Het museum heef t dan ook geen eigen website, maar is te
bereiken via een website van de dienst cultuur van de gemeente. W anneer er
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speciale evenementen plaatsvinden wor den die gepubliceerd in de media. Ook
aanbieders van reizen en dagtochten voor toeristen ver wij zen vaak naar het
museum als onderdeel van een sightseeing programma van de stad.
Het verhaal van de tentoonstelling
De inrichting van de tentoonstelling is chr onologisch. Gezien het f eit dat hier
de geschiedenis van bijna 500 jaar onder wijs getoond wordt, is dit een
logische, en voor de bezoeker praktische, opbouw.
W el heef t de tentoonste lling twee zwaart epunten: de tijd rond de
eeuwwisseling, de Duitse keizertijd, en in de t wintigste eeuw, de per iode van
het Nat ionaal Socialisme. Exponaten uit de tijd voor 18 70 zij n schaarser,
ter wij l er betrekkelijk veel getoond wor dt over het onder wijs vanaf de jaren
vijf tig van de t wint igste eeuw. Het oudst e stuk, en de trots van het museum, is
een schoolboek uit 1697. De ruime en de goed verlichte klaslokalen bieden
voldoende plaats voor het uitstallen van de exponaten en voor een nagebouwd
klasje uit de t ijd tussen 1900 en 1910 . De bezoeker heef t voldoende
mogelijkheid om zich vr ij te bewegen en stil te staan bij de tentoongestelde
stukken. W aardevolle, en kleinere art ikelen liggen in vitrines ter wij l enkele
door de bezoeker aangeraakt mogen wor den. De representatie van het
klaslokaal uit de tijd rond 1900 bestaat uit een achttal banken met plaatsen
voor vier of vijf kinderen, een lessenaar op een verhoging voor de ler aar, een
straf bankje, een letterbord voor het leren lezen en een kast met leermiddelen .
Aan de muren hangen wandplaten ter wij l een grote landkaart van Duitsland
aan een standaard hangt. Ook een f oto van keizer W illem II ontbreekt niet,
evenm in als een grote kolenkachel.
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Een f ilmpje op YouTube toont een klassikaal bezoek van kinder en aan het
museum. 127 Er is geen restaurant of koff ieruimte, evenmin als een
museum winkel. W el wordt de mogelijkheid aangeboden, via de website of
schrif telijk boeken te bestellen.
Dit museum biedt geen catalogus aan , maar de tentoonstellingsstukken
zijn bek nopt maar duidelijk van verklaring en voor zien en medewerkers zijn
graag bereid om te vertellen en uit te leggen. Interactieve audiovisuele
hulpmiddelen ontbreken. Living histor y speelt nauwelijks een rol in dit
museum, uit zonder ing hierbij is de leerkracht , die tijdgerecht e kleding draagt
en streng onder wijst wanneer er in de oude klas, een lesje gegeven wordt aan
groepen. Rondleidingen kunnen geboekt worden door scholen en andere
groepen. Hier van kan een les uur zoals r ond 1900, deel uitmaken. Het
programma voor een groepsbezoek duurt 2½ uur maar kan ook aan individuele
wensen worden aang epast. Naast de permanente tentoonstelling worden er
regelmatig wisseltentoonstellingen gehouden. De wisseltentoonstellingen
hebben niet altijd betrekking op de jaren rond 1 900 maar ook op het onder wijs
in andere t ijden. Vooral de periode 1933 - 1945 krijgt veel nadr uk . Ook vrij veel
aandacht wordt gegeven aan de schoolboeken bij deze
wisseltentoonstellingen.
De in Duitsland bezochte musea zijn eveneens heel verschillend van
karakter. De tentoonstellingen in beide m usea toonden het verleden van het
onder wijs in dit land. Het museum Das Lehrerhaus geef t een beeld van het
dagelijkse schoolleven van zowel het kind als de leraar. De bezoeker, nadat
hij het dor pspleintje heef t overg estoken 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 tentoonstelling
daar is eerder een m omentopname dan een verhaal dat zich af rolt . Het
W estf älische Schulm useum plaatst de school van rond 1900 in verband met de
ruimere geschiedenis van het onder wijs in Duitsland. Dit verband echter is, in
tegenstelling tot dat in het Belgische museum in Ieper, geen aaneensluit end
histor isch over zicht , aangezien de nadruk ligt op t wee historische per ioden, de
Keizertijd en de t ijd van het Nationaal Socialisme. Op zichzelf gezien is de
bestudeerde tentoonstelling thematisch en synchronisch, als deel van het
grotere deel gerepresenteerd in dit museum is ze chronologisch en
diachronisch.
127
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Het Nationaal Onderw ijsmuseum in Dordrecht
Het museum bevindt zich
tegenwoordig in Dor drecht . Het
heef t een lange voor geschiedenis.
Het ontstaan er van gaat terug
op de nij verheidstent oonstelling van
1860 in Amster dam. N a af loop van
deze tentoonstelling bleek er een
behoef te te bestaan aan een meer
permanent e plaats waar onder wij zers zich konden inf ormeren over de nieuwe
leerm iddelen en de verander de opvattingen over het onder wij s aan kinderen.
Het idee van een onder wijsm useum was geboren en i n 1877 werd in
Amsterdam het Nederlandsch Schoolmuseum geopend met als doel de nieuwe
leer- en hulpmiddelen voor het onder wijs die getoond waren in de
onder wijstentoonstelling van 1860 in Amsterdam, te ver zamelen en
beschikbaar te ste llen aan de scholen. Toen het museum in 1965 geslot en
werd, verhuisde de collect ie die inmiddels was uitgegroeid tot 100.000 boeken
naar de bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. 128 Een ander deel van
de collectie kwam via Zoetermeer in 1981 terecht in Rotterdam, in het toen
opgerichte Nat ionaal Onder wijsmuseum, dat gevestigd was in de
gemeentebibliot heek van Rotterdam. Door ruimtegebrek was het museum
gedwongen in 2012 t e verhuizen naar een tijdelijke 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 nij verheidstent oonst elling was geweest, de handel te
bevorderen en verbetering van het onder wijs te st imuleren. De behoef te die
hier na bleek te b est aan, was op de eerst e plaats, het vinden van een vaste
locatie waar onder wijzers niet alleen kennis konden maken met de nieuwste
leerm iddelen maar waar zij ook advies en begeleiding bij hun werk konden
krijgen. In de kring van het Neder lands Onder wij zer sgenootschap ontstond
toen het initiat ief tot het sticht en van een permanent e exposit ie. De
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"Vereniging van Leraren bij het M.O." sloot zich spoedig aan bij dit initiatief . 130
Het schoolmuseum dat door dit initiatief ontstond en in 1877 in Amsterdam
werd geopend, had de onder wij zers als doelgroep en was niet bedoeld voor
leken. Naarmate over de jaren de opleidingen voor leraren verbeterde, en op
de duur uitgevers van schoolb oeken en leermiddelen de scholen direct gingen
benaderen, werd deze doelgroep te klein en begon het schoolmuseum zich te
richten op een groter publiek. De doelstelling van het huidige Nationaal
Onder wijsmuseum is nu anders geworden. Men wil het grote publiek kennis
laten maken met de geschiedenis van het onder wijs. Daarnaast is de
mogelijkheid om leerkrachten te ondersteunen in hun werk, blijven bestaan.
Ook wordt er veel onder zoek gedaan en worden studenten uit verschillende
f aculteiten gestimuleerd en geholpen bij hun eigen onder zoek en.
Het gebouw, De Holland, wer d in 1939 ontworpen door d e architect
Sybold van Ravesteyn, in een eigen stijl, gebaseerd op de Am sterdamse
school. Oorspronkelijk bedoeld als kantoorgebouw voor de
ver zekeringsmaatschappij Holland, kreeg het over de j aren verschillende
bestemmingen tot het tenslotte geen kopers me er vond, jarenlang leegstond
en op de duur in ver val raakte. In 1985 werd het een bescher md gemeentelijk
monument van de gemeente Dor drecht die besloot het ver vallen gebouw te
renoveren in de st ijl van 1939. 131 De Holland is dus niet een gebouw uit de
periode 1870-1920, evenm in was er een binding met het onderwijs. Het is een
indr ukwekkend gebouw van t wee etages met grote ramen en met heel veel
ruimte voor de vaste collect ie en de wisseltent oonst ellingen waar van er
meestal meer dere tegelijkertijd plaatsvinden . Het museum is goed bereikbaar
met de auto, er is een ruime parkeergelegenheid in de buurt en ook het
treinstat ion ligt op loopaf stand.
Het Nat ionaal Onder wijsmuseum bezit momenteel een enorm e
ver zameling exponat en, bestaande uit meer dan 350.000 voor wer pen. Een
groot deel hier van werd in de jaren zeventig ver zameld door de toenmalige
conser vator van het museum, Jaap ter Linde. Schenkingen en aankopen, soms
met de steun van het Minist erie van Onderwijs en W etenschappen en van de
Gemeente Dor drecht , die de eigenaar van het museum is, hebben de basis
gelegd voor de huidige ver zameling. Daarnaast bezit het Nationaal
J. ter Linden, ‘Korte Ontstaansgeschiedenis van het Nationaal
Schoolmuseum ’ De school Anno 1 (1983) af l. 1, 1.
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Onder wijsmuseum een uitgebreid archief bestaande uit talloze brochur es,
catalogi en teksten van en over schoolmusea van vr oeger en nu, uit binnen en buitenland en verder een grote hoeveelheid onder wijsbladen uit de
negentiende en t wint igste eeuw. Voor het tentoonstellings - en ver zamelbeleid
van het Nationaal O nder wijsmuseum wor dt vooral hieruit geput. 132 De
ver huizing naar het huidige museumgebouw, de Holland, heef t het mogelijk
gemaakt de grote verzameling en het moderne archief onder te brengen in
ruimtes, waarin het hele bezit over zichtelijk geplaatst is en waarin ermee
gewerkt kan worden.
De doelgroepen waarop de tentoonstelling zich r icht, zijn op de eerste
plaats volwassenen en verder ouders met kinderen. Er worden verschillende
soorten rondleiding aangeboden o.a. een, op de groep speciaal af gestemde en
aangepast e rondleiding. Voor leerkrachten worden er inf ormatieve
ont vangsten aangeboden. Voor kinder en worden er kinderf eestjes
georganiseerd, best aande uit een rondleiding en het zelf actief zijn met oude
leerm iddelen. Af gezien daar van is het museum weinig kindvriendelijk ondanks
de mogelijkheden om op enkele plaatsen zelf interact ieve digitale
hulpmiddelen te bedienen. Het museum probeert deze sit uatie te verbeteren
door het aanbieden als naschoolse speeluurtjes of door deelname aan het
landelijke museumpr oject, waarbij kinder en gevraagd worden als een
museuminspecteur het museum te bekijken en h un mening te geven over
mogelijke verbeter ingen. Voor volwassenen zijn er van tijd tot tijd lezingen en
wordt er op de zater dagen een ontbijt met instaprondleiding aangeboden
waarbij ook kinderen welkom zijn. Het uit gebreide archief met studier uimte
staat ter beschikking van historici en studenten voor eigen onder zoek.
Zoals bijna overal in culturele instellingen, vormen ook in het Nationaal
Onder wijsmuseum de vr ij willigers de grootste groep medewer kenden.
Of schoon er voldoende geld is om enkele leidende m edewerkers een salar is te
kunnen betalen, zou het zonder het onbet aalde werk van deze groep mensen,
onmogelijk zijn het museum te exploiter en. Er zijn moment eel rond de veertig
vr ij willigers bestaande uit gepensioneerden, stagiaires van hogescholen,
maatschappelijke 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 tamelijk hecht en werkt met toewijding en
enthousiasme. De vr ij willigers wer ken aan de kassa, in het restaurant in de
132
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museum winkel en leiden groepen rond. Zij zijn bereid en in st aat bezoekers
ant woorden op vragen te geven, die ook buiten hun strikte werkveld vallen.
Omdat de schrif telijke uit leg bij de tent oonstellingsobjecten bi jzonder
uitgebreid is, is het niet nodig, dat er in de tentoonstellingsruimte veel
medewerkers rondlopen.
Het Nat ionaal Onder wijs Museum presenteert zich op veel manier en aan
de buitenwereld. Het heef t een uitstekend contact met de pers om activiteit en
en evenementen aan te kondigen. Zelf publiceert het museum regelmatig t wee
tijdschr if ten: Het “ Museumtijdschr if t” met suggesties voor lessen, voor
leerkrachten en andere geïnteresseer den, en de “Nieuwsbrief ” voor de ruim
200 leden van de vriendenkring. De we bsite van het museum is bij zonder
veelzijdig en inf ormatief met een duidelijk indeling naar onder werpen en
mogelijkheden. Zowel bezoekers als andere belangstellenden worden hier
grondig geïnf ormeerd. Daarnaast onderhoudt het Nationaal O nder wijsmuseum
nauwe banden met andere schoolmusea in binnen - en buitenland. Het neemt
initiatieven voor tent oonstellingen overal in het land, ondersteunt collegamusea bij herinrichting en participeert in landelijke projecten voor
gezamenlijke databases, symposia, congressen en onder wijs gerelateerde
activiteiten. Internat ionaal wil het Nationaal Onder wijsmuseum een voorbeeld
zijn van een nieuwe generatie school en onder wijsmusea, het behoort daartoe
tot de initiatief nemers van het International Net work of Schoolhistor y. 134

