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Van plak tot gedragscodedobbelsteen
Openluchtmuseum Het Hoogeland te Warffum viert zijn zestigjarig bestaan met een jubileumtentoonstelling die heel
goed bij het museum past. Omdat het gevestigd is in de oude school en meer schoolpanden op het terrein heeft, is de
geschiedenis van het onderwijs een logische greep.
DOOR EMMY WAGENAAR HUMMELINCK

In diverse panden van het Openluchtmuseum is decennialang lesgegeven. Tot 1830 in
de Kosterij (hoekpand Schoolstraat-Hoofdstraat), waar de koster thuis les gaf, daarna
in het voormalige schoolgebouw dat in
de loop der tijd vervangen (1862 en 1887)
en uitgebreid is. En dan zijn er nog de bewaarschool (nu restaurant) en de gymzaal
(later bibliotheek, nu auditorium). Bovendien bezit het museum een grote collectie
onderwijsmateriaal, veel meer dan in de
permanente opstelling te tonen is. De
expositie legt de nadruk op de 19e eeuw,
waarin de basis voor het huidige onderwijs
gevormd is. Opvallend genoeg heeft een
aantal Groningers daar een prominente rol
in gespeeld.

Vóór de 19e eeuw
Vóór die tijd was het eigenlijk een rommeltje. Iedereen die kon schrijven kon onderwijzer worden. Velen hadden er andere
baantjes bij, want het loon voor onderwijzers was laag, dus waren zij tevens koster,
chirurgijn(!), schilder, schoenlapper, klompenmaker, boekbinder, enzovoort. Als een
onderwijzer vertrok of stierf kwamen er
opeens vier of vijf banen tegelijk vrij. Hoewel er ook veel goede leraren waren, zoals
bijvoorbeeld Willem Bartjens, die al in
1636 rekenboekjes uitgaf en de Groninger
Hendrik Westers, die vanaf 1780 het ABC
boek en andere veel gebruikte leerboekjes
publiceerde, waren er heel wat incapabele
leermeesters met discutabele pedagogische
kwaliteiten.

Het schoollokaal in Openluchtmuseum Het Hoogeland in Warffum. – Foto: Het Hoogeland

Lijfstraffen
Tot de negentiende eeuw was het heel
normaal en geaccepteerd dat kinderen
flink gestraft en geslagen werden. De bijbel
zegt immers ook ‘Die zijn roede inhoudt,
haat zijn zoon; maar die hem liefheeft,
zoekt hem vroeg met tuchtiging’. Ook een

17e-eeuwse predikant verkondigde: ‘De
kastijding is een bittere pil, men dient
ze te vergulden in wijsheid, en te geven
in liefde.’ Voor deze kastijding waren de
plak, een platte houten lepel waarmee op
de palm van de hand geslagen werd, en de

stok of liniaal probate middelen. Ook de
roe, een bundel soepele twijgen die goed
konden zwiepen, werd veel gebruikt, vooral om op de blote rug of billen te slaan.
Een kind dat zich achter in de klas niet
naar behoren gedroeg kreeg de pechvogel naar zijn hoofd gegooid, een stoffen
vogel gevuld met zand, erwten of zaagsel.
Het kind moest de vogel terugbrengen en
daarbij tegelijk een pak slaag incasseren.
In 1591 schreef pedagoog Valcooch in zijn
reglement voor schoolmeesters dat slaan
geoorloofd was, maar dat men kinderen
toch niet tot bloedens mocht slaan. Het
kind dient de straf als terecht te ervaren
en de zin ervan in te zien en na de straf is
alles weer vergeven en vergeven.

Schande

Replica van een pechvogel. – foto: Nationaal Onderwijsmuseum

De jubileumtentoonstelling van Openluchtmuseum Het Hoogeland ‘Terug naar
School, de geschiedenis van het lager onderwijs 1800-1920’ loopt van 6 april t/m 3
november 2019. Voor meer informatie en openingstijden: www.hethoogeland.com

Behalve het toedienen van lijfstraffen
kwam ook vernedering veel voor. Kinderen
kregen een dag lang een zogenaamd ezelsbord omgehangen met woorden als ‘domoor’ of ‘kwaaddoener’ en als zij hadden
gestolen of gelogen kregen zij een zwaar
houten schandbord omgehangen. Er waren
nog veel meer mogelijkheden om kinderen
te vernederen, maar langzaam maar zeker
kwam het besef dat beide methoden toch
niet goed waren.
Pas in 1806 werd er een schoolwet aangenomen waarin eisen aan de kwaliteit van

de onderwijskrachten werden gesteld en
het straffen aan banden werd gelegd. Er
werden schoolopzieners ingesteld die daarop moesten toezien. Maar in 1820 werd pas
echt bij wet verboden om nog lijfstraffen
toe te passen.

Twintigste eeuw
Vooral in de eerste helft van de twintigste
eeuw werd nog een streng beleid gevoerd
ten aanzien van orde en regelmaat op
school. Straffen beperkten zich tot in de
hoek staan, op de gang zitten of je melden
bij de hoofdmeester en af en toe werd nog
een, ongeoorloofde, tik uitgedeeld. Maar
gaandeweg evolueerde dat tot een pedagogische benadering en met het kind zoeken
naar de reden achter het obstinate gedrag.
In de huidige tijd wordt de rust in de klas
gehandhaafd door hulpmiddelen zoals de
gedragscodeddobbelsteen, die met verkeerslichtsymbolen aangeeft of je de leraar
mag storen of niet. Vermanende woorden
zullen nog altijd nodig zijn, maar de plak is
voorgoed een museumstuk.
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