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We schrijven het begin van deze eeuw. Ergens in een benauwd klaslokaal gebaart 
de onderwijzer met zijn stok naar de grote wandplaat aan de muur. De plaat toont 
een opengewerkt polderlandschap in vogelvlucht. De onderwijzer doceert: ‘Zeg 
mij na. De dijk vormt de scheiding tussen water en land. Zij beschermt ons tegen 
het water van de zee en de rivieren. Het land achter de dijk heet de polder. Het 
waterpeil in de polder wordt laag gehouden door molens en gemalen. Wij 
Nederlanders hebben door de eeuwen heen strijd geleverd tegen het water. 
Daarom zijn we erg trots op onze waterwerken’. Elders, in een andere school, in 
een ander lokaal, zit een jonge onderwijzer voor de klas. Achter zijn hoofd hangt 
een grote wandplaat en op het bord staat een ruwe schets van een dijk die bijna 
bezwijkt onder het geweld van de golven. Zal de dijk het houden? De meester 
vertelt het verhaal van de strijd die mensen voerden tegen het water. De kinderen 
hangen aan zijn lippen.  
 
 
Het lijkt een tegenstrijdigheid, maar onderwijsvernieuwing is een zaak van alle 
tijden. Zoals het begin van deze eeuw haar discussies kende over vorm en inhoud 
van het onderwijs, zo kent ook onze tijd de debatten over basisschool, 
middenschool, basisvorming, studiehuis enzovoorts. En steeds blijken weer 
dezelfde thema’s aan de orde te komen. Het lijkt wel alsof de opvattingen over het 
onderwijs als een slinger heen en weer bewegen tussen de meer leerlinggerichte 
en de meer leerstofgerichte visies op onderwijs, tussen de ontplooiingsschool en 
de kwalificatieschool. In het ene geval staan de mogelijkheden en de 
belangstelling van de leerlingen en de aantrekkelijkheid van het onderwijsaanbod 
centraal, in het andere geval de leerstof en de samenleving waarop het onderwijs 
kinderen moet voorbereiden.  
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Die discussie speelde ook aan het begin van de 20e eeuw. In de ogen van velen 
was het onderwijs van die tijd veel te veel leerstofgericht. Kinderen zouden grote 
hoeveelheden feitenkennis moeten opnemen tijdens uiterst saaie en onaantrek-
kelijke lessen. Dat kan ook anders propageerden onder andere Maria Montessori, 
Peter Petersen (grondlegger Jenaplanonderwijs), Helen Parkhurst (Dalton-
onderwijs) en geestverwanten als Kees Boeke en Célestin Freinet. Er kwam een 
vernieuwingsbeweging op gang die er voor pleitte in het onderwijs de ontwikke-
ling en ontplooiing van het kind tot een evenwichtige persoonlijkheid centraal te 
stellen. Niet langer zou de leerstof de dienst mogen uitmaken. Niet de leerstof, 
maar het kind moest centraal staan. Het zou moeten gaan om het volgen van de 
belangstelling, de ontwikkeling en de eigen interesses van het kind. Onder deze 
onderwijsvernieuwers was ook de Haagse schoolmeester Jan Ligthart.  
 
Werken met lust 
 
Maar de jonge Ligthart was tot op zekere hoogte een vreemde eend in de bijt van 
de onderwijsvernieuwing van zijn tijd. Voor hem betekende recht doen aan het 
kind geenszins het uitbannen van kennis en leerstof uit het onderwijs. Integendeel. 
Ligthart richtte zich niet tegen het leren, maar tegen wat hij noemde ‘de vervloek-
te kunst om het leren tot een ellende te maken, tot een hersenkwelling en zenuw-
vernieling’. Ligthart illustreert dat met een vergelijking tussen het begrip 
‘werkzaamheid’ en het - ook nu nog populaire - begrip ‘zelfwerkzaamheid’. Hij 
maakt daarbij gebruik van het beeld van slaven die werken op een katoenplantage. 
"De slaven in de katoenplantages werden door de zweep tot werkzaamheid ver-
plicht. Levende machines, zo liepen ze tussen de struiken door en plukten het 
witte pluis uit de opengebarsten vruchten. Maar terwijl de handen plukten, ver-
vloekte het hart, en ’s avonds brachten ze als oogst van hun werkzaamheid een 
mand vol pluis, doch als vrucht hunner zelfwerkzaamheid een hart vol haat. Zelf-
werkzaamheid vordert de medewerking van de wil". Er was volgens Ligthart op 
zich dan ook niks mis met het idee om kinderen aan het werk te zetten en het leren 
een centrale plaats te geven, mits, zoals Ligthart het zei: "lust de drijfveer en 
vreugde de vrucht is".  
 