Het verhaal van d e tentoonstelling
De grote tentoonst ellingsopper vlakte
waarover dit museum beschikt, 2500
m², en het vele licht maken de
inr icht ing bij zonder aangenaam. Er is
veel ruimte voor de bezoeker om de
objecten van verschillende kanten te
kunnen bekijken. Het materiaal is
thematisch tentoongesteld en
synchronisch binnen de grenzen van
het tijdperk 1871 – 1930. Een groot deel van het mater iaal wordt regelmatig
ver vangen waardoor de tentoonstelling nieuw en int eressant blijf t. De meeste
objecten bevinden zich in vitrines, ter wijl de schoolplaten en landkaarten op
134
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een veilige hoogte vanaf het plaf ond, en aan de muren hangen. Om een
zekere interact ie mogelijk te maken zijn er digitale inf ormatiebronnen, die de
bezoeker zelf standig kan bedienen. Een ing ericht klaslokaal biedt dit museum
niet, maar op enkele plaatsen staat er schoolmeubilair en ligt er leermater iaal,
dat door de bezoeker aangeraakt mag worden. Daarnaast is een f ilmpje te
zien waar op basis van oude f oto’s het klas gebeuren, zoals dat besto nd aan
het begin van de t wintigste eeuw, bekeken kan worden. Het meest opvallend
in dit museum is de enorme hoeveelheid inf ormatief materiaal dat, verspreid
door het hele museum beschikbaar is. Meerdere t ijdelijke tentoonstellingen
over bepaalde aspecten v an het onder wij s vinden hier regelm atig plaats en
geven extra inf ormatie. In dit museum is er geen duidelijk onderdeel dat zich
concentreert op de t ijd rond 1900. In de algemene presentat ie echter wor dt
sterke nadruk gelegd op de leermiddelen die in deze tijd opk wamen en het
nieuwe pedagogische denken, dat toen in de scholen een rol ging spelen.
Door de uitgebreide inf ormatie bij de exponaten is hier e en algemene
catalogus volkomen overbodig. W el zijn er catalogi beschikbaar voor de
wisseltentoonstellingen, die hier regelmat ig plaatsvinden in de
benedenverdieping. Het museum heef t een groot restaurant en een
museum winkel met een ruime sortering van boeken, ansichtkaarten en
souvenirs.
Ook in Neder land wordt zowel in de regionale tentoonstelling in
Terneuzen als in de bredere geor iënteerde tentoonst elling in Dordrecht
gepoogd het verleden tot leven te doen komen door het tentoonstellen van
gebruiksartikelen uit de periode 1871 - 1910 en inf ormatie daarover gegeven.
Desondanks zijn er verschillen merkbaar waardoo r het st imuleren van een
histor isch bewust zijn anders ver liep. Terwij l de intim iteit van het museum in
Terneuzen een gevoel van herkenning opriep, appelleert de enorme
hoeveelheid van inf ormatief f eitenmateriaal in Dordrecht eerder aan het
intellect.
4.4 Conclusie
Bij de bezoeken aan de verschillende musea bleken er veel verschillen te
bestaan tussen opvattingen die gehandhaaf d zijn door de ont werpers van de
tentoonstellingen over het begrip schoolmuseum. Deze verschillen lijken
samen te vallen met de inde ling in regionale musea en nationaal
georiënteerde musea.
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De tentoonstellingen in de regionale musea vallen op door int imiteit en
intensieve betrokkenheid van de medewerkers. Het enthousiasme waarmee zij
deze tentoonstellingen hebben opgezet en beher en m aakt het de bezoeker
mogelijk, zich in te leven in de school van toen. Zij bieden de bezoeker veel
beelden en ver halen om gevoelsmat ig dichter bij de eigen geschiedenis te
komen.
De tentoonstellingen in de grotere nat ionaal geor iënteerde m usea
proberen de bezoeker op een ander wij ze te bereiken. Zij ogen meer zakelijk,
geven veel inf ormatie en stimuleren het nadenken over het verleden. In deze
musea kan de bezoeker veel ler en over het onder wijs in het verleden. De
herkenning van het eigen ver leden ver loop t hier meer via de ratio dan via het
gevoel.
5. Slotbeschouw ing

De constellat ie van zes schoolmus ea in drie verschillende landen biedt zicht
op veel var iat ie bij de representatie van het onder wijs . Dit onder zoek naar het
ver haal dat in de musea wor dt verteld over het onder wijs in de periode 1871 –
1930 heef t getoond dat er zowel grote verschillen, als ook sterke
overeenkomsten zijn in de wij ze waar op dit verhaal wordt verteld. Verschillen
die opvielen hebben soms te maken met meer f ormele aspect en zoal s de
relat ie tussen het m useum en de over heid of de f inanciën, m aar dik wijls ook
met inhoudelijke aspecten , zoals de wij ze waarop te tentoonstelling is
ingericht of de wij ze waarop de medewer kers inf ormatie presenteren. Ook is er
een opvallend verschil tus sen musea die zich r ichten op de r egio en de meer
algemeen geor iënteerde musea. De tentoonstellingen in de meer int ieme
regionale musea tonen het onder wijs zoals het was in de t ijd tussen 1871 en
1930, zoals ook de andere onder zochte musea doen, maar meer dan de
nationaal georiënteerde musea ref lecteren zij daar naast de band met de
plaats waar zij zich bevinden.
Om tot een ant woord te komen op de onderzoeksvraag, “H oe wordt het
lager onder wijs uit de periode 1987 - 1930 gerepresenteer d in ver schillende
typen onder wijsmusea in België, Duitsland en Neder land en verschillen en hoe
kunnen over eenkomsten en verschillen worden verklaar d?” kan samenvattend
worden vastgesteld, dat in alle onder zochte musea getracht wordt het
onder wijs zo te repr esenteren dat door middel van het gevoel, de nostalgie, en
kennis van de histor ische f eiten, de bezoeker een mogelijkheid geboden wordt
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zich bewust te worden van de eigen cultuur en de nationale geschiedenis. De
nadruk op de de bovengenoemde wetenschappelijke theorieën verschi lt hier bij
van museum tot museum. In de musea die een over zicht willen geven van het
onder wijs in het eigen land of van het onder wijs in het algemeen: het Stedelijk
Onder wijsmuseum in Ieper, het W estf älische Schulmuseum in Dortmund en het
Nationaal Onder wijsmuseum in Dordrecht , wordt daarbij de nadruk gelegd op
kennis van f eiten en gebeurtenissen. De bezoeker concentreert zich op de
tentoongestelde objecten en vergaart kennis daarover en kan daarmee tot
histor isch bewust zijn komen. In de musea die de geschi edenis van de eigen
stad of regio benadr ukken: het Stedelijk museum voor Volkskunde in Br ugge,
het museum Das Lehrerhaus in Duisburg -Friemersheim en het museum
Schoolt ijd in Terneuzen speelt vooral nostalgie en nabijheid een grote rol.
Door de verhalen die soms verteld worden door zeer betrokken rondleiders,
die tegelijkertijd ook zelf onder zoekers waren, door de f ysieke nabijheid van
de objecten en door de authenticiteit van de gebouwen waar in ze zijn
geplaatst, is er voor de bezoeker veel mogelijkheid zic h in te leven in de
wereld van het kind uit het ver leden. Op deze wij ze kan zij of hij tot histor isch
bewust zijn komen. De verschillen tussen de t wee t ypen musea en de wij ze
waarop de bezoeker daar tot historisch bewust zijn kan komen, kunnen niet
scherp worden getrokken, maar zijn wel aanwezig.
Alle schoolmusea hebben gemeen dat zij de geschiedenis tonen van het
onder wijs in het eigen land of regio, onderwijs dat in al deze landen geleidelijk
aan en vaak lang zaam gebaseerd wer d op de wet enschappelij ke theor ieën
over pedagogiek en didactiek voor kinder en, zoals die in de negentiende eeuw
waren ont wikkeld. Het kind was toen ont dekt als individu dat zorg vuldig geleid
moest worden op weg naar intellectuele en geestelijke volwassenheid. In alle
musea waar het ver haal van de geschiedenis van het onder wi js verteld wordt,
spelen steeds de wetenschappelijke theorieën over nostalgie en vooruitgang,
af stand en nabijheid, en hist orisch bewustzijn en nationale, of regionale,
identiteit een duidelijk herkenbare rol. De nostalgie, zoals die wordt opgewekt
in de tentoonstellingen en het gevoel van nabijheid waarna gestreef d wordt,
helpen de bezoeker zich de eigen nat ionale, of regionale identiteit bewust te
worden. Op basis van deze theorieën wor den de tentoonstellingen over het
lager onder wijs uit de periode 1987 - 1930 gerepresenteer d.
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5.1 Nost algie en vooruitgang in de onderzocht e musea
Nostalgie en vooruit gang worden opgeroepen in alle onder zochte musea. D e
bezoeker gaat terug in de eigen geschiedenis bij het zien van de
tentoonstellingsstukken, die zo dicht bij het eigen verleden of dat van de eigen
ouders liggen. Pogingen om nostalgische gevoelens op te wekken doen musea
op verschillende manier en. Veel musea t onen een ingericht klaslokaal zoals
het er vr oeger moet hebbe n uitgezien. Bij het zien van dit klaslokaal wor dt de
volwassen bezoeker herinnerd aan de eig en schoolt ijd en kan zij of hij dik wij ls
een nostalgisch ver langen er varen naar j eugd en veiligheid als in de t ijd
waar in machtsverhoudingen duidelijk waren, waar orde heerste, waar
beslissingen door volwassenen werden ge nomen, en waar de toekomst vol
belof te leek. Het decor met gezellige t weezitbanken of een grote kolenkachel
in sommige musea roept een gevoel van warmte en geborgenheid op. Deze
positieve indruk van de klas wor dt echter tegelijkertijd ver zwakt door de
tentoongestelde objecten die gebruikt wer den om de discipline te handhaven,
zoals de aanwijsstok die tevens als straf instrument diende, het ezelsbord of
het straf bankje. Ook wordt die straf f e discipline gesuggereerd door de streng
uit ziende meester of juf voor de klas, die de orde verst orende kinderen goed
in de gaten houdt. De beelden van deze harde vorm van disciplinehandhaving
kan bij de bezoeker afkeer op roepen, maar tegelijkertijd vreugde over de
vooruitgang in het onder wijs. Opmerkingen van bezoekers, vooral van
kinderen, toonden vaak meer blijheid over de vooruitgang in het onder wijs,
dan nostalgie. De vr eugde over vooruitgang ervaart de bezoeker vooral daar
waar in de musea leermiddelen getoond wo rden. Deze leermiddelen bestaan
voor een groot deel uit de moderne methoden voor het rekenonder wijs,
kindvriendelijke leesboekjes en leesplankjes en losse letters,
schrijf voorbeelden m et hulplijnen, bontgekleurde wandplaten en veel soorten
kleurrijk en spel georiënteerd leermater iaal. Vooral de beide Neder landse
musea leggen een grote nadruk op de vooruitgang in het gebruik van
leerm iddelen.
Zoals te ver wachten 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 schooltijd, bleken er bij sommige bezoekers echter ook negatieve
herinner ingen en gevoelens opgeroepen te worden, als ver veling en angst
voor straf . Opmerkingen van kinderen en heel jonge mensen in diverse
bezochte musea toonden dat bij hen geen nostalgische gevoelens wer den
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gewekt. Jongere kinderen werden vooral geboeid door de ge r econstrueerde
klaslokalen en er voeren het krijgen van een les daar in als een leuk spel
waarbij ze soms ook even lekker konden ‘griezelen’ wanneer de strenge
discipline gedem onst reerd wer d. Kinderen van middelbare schoolleef tijd waren
meer kritisch en toonden waardering voor de vooruitgang die het onder wijs
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. Door dat in deze musea het plaatselijke een herkenbare rol spe elt
wordt het voor de bezoeker ook gemakkelijker z ich te verplaat sen in de school
van toen.