Ligthart ontwikkelde daarom zelf een didactiek die gebaseerd was op het wekken 
van de belangstelling. Wekken van de belangstelling houdt voor Ligthart in dat 
met de leerstof het hart van het kind aangesproken wordt. Dat wil zeggen dat 
volgens hem het onderwijs niet mag bestaan uit het verwerven van een hoe-
veelheid feiten en begrippen. Daardoor zou alleen het verstand gevuld worden, 
buiten het hart om. Belangstelling van kinderen kan alleen gewekt worden door 
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kennismaking met de werkelijkheid van het volle leven en dat is de werkelijkheid 
die achter die begrippen schuil gaat.  
 
Zaakonderwijs 
 
Het gaat niet om de feiten en de begrippen maar de zaken die in die feiten en 
begrippen tot uitdrukking komen. Het gaat om de ‘werkelijkheid’, zoals Ligthart 
zegt. Ligthart spreekt dan van zaakonderwijs: "Zaakonderwijs - dat is, je 
leerlingen bij de werkelijkheid brengen, zó, dat ze haar zien, de werkelijkheid van 
het nabije of het verre, in plaats of tijd, op zinnelijk of geestelijk gebied". Zaken 
zijn de levende werkelijkheden achter de woorden en begrippen. Het gaat daarbij 
meer om situaties, om gebeurtenissen dan om dingen. Zaakonderwijs is voor 
Ligthart onderwijs van ‘het volle leven’. Het levensverband van verschijnselen en 
gebeurtenissen staat daarbij centraal. Hij bedoelt daarmee dat niet losse dieren, 
planten en dingen, niet losse stukjes maatschappelijk leven aan de orde gesteld 
worden, maar dat voortdurend de onderlinge samenhang centraal staat. Voor wie 
werkelijk zaakonderwijs wil geven spreekt Ligthart van de noodzakelijkheid van 
levensverband bij het verwerven van kennis. Het is voor hem onmogelijk dat men 
bijvoorbeeld een condor zou leren kennen in de dierentuin, achter de tralies van 
zijn hok. Om de eigenschappen van zijn lichaam en zijn eigen aard te kunnen 
tonen heeft hij de onbegrensde ruimte nodig, de hoge toppen van de Andes, zijn 
nest, zijn jongen, de lama’s, die, daar beneden grazend, straks door zijn geweldige 
klauwen worden gegrepen, door zijn vleugels omhooggevoerd, door zijn snavel 
uiteengescheurd. Alleen in het volle leven kunnen we volgens Ligthart de eigen-
schappen van het leven laten zien en dat leven kom je niet tegen in de 
‘dierentuinen’ van theorieën en systemen. Dat leven kom je alleen tegen in wat 
Ligthart noemde ‘het levensverband der schepping’. 
 