5.2 Afstand en nabi jheid in de onderzochte musea
Het representeren van een gereconstrueerd klaslokaal is stimuleert niet alleen
de nostalgie maar is ook een poging om het gevoel van af stand in tijd en
plaats te verminderen.
Het probleem van af stand en nabijheid bestaat in alle musea, maar
wordt voor al gezien als een van de problemen die t ypisch zij n voor een
histor isch museum. Het wor dt op verschillende manieren benaderd door de
musea. Het inrichten van een klasl okaal, zoals dit er in de tijd die behandeld
wordt moet hebben uitgezien, is een van de meest gebruikte manier en om de
tijd dichterbij te brengen. Het best gelukt is dit in het museum Lehrerhaus in
Friemersheim, waar het klaslokaal in een oorspronkelijke s chool
gereconstrueer d is, met meubilair dat grotendeels hier inder daad rond 1900
gebruikt wer d. Hierdoor lijkt de af stand in plaats, maar ook de af stand in tijd,
kleiner te zijn gewor den. Een methode om het gevoel van ‘vr oeger’ op te
roepen via het middel van werken met historische materialen of historische
methoden wordt in de meeste musea m in of meer toegepast. Dit gebeurt soms
in speciale cursussen of bij groepsbezoeken. Het meest populair, vooral bij
kinderen, is de methode van het naspelen van een les zoals die vroeger werd
gegeven. Hierbij zitten de bezoekers als leer lingen in de banken en staat een
meester of juf , gekleed naar de mode van rond 1900, op een ver hoging aan
een lessenaar en onderricht. De methode vraagt veel inleving en acteertalent
van de medewerker, maar de bezoeker kan zich dan een ogenblik wanen te
leven in de tijd van een eeuw geleden. Deze methode van living histor y wor dt
ook gebruikt door rondleiders wanneer deze gekleed zijn als personen uit de
tijd rond 1900. De methode van living history wordt nog weinig toegepast.
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Gedurende een dagdeel leven als vroeger , zoals aangeboden wordt in
histor ische musea als h et Museumpark Archeon, in Alphen aan den Rijn en het
Hist orisch Museum in Eindhoven, werd in geen van de onder zochte musea
aangeboden. In deze musea wordt de methode van living history gezien als
een ef f ectieve manier om de af stand in tij d te verminderen en het verleden
dichterbij te brengen. 135 Naast de nog weinig toegepaste methode van living
histor y is het vertellen van verhalen o f het ver halend vertellen van een
rondleider een belangrijke methode om het ver leden dichterbij te brengen.
Omdat vertellen een kunst is, die een bepaald talent vraagt zowel als een
hoge mate van inlevingsvermogen, beper ken de meeste rondleiders zich tot
een vorm van inf ormatief uitleggen van en over de tent oongestelde objecten,
en beant woorden ook vragen van het publiek. Enkele rondleiders wilden graag
ver halen vertellen maar vinden dit moeilij k en proberen het verhalend vertellen
te combineren met het gev en van inf ormatie. Het museum Schoolt ijd in
Terneuzen heef t een begaaf d verteller die vanuit zijn eigen ervar ing als ler aar
en uit dat van zijn vader –beiden waren onder wij zer - verhalen vertelt.
Rondleiders die in de huid van een persoon uit het verleden k unnen kruipen,
doen dit verder alleen 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
represent eren. De minder eff ectieve pog ing en waarmee de meeste musea
proberen de af stand tussen nu en toen te verkleinen zijn door middel van het
geven van zakelijke inf ormatie over het tentoonstellingsmateriaal en de
ont wikkeling van het pedagogisch denken in het verleden. Vooral in het
Nationaal Onder wijsmuseum in Dordrecht valt deze methode op. Een pr obleem
waarmee alle musea geconf ronteerd wor den is, het gevaar van beschadiging
van de exposit iestukken wanneer deze door bezoekers aangeraakt kunnen
worden. In de Duitse en de Belg ische musea wor dt dit opgelost door de
bezoekers op af stand te houden door middel van af scheiding en met koorden
of glazen ramen of door bordjes met teksten zoals “niet aanr aken”. Door het
niet kunnen gebruiken van de tast zin wor dt voor de bezoeker de af sta nd tot de
exponaten vergroot. In de t wee bezochte Neder landse musea bleken er meer
mogelijkheden te zij n om de voor werpen aan te raken en te betasten, dan in
de andere landen. Tot op zekere hoogte proberen alle musea dit dilemma op
te lossen, door enkele r eplica’s van histor ische objecten aan te bieden die
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Gesprek met medewerkster Historisch Museum, Eindhoven.
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gebruikt mogen worden, een lei met griff els is een veel gebruikt voorbeeld
hier van. Uit gesprekken met bezoekers bleek dat het vertellen door een
medewerker het meest gewaardeer d wordt als middel om de ti j d dichterbij te
brengen. Ook stimuleert dit de bezoeker om vragen te stellen. Omdat de
musea over al af hankelijk zijn van het aanbod aan onbetaalde vr ij willigers,
blijkt het echter moeilijk te zijn getalent eerde vertellers aan te trekken.
5.3 Historisch bewustzijn en nationale i dentiteit in de onderzochte musea
Of schoon in alle onderzochte tentoonst ellingen de wetenschappelijke
theorieën over histor isch bewust zijn en nationale ident iteit een rol spelen, viel
het op, dat er ook duidelijke verschillen besta an tussen de landen en tussen
de representat ie in de musea onder ling.
Bij de representatie van het onder wijs worden n at ionale of regionale
gevoelens van trots maar ook van zelf kritiek uitgedrukt . De oude wandplaten,
die in alle musea getoond werden en waarin de geschiedenis van het eigen
land wordt getoond met trots op een heldhaf tig verleden , zij n in alle musea
hier van een voor beeld . Ook de leesboekjes voor het geschiedenisonder wijs uit
de tijd rond 1900 leg gen veel nadruk op trots op en waardering voor d e eigen
natie. In Belg ië en Duitsland, landen die beide toen nog een eigen nat ionale
identiteit probeerden te ont wikkelen, was deze nationale trots sterker
merkbaar dan in de Neder landse musea. Vooral in het museum in Dortmund
wordt de nationale identiteit sterk benadr ukt. Niet alleen de f oto van de keizer,
die in het schoollokaal hangt, maar ook het f eit dat de tentoonstelling van het
onder wijs rond 1900 onderdeel uitmaakt van een groter geheel waarbij ook
een vergelijking wor dt gemaakt met de Hitlertijd, toont dat het historisch
bewust zijn hier nadr ukkelijk een belangrijk onderwerp van de tentoonstelling
is. In hoeverre de m edewerker die groepen rondleidt, histor isch bewust zijn en
nationale identiteit bevordert, hangt over al sterk af van de persoon van dez e
rondleider.
Krit iek op het onder wijs in vroeger tijden wordt vooral geïmpliceerd in de
replica’s van klaslokalen waar hardhandige straf gereedschappen worden
getoond, en indirect, in het tonen van moderne leerm iddelen en in de nadruk
op de geschiedenis van het pedagogisch denken. Deze methoden van kritiek,
werden hoof dzakelijk waargenomen in de twee Neder landse m usea.
In de meer op de reg io gerichte musea , zoals het Stedelijk Museum voor
Volkskunde in Br ugge, het museum Das Lehrerhaus in Fr iem ersheim en het
museum Schooltijd 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 identit eit lijkt in
deze musea geen rol van betekenis te spelen, ondanks het f eit dat dezelf de
soort platen en leesboekj es worden getoond, dom ineert hier het regionale , en
niet het nationale element. Het verhaal dat wordt verteld over het onder wijs
tussen 1871 en 1930 bevat in alle musea een nadruk op historisch bewust zijn
en nat ionale of regionale ident iteit. In Duitsland bleken de ondervr aagde
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 master script ie werd
gedaan kon slechts een heel bescheiden indruk gegeven wor den van de
manier waarop schoolmusea in drie Europese landen het onder wijs gedur ende
de jaren tussen 1871 en 1930 representer en. Het bleek, dat in alle
tentoonstellingen bij de representat ie van dat onder wijs , de wetenschappelijke
theorieën over nostalgie en vooruitgang, af s tand en nabijheid en h istorisch
bewust zijn en nat ionale identiteit een belangrijke rol speelden . In het verhaal
dat wordt verteld over het onder wijs rond 1900 hadden alle musea te kampen
met vragen en pr oblemen die daarmee verbonden waren. Zij hebben deze
problemen op eigen manier pr oberen op t e lossen om te komen tot levendige
en inf ormatieve repr esentat ies van de de school van toen.
Het meest opvallende verschil tussen deze representaties van het
onder wijs bleek te liggen in het verschil tussen de tentoo nstellingen in de
meer nationaal georiënteerde musea en de regionale musea . In de eerste
soort musea werd vooral nadruk gelegd op kennisoverdracht en
inf ormatieverstrekking. De tentoonstellingen hier maken een af standelijke , wat
zakelijke indruk. In de reg ionale musea werd getracht de bezoeker intensief te
betrekken bij de school van toen door de f ysieke nabijheid van de
leerm iddelen, de intimiteit en levendigheid in deze kleine musea en door het
enthousiasme waarmee het personeel vertelt en persoonlijk bet rokken is.
Om een indruk te krijgen en een vergelijking te maken van Eur opese
schoolmusea is een onder zoek naar de musea in drie landen, waar slechts
twee musea per land werden bestudeerd , lang niet voldoende. Een groot
vergelijkend onder zoek naar school musea in heel Europa zou wenselijk zijn.
Hier voor is het nodig , dat een over zicht gemaakt wordt van de schoolmusea
die er in Europa best aan. Na het vaststellen daar van zouden histor ici deze
musea moeten bezoeken en verslag uitbrengen van hun bevindingen. D it moet
onget wijf eld werk zijn van vele jaren. Een dergelijke 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 iet s ver dere groei
op de moeizame weg naa r Europese saamhorigheid.
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Bijlagen

Bijlage 1 - Vragen en meningen:
Gedurende het onderzoek naar de representatie in de huidige musea van het
onder wijs tussen 1871 en 1930 werden op inf ormele wij ze reg elmat ig
willekeurige museumbezoekers en mede werkers van de bezochte musea
gevraagd naar hun meningen en indrukken. Zowel kinderen als volwassenen
hebben vragen beantwoord en hun mening gegeven, evenals een bezoekster
die deskundig en er varen is op het gebied van living histor y . Sommige
reacties van de ondervraagden kwamen t ot stand in een langer gesprek,
andere zijn het resultaat van korte vragen en opmerkingen in de loop van een
museumbezoek. Bij deze inf ormele gespr ekken werden niet alle onderstaande
vragen aan alle bezoekers gesteld. Een van de onder vraagde personen, een
academ isch gevormde Duitse vrouw, heeft samen met mij alle musea bezocht.
De vragen die gesteld werden zijn samengevat in onderstaande lijsten.
De ant woorden die de bezoekers en medewerkenden hierop g aven zij n, voor
zover mogelijk en relevant, in deze scriptie ver werkt.
Vragen aan museumleiding:
 Door wie of welke organisat ie werd het m useum opgericht en wat
was de oorspronkelijke doelstelling; heef t u deze doelstelling later
nog moeten aanpassen?
 Op welke doelgroep richt zich de tentoonstelling hoof dzakelij k?
 Hoe is uw werk wij ze bij het ver zamelen van materiaal?
 Hoe biedt u de inf ormatie bij de tentoonstellingsstukken aan?
catalogus, bijschr if ten, audioguide, rondleiding, lessen, wisselende
tentoonstellingen?
 W elke historische periode wordt in uw museum benadrukt?
 Is er daarbinnen een chronologische opbouw?
Beoogt uw museum de bevorder ing van het nationaal bewust zijn bij
de bezoekers?
 Hoe wordt het museum gef inancier d?
 Hoe geef t u bekendheid aan uw museum en in hoeverre onder houdt
u contacten met andere musea?
De vragen aan de m useum leiding werden allemaal met openheid beant woord
door museum leiding of door medewerkers die inzicht in deze aspecten van het
museum hebben. Veelal, voor al in de kleinere musea, w aren leiding en
medewerkenden dezelf de personen.
Vragen aan medewerkenden:

W aarom werkt u hier ? W at is uw taak?

Bekijkt u zelf de tent oonstelling van tijd t ot tijd?
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Geef t u uitleg op inhoudelijke vragen van bezoekers?
Als u rondleidt hoe benadert u dan kinder en/ volwassenen
(ver halen, of uitleg van f eiten)? Ident if iceert u zich met de
persoon uit het verleden of vertelt u vanuit het standpunt van de
obser ver ende buitenstaander?
W elke indruk heef t u over de waarde die dit museum heef t voor de
bezoekers?

Samenvatting van de ant woor den:
Bijna alle medewerkers waren ouder dan 50 jaar en deden dit werk uit een
zeker idealisme. Velen van hen noemden interesse in de geschiedenis of in
het onder wijs als belangrijkste motief voor hun werk. Een ander genoemd
motief was de behoef te om iets te doen voor de maatschappij en zelf een
zinvolle bezigheid te hebben. Allen zeiden regelmatig in het museum rond te
lopen en graag vr agen van bezoekers te beant woorden zover dit in hun
vermogen ligt. Rondleiders bleken vooral ui t leg en f eitelijke inf ormatie te
geven, enkele begaaf de vertellers, zoals in Terneuzen, speelden het klaar om
boeiende verhalen over vr oeger te vertellen. Geen van de bevraagde
rondleiders was in st aat te vertellen vanuit het standpunt van het kind uit de
bestudeerde t ijd. Interessant e obser vatie was dat de bezoekende kinderen
juist vragen stelden, over de er var ingen van dit kind. Deze vr agen werden dan
zo goed mogelijk beant woord.
Veel bezoekers leken de tentoonstelling interessant en vooral nostalgie
opwekkend gevonden te hebben. Kinderen waren merkbaar minder geboeid,
dan volwassenen.

Vragen aan








volwassen bezoekers:
W at vindt u het meest interessant in deze tentoonst elling?
Roept de tentoonstelling nostalgische gevoelens bij u op?
Er vaart u in deze ten toonstelling van het onder wijs rond 1900 een
band tussen het schoolleven van de kinderen van toen en uw
eigen jeugd?
W elke verbeter ingen in het onder wijs die u hier ziet vindt u het
meest belangrijk?
W at van het getoonde geef t u de indr uk echt
Neder lands/ Belg isch/Duits te zijn?
Helpt de tentoonstelling u, zich st erker bewust te worden van uw
nationale/regionale eigenheid?
Helpt de tentoonstelling U de Belgische/ Duitse/ Nederlandse
ver leden beter te begrijpen?

Samenvatting van de ant woor den:
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De interesse aan de tentoonstelling richtt e zich vooral op de gereconstrueerde
klaslokalen en op de ont wikkeling van de leermater ialen. Vooral door
rondleidingen of ver halen van medewerkers werd soms empathie opgeroepen
bij de bezoeker. Het zich vereenzelvigen met het kind, en som s met de
leerkracht, uit het verleden wer d door enkele onder vraagde bezoekers bewust
ervaren. De meeste bezoekers vertelden dat de tentoonstelling nostalgische
herinner ingen opr iep aan de eigen schooltijd. Bij één bezoeker waren de
herinner ing en negat ief . Alle onder vraagden waren echt er heel blij met de
ver beter ingen in het onder wijs; de enige kritiek die er geuit werd betrof soms
het gebrek aan orde en discipline in het huidige onder wijs.
Op de vr aag naar nationale of regionale gevoelens of i dent iteit ant woordden
enkele bezoekers in Duitsland het inter essant te vinden te zien hoe zij zelf
deel zijn van een historisch pr oces. In alle drie landen bleek er zowel enig
gevoel van trots als ook kritiek op het verleden van het eigen land te zijn. Nie t
alle bezoekers meenden dat hun nat ionale bewust zijn door deze
tentoonstelling gestimuleer d werd. Misschien , zo opperde een bezoeker, is
een langere tijd van bezinking en ver wer king van de tentoonstelling
noodzakelijk om een dergelijk bewust zijn te doen o ntst aan.