Ligthart illustreert de werking van zijn zaakonderwijs met een herinnering aan het 
onderwijs in de Bijbelse Geschiedenis. "De vlakten en de hoogten, de meren en de 
stromen, de steden en de vlekken van Kanaän kregen betekenis, doordat ze 
leefden in de Joodse geschiedenis en literatuur. We hoorden ze uit de mond der 
psalmdichters en profeten, zagen ze als terrein van arbeid en strijd, bezochten ze 
rondwandelend met de lerende Heiland. Dat was iets anders dan rijtjes namen, die 
maar rijtjes namen bleven. Het innige verband tussen het Joodse land en het 
Joodse volk, dat nog thans in zo vele Joodse en ook Christen-harten gevoeld 
wordt, maakte de aardrijkskunde van Palestina tot terreinlessen der historie. Alles 
leefde daar. Men was als in de schouwburg der mensheid en zag volksdrama’s 
afspelen op het toneel der velden, met begroeide bergen tot coulissen (...) Geen 
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plaatsnaam, of hij roept personen op, toestanden, gebeurtenissen. De landkaart gaf 
aan de geschiedenis een gebied, gelijk deze aan de kaart leven schonk".  
 
Integratie 
 
Zaakonderwijs leidt zo als vanzelfsprekend tot integratie van de leerstof (Ligthart 
sprak zelf van ‘concentratie’). Nu was ook dat in het onderwijs van Ligtharts tijd 
geen ongebruikelijk uitgangspunt. Ligthart geeft het voorbeeld van een les die 
gaat over de tafel, waarbij tegelijkertijd de hoeveelheid vier aan de orde was. Men 
probeerde dan de leerstof te integreren door in een vertelling vier meisjes uit 
wandelen te laten gaan en die daarna te laten rusten rond een tafel. Volgens 
Ligthart betrof dit echter niet meer dan een kunstmatige samenvoeging van wat 
dingen, hoeveelheden en handelingen. Voor Ligthart was dat nog geen 
leerstofintegratie. Daarvan spreekt hij pas als er recht gedaan werd aan wat hij 
noemde de ‘eenheid in de schepping’. Integratie is geen eenheid die wij zelf tot 
stand brengen, maar een eenheid die we slechts hoeven te erkennen. Het is 
volgens hem net als bij het organisme van ons lichaam. De mens is niet alleen 
maar ademhalingsorgaan, niet alleen maar spijsverteringswerktuig, niet alleen 
maar denkmassa. Maar juist in de samenwerking van de verschillende functies 
openbaart zich de eenheid. Dat is een vorm van integratie die we volgens Ligthart 
niet zelf maken, maar alleen te erkennen hebben. Volgens Ligthart betekent 
integratie van de leerstof niet dat we kunstmatig verschijnselen uit hun verband 
halen en in nieuw verbanden samenvoegen, maar juist dat we het in het leven 
bijeenzijnde bijeenhouden.  
 
Didactiek 
 
Het is volgens Ligthart dus de taak van de leerkracht zijn leerlingen ‘bij de 
werkelijkheid te brengen’. Hoe stelde Ligthart zich dat nu voor? In de eerste 
plaats ligt er voor hem in de vertelling een belangrijk middel. "Als die man aan 
zijn jongens verhaalt van Napoleon’s tocht naar Rusland, zo levendig, dat de 
jongens er met hun hele hart bij zijn, dan geeft hij zaakonderwijs, zo mooi als je ’t 
maar denken kunt". Een goed vertellend leraar kan volgens Ligthart met een 
simpel stuk krijt, zelfs zonder tekentalent meer aanschouwelijk maken dan een 
ander met een schat aan officieel illustratiemateriaal. Het zijn volgens hem in de 
eerste plaats de woorden die de werkelijkheid aanschouwelijk moeten maken. 
Woorden moeten de werkelijkheid tot leven wekken. En het cruciale punt zit 
hierin dat dat met de taal van de wetenschap alleen niet gaat. Wat daarvoor nodig 
is, is de taal van het volle leven.   
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Het volle leven, leerplan voor het zaakonderwijs 
 
Nu was Ligthart een man van de praktijk. Zijn beschouwingen waren geen 
vrijblijvende speculaties, maar werden geboren uit de praktijk van het onderwijs 
aan zijn school in de Haagse Tullinghstraat. Daar probeerde hij concreet vorm te 
geven aan het zaakonderwijs zoals hij dat zag. Tegen die achtergrond ontwikkelde 
hij samen met twee collega-onderwijzers, Scheepstra en Walstra, een leerplan 
voor het zaakonderwijs op de lagere school onder de titel ‘Het Volle Leven’ 
(1909). Het werd een leerplan voor de eerste drie jaren van het lager onderwijs. 
 