Vragen aan








kinderen:
W at voel je bij het zien van een schoollokaal?
W at bevalt je er en wat niet?
Denk je dat het echt zo was? W aarom wel/niet
Hoe vergelijkt deze school met je huidige school?
W at leer je van wat je ziet in dit museum ?
Hoe interessant vond je het en waarom?
W at vertelt de tent oonstelling je over hoe het vroeger was in jouw
land?

De kinder en van basisschoolleef tijd , ook wanneer zij al enige museumer var ing
hadden, vonden het museum in zijn geheel niet bij zonder boeiend. Voor de
degenen die een museum in schoolverband bezochten was het een uitstapje,
waarbij meestal ook gewerkt moest worden aan een vragenlijst of opstel
achteraf .
Het klaslokaal werd als het meest inter essante gezien. W anneer de
kinderen daar een les mochten bij won en was dit ‘grote pret ’, en af hankelijk
van het acteer - of verteltalent van de leer kracht beleef den zij een korte tijd de
sf eer van toen. W anneer de nadruk werd gelegd op de discipline en straff en,
ontdekten de kinderen al snel dat zij het huidige onder wij 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 medelijden maar
vonden soms ook dat de oude klaslokalen gezelliger waren dan die waarin ze
zelf onder wezen wer den. In tegenstelling tot volwassenen ver bonden zij de
tentoonstelling niet met nationale ident it eit. Evenmin was er bij hen een
gevoel van nostalgie mogelijk.
Bijlage 2 - Vragen aan een bezoekst er van meerdere onderzochte musea
Duitse vrouw – ong. 55 jaar me t goede kennis van Nederland. Zij bezocht vier
van de schoolmusea in de dr ie landen en beant woordde de vr agen gedeeltelijk
schrif telijk, met name de vragen over opvallende verschillen.

Vragen:






Roept de tentoonstelling nostalgische gevoelens bij u op?
Er vaart u in deze tentoonstelling van het onder wijs rond 1900 een band
tussen het schoolleven van de kinder en van toen en uw eigen jeugd?
W at van het getoonde geef t u de indr uk echt typisch te zijn voor een
museum in dit land?
Draagt de tentoonstelling ertoe b ij het ver leden van dit land beter te
begrijpen?
W elke wezenlijke ver schillen tussen de musea in de verschillende
landen vallen u op?

Deze vr ouw er voer geen nostalgische her inneringen bij het zien van de
tentoonstellingen. Haar her inner ing aan de eigen sc hoolt ijd 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
dagelijkse leven. In de tentoonstelling in het museum in Brugge werd de
school gepresenteer d als deel van de algemene geschiedenis van de stad. De
beide Neder landse musea maakten op haar een “echt Nederlandse” indr uk. 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
onder wijs. Dit werd haar in beide musea duidelijk, door het tonen van
aandacht voor ander e volkeren en voor al voor de interesse in, en de vroege
toepassingen van, de ideeën van de, veelal niet Neder landse, pedagogische
denkers.
De Duitse musea str aalden, volgens deze bezoekster, orde en rust uit.
Zij miste er de aandacht voor de nieuwe pedagogische inzicht en uit de
negentiende en vroege twintigste eeuw. Dit k wam overeen m et haar eigen
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ervaring als leer lin g in een Duitse school. Invloed van Montessori en Fröbel
werd daar pas merkbaar lang na 1980. Tot die tijd moest leren vooral geen
plezier zijn, maar heilige ernst.

Opvallende verschillen tussen de musea in de verschillende landen volgens
deze Duitse bezoekster:
Opzet museum:
Het Volkskundemuseum in Brugge:
Het schoolmuseum was een klein onder deel van het volkskundemuseum, dus
had ik de indruk, dat het schoolleven dat er wordt getoond wilde lat en zien,
dat het dagelijkse naar school gaan een deel uitmaakte van de gewone cultuur
waarbij leren, spelen en in een klas zitten bij het geregelde alledaagse leven
hoort.

Het Neder lands Schoolmuseum in Dor drecht:
Zeer wet enschappelijk van opzet met wisselende tentoonstellingen . Hier ligt
het zwaartepunt op de geschi edenis van verschillende soorten leerm iddelen,
van heel uiteenlopende vakken, zelf s borduren en handwerken , en hoe deze
ver anderden in de loop van de jaren . Mij leek dit een “echt Nederlands”
museum.

Het museum Schoolt ijd in Terneuzen:
Mijn f avoriet, omda t er een combinatie was, van verschillende tijden waar
alles bij elkaar paste, klaslokalen, l eermiddelen en andere voor werpen. W at ik
hier indr ukwekkend vond was het “echt Neder lands” lijkende door de
ver zameling leesplankjes in verschillende talen en ook bij de rest had ik de
indr uk, dat er hier een zwaartepunt op lag om duidelijk te maken, hoe
ver schillend 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 Lehre rhaus in Friemersheim:
Ook hier hoort het klaslokaal met de inrichting en leermiddelen bij het
Heimatmuseum, net zoals in Brugge, maar hier is er een heel andere sf eer.
Hier had ik de indr uk, dat het museum wil uitstralen hoe braaf de kinderen
vroeger waren ik denk er meteen aan mijn moeder die met liniaal op haar
handen werd geslag en wanneer ze een verkeerd ant woord had gegeven.
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Bezoekersvr iendelijkheid:
Alle bezochte musea waren bezoekersvr iendelijk, maar in Terneuzen was de
uit leg en de begeleiding sc hitterend. Het f eit dat de medewerkers die ons
inf ormeerden en dat de persoon die ons rondleidde zelf leraar was, evenals
zijn vader, en het m useum zelf heef t opgericht, maakte de hele tentoonstelling
bij zonder boeiend.
Nationale uitstraling en ident iteit
Als ik moet kiezen lij kt me het museum in Terneuzen meer t ypisch Nederlands
en is ook beter te vergelijken met de musea in de andere stat en, dan het
museum in Dordrecht. Dit laatste is moderner en ik had er meer de indruk, dat
het om het ont wikkelen van de leermethoden überhaupt ging.
Terneuzen heef t laten zien hoe het vroeger was in een Nederlandse school
ook door dingen zoals de ezel als straf methode, de plaats van het kerkelijk
leven binnen de school, bij voor beeld bij de voorbereiding op de eerste heilig e
communie van de kinderen, of de rol van de schoolarts.
Maar het was ook het enige museum waar duidelijk werd, dat Montessor i en
Fröbel geen pedagogen waren die pas in de zestiger jaren van de t wintigste
eeuw een rol gingen spelen, maar dat hun theorieën al in de negentiende
eeuw present waren. In Duitsland kwamen ze pas na mijn schoolt ijd, in de late
jaren zeventig, op en werden op de gemiddelde basisschool pas in de jaren
tachtig van de t wintigste 20e eeuw algemeen toegepast.

Het museum i n Fr iemersheim leek me echt Duits, het voelde alles zo
opgeruimd en niet echt knus maar zakelij k en streng, leren mag vooral geen
plezier zijn en ook speelgoed, dat in de pauzes mag wor den gebruikt of
leesplankjes, die het leren van het alf abet opvr olijken kan ik niet he r inneren.

Mijn indrukken over de opvattingen van het onder wijs die de tentoonstellingen
uitstralen zijn heel verschillend.
Dordrecht: Mensen hebben vanaf hun bestaan en hun hele leven lang moeten
leren
Brugge: De meester of de juf doet zijn/ haar best zo d at 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 li ving history speel ster

Hoe lang heef t u dit werk gedaan?

Heef t u daar voor een op leiding gevolgd?

Hoe heef t u de kennis over het onder wer p ver wor ven?

Hoe ging u te werk met de bezoekers?

W at is in uw er varing de reactie van kinderen op dit spel?

W elke eisen moeten er worden gesteld aan een living histor y
speelster?

Leent het onder werp van dit onder zoek zich voor een present atie
in vorm van living history? Zo ja, hoe?
De persoon die vertelde over haar er varingen met living histor y had dit werk
gedaan gedurende r uim tien jaar in het prehistor isch museum in Eindhoven,
niet op vaste uren maar steeds wanneer daar behoef te aan was. Zij had geen
speciale opleiding, maar had zich grondig verdiept in de t ijd die zij
represent eerde en hield van acter en. De groepen die zij begeleidde waren
meestal schoolklassen, een enkele keer f amilie - of vr iendengroepen.
Zij ging als volgt te werk: Groepen, meestal kinderen 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 activiteiten als, eten
bereiden boven een hout vuur of in een oven uit leem, met het repareren van
de boer derijen, het verzorgen van de dier en, met vuur maken, ijzer smeden of
houtsnijden. Dit alles werd gedaan met de primit ieve hulpm iddelen die de
mens van 2000 jaar ge leden bezat. De mogelijkheid voor groepen die slecht s
een dagdeel het museum bezochten was beperkter, maar ook hier kon geleef d
worden, zoals in het ver leden.
De belangrijkste eis aan een living hist ory speelster of speler is een grondige
kennis van de tij d die gerepresenteerd wordt. Het gevaar historisch onjuiste
elementen bij het spel te betrekken ligt altijd op te loer. Een t alent voor
vertellen of acteren is belangrijk. En natuurlijk gelden alle eisen die aan een
leerkracht gesteld worden ook hier. De onder vraagde speelst er meent dat
living histor y als onder wijsmethode bij uit stek 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
presenter en, maar een groep zich te lat en verkleden en de tij d van weleer
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meerdere dagen te laten beleven is theoretisch mogelijk, maar praktisch niet
haalbaar in een ander soort museum. Een schoolmuseum met een
gereconstrueer d klaslokaal en een verkle de leerkracht heef t hier meer
mogelijkheden dan een kunstmuseum.
Bijlage 4 - Adressen van de best udeerde schoolmusea
Belg ië:
1)Stedelijk Museum voor Volkskunde, Balstraat 27- 41, Brugge.
2) Stedelijk Onderwij smuseum, G.de Stuersstraat 1, Ieper.

Duitsland:
1) Museum Das Lehr erhaus, Fr iemersheimer Straße 21, Duisburg.
2) W estf älisches Schulmuseum, An der W asserburg 1, Dortmund.

Neder land:
1) Museum Schooltij d, Nieuwstraat 2 -4, Terneuzen.
2) Nationaal Onder wijsmuseum, Burgemeester de Raadtsingel 97, Dordre cht.
Bijlage 5 - Negen aspecten w aarop de musea en de tent oonstellingen
w erden beoordeeld.
1.Geschiedenis en m otivat ie. W anneer en door wie werd het m useum
opgericht? W at was de sociale en int ellectuele achtergrond van deze mensen?
W elke ideeën en mogelij kheden hadden zij met betrekking tot de praktische
aspecten van het opzetten van een schoolmuseum? W as er toen in hun
omgeving al iets dat als basis kon dienen voor het idee van een op te zetten
schoolmuseum?
2. W at was het doel van de initiatief nemers? W at wilden zij bereiken: wilden
zij bezoekers inf ormeren en onder wij zen, hadden zij de wens het belang of de
status van hun dor p op stad te verhogen, zagen zij de oprichting van een
schoolmuseum als een hobby voor zichzelf , waren er ook andere motieven? Is
de oorspr onkelijke doelstelling in de loop van de tijd verander d of aangepast?
3. Het gebouw: Hoe ziet het gebouw er van buiten , en van binnen uit? Is het
een aut hent ieke school uit de periode 1871 -1930, een ander gebouw uit deze
tijd, of is het een modern gebouw? Is het gebouw passend voor het
tentoongestelde mat eriaal? Is er ruimte genoeg voor het beschikbare
tentoonstellingsmateriaal? Is het goed bereikbaar voor de bezoeker met de
auto of het openbaar ver voer?
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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
voor werpen aangeraakt worden door de bezoeker, of staat alles veilig achter
glas? Is de ver licht ing voldoende? Biedt het museum dienst en voor de
bezoekers zoals, een restaurant of museum winkel met inf ormatieve producten
of souvenirs?
5. Biedt het museum een catalogus aan? Zijn de tentoongestelde objecten
duidelijk en voldoende voor zien van een uit leg? W orden er rondleidingen of
audiovisuele hulpm iddelen aangeboden ? Zijn er medewerkers aanwezig die
vragen kunnen beant woorden? W ordt er gebruik gemaakt van living histor y?
Zijn er naast de per manente tentoonstelling ook nog wisseltentoonstellingen?
6. Op welke doelgroepen r icht zich het museum: volwassenen, kinderen,
f amilies, schoolklassen of andere? Hoe speelt het museum in op de
belangstelling van deze verschillende doelgroepen? Is het m useum
kindvriendelijk? W at biedt het museum, naast de tentoonstellingen, de
bezoeker nog meer: worden er lezingen, speciale act ivit eiten, eigen
onder zoeksmogelijkheden, lessen voor en hulp aan leerkracht en, of andere
mogelijkheden aang eboden?
7. Ver zamelbeleid: Hoe werd en wordt het tentoongestelde mat eriaal
verkregen? W elke f inancier ing speelt hierbij, en bij de instandhouding van h et
museum, een rol: overheid, vriendensteungroep, donat ies, schenkingen,
toegangsgelden? Is het museum zelf standig of is de overheid eigenaar ?
8.Hoe belangrijk voor het f unctioneren van het museum zijn de
medewerkenden? Hoe worden deze aang etrokken? W orden zij betaald? W at
zijn hun taken? Hoe stabiel is deze groep?
9. Hoe presenteert zich het museum naar de buitenwereld? Hoe is de eigen
website en het cont act met de pers? Zijn er ander presentat ies om het publiek
opmerkzaam te maken op het museum?
Deze n egen aspecten samen maken het mogelijk een grondig e indr uk te
krijgen van de aard van een museum en van de tent oonst elling. Zij
ver duidelijken de nar ratieve representatie van het onder wijs rond 1900 en
vormen een beeld van het verhaal dat er wordt verteld.
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