In de opzet staan drie nauw samenhangende thema’s centraal: Het gebied van de 
natuur, dat Ligthart beschrijft als het grote en enige grondstoffenmagazijn van ons 
allen, het gebied van de nijverheid, waarin de grondstoffen verwerkt worden en - 
als derde - het gebied van de consumptie, de verbruikende maatschappij, waar wij 
ons volgens hem allemaal midden in bevinden. Samen moeten die drie thema’s de 
samenhang duidelijk maken tussen de verschillende gebieden van natuur en 
mensenleven.  
 
Het uitgangspunt van de leergang ligt in de aardrijkskunde van Nederland. Maar 
die aardrijkskunde moet dan volgens Ligthart wel meer zijn dan alleen 
kaartkennis. In zijn visie gaat het er om dat kinderen in de eerste plaats een beeld 
krijgen van de verschillende aardrijkskundige landschappen. Die landschappen 
worden in het leerplan in twee groepen verdeeld: De natuurlandschappen en de 
cultuurlandschappen. Bij de natuurlandschappen gaat het (in die tijd) om bos, 
heide en moeras, en bij de cultuurlandschappen om weide, akker en de moestuin. 
Bij elk van deze landschappen hoorden bovendien kenmerkende planten, dieren 
en bedrijven. Het landschap brengt ook kennis daarvan met zich mee. Met deze 
inleiding in de aardrijkskunde wordt volgens Ligthart bovendien het 
geschiedenisonderwijs voorbereid omdat het hier ook gaat om de vraag hoe ons 
land van bossen, heide en moerassen geworden is tot het land van weiden, akkers 
en tuinen.  
 
In de praktijk moet het leerplan kinderen heel dicht bij de werkelijkheid brengen. 
Het gaat er om dat kinderen gaandeweg op school een wereld gaan bewonen, die 
door spel, arbeid en vertelling in het leven wordt geroepen en waarin ze kennis 
verwerven van mensen, dieren, planten, dingen, bedrijven, vormen, maten, kleu-
ren enzovoorts.  
 
Ligthart beschrijft het zelf zo: "We kiezen voor elk halfjaar een bepaald gebied, 
leven er in, raken er eigen met het bedrijf der mensen, leren de voornaamste wer-
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kingen en werktuigen van dat bedrijf kennen, ook, zo mogelijk, in hun oorspron-
kelijke, primitieve staat (cultuurhistorie) en komen in aanraking met de belang-
rijkste van de daar inheemse, meest gecultiveerde planten en dieren". De 
wandplaat neemt bij Ligthart daarbij een centrale plaats in. Elke maand komt er 
een plaat voor de klas met een tafereel dat aansluit bij de vertelling van de 
onderwijzer. Op die platen komen zowel de natuur, als de mensen en hun bedrij-
vigheid terug. Zo is er een plaat van het bos, een plaat van de timmerman, een 
plaat van de houtzaagmolen enzovoorts.  
 
Aan het eind van het derde jaar komt dan de kaart van Nederland voor de klas, 
waarop de weiden groen, het akkerland geel, de tuinen en boomgaarden roze en 
de heide purper gekleurd is. Die kleurstelling is belangrijk volgens Ligthart: 
"Tegelijkertijd zien ze in de kleuren, maar ook in hun fantasie, het gebruik van de 
bodem. Er is verband gelegd tussen de platen van vroeger en de kaart van nu. De 
kaart geeft lijnen, maar ook leven".  
 
Samen op de fiets door Nederland 
 
Ligthart werkte zijn ideeën voor de hogere leerjaren uit in een methode voor het 
aardrijkskunde-onderwijs, die hij ontwikkelde in samenwerking met A.F. Cremer 
en R. Noordhoff, twee Amsterdamse onderwijzers die zich in het bijzonder in de 
aardrijkskunde hadden gespecialiseerd. Zo verschenen achtereenvolgens ‘Op de 
fiets door Nederland’ (1901-1902) voor het zesde en zevende leerjaar en ‘Samen 
op reis’ (1907-1909) voor het vierde en vijfde leerjaar. Ook hier willen de 
schrijvers beelden aanbrengen van landschappen en volksleven, om land en volk 
enigermate te leren kennen en liefhebben. De hele methode is daarom opgebouwd 
als een groot aantal reizen door Nederland.  
 
In ‘Samen op reis’ worden zo de verschillende landschappen bezocht. Bij de 
behandeling van de kuststrook komen daarbij aan de orde de waterkering met 
duinen en duinbegroeiing, badplaatsen met badhuizen e.d., visserij met de vissers-
boten en de vuurtoren, IJmuiden met de grote haven en het Noordzeekanaal, de 
geestgronden achter de duinen met hun tuinbouw enzovoorts. Bij de behandeling 
van Hoog-Nederland gaat het over het zand met zijn keuterboertjes, de beken met 
hun papierfabrieken, de bossen met hun herstellingsoorden, Twente, met zijn - 
toen nog bloeiende - textielindustrie (inclusief de vraag: waarom die textiel hier?), 
de Drentse heide met haar flora, fauna en menselijke bedrijvigheid, de 
turfwinning in het hoogveen, inclusief aardappelmeel en strokarton en tot slot 
Limburg met zijn mijnbouw. Dit alles komt niet aan de orde als verzameling losse 
feitjes. Het gaat om een landbouw op basis van de grond en een nijverheid op 
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basis van de landbouw. Voortbouwend op het uitgangspunt van de drie schakels 
natuur, nijverheid en verbruiksleven, wordt het leven in elke streek behandeld in 
verband met de natuurlijke ondergrond.  
 
In ‘Op de fiets door Nederland’ voor het 6e en 7e leerjaar wordt het land verder 
doorkruist: visserij, kaasmakerij, veeteelt, akkerbouw, een boterfabriek, stam-
boekvee, oesterkwekerijen, het Drentse esdorp met zijn specifieke landbouwsys-
teem, een imkerij, een zaaimachine, een slachterij, pijpen- en pottenfabrieken, 
dijken en overstromingen, landaanwinst en -verlies, het ontstaan van de duinen, 
poldersystemen, met sluizen en gemalen, glas- en behangfabrieken, een hoog-
oven, grotten, vogels, planten enzovoorts. Alles wordt gedetailleerd in zijn wer-
kingen en bezigheden gevolgd, waarbij uiteraard de onderlinge samenhangen niet 
uit het oog verloren worden.  
 
In het aardrijkskunde-onderwijs, dat uiteraard een beeld geeft van het Nederland 
in die dagen, haalt Ligthart opnieuw de verbanden in het volle leven naar voren. 
De aardrijkskunde is zo een voortzetting van zijn zaakonderwijs in de lagere 
jaren, waarin de beginselen van zakelijkheid, integratie, levensverband herkenbaar 
aanwezig zijn. 
 
Besluit 
 
Kenmerkend voor Ligtharts zaakonderwijs is de oprechte belangstelling voor alles 
wat het volle leven te zien geeft. Als bevlogen schoolmeester en begenadigd 
verteller voerde hij zijn leerlingen mee, de wereld in. En dat is niet onopgemerkt 
gebleven. Met zijn zaakonderwijs markeert Ligthart een belangrijk moment in de 
geschiedenis van de Nederlandse didactiek.  
 
Nu, bijna een eeuw later, kunnen we ons de vraag stellen of we ook nu nog wat 
zouden kunnen leren uit het werk van Jan Ligthart. Hoewel zijn beeld van de 
slavendrijver op de katoenplantage waarschijnlijk beter past bij de onderwijzer 
van zijn tijd, die rond ging met roede en plak dan bij de moderne docent van 
vandaag, meen ik toch dat zijn opvattingen ook vandaag nog van betekenis zijn. 
En die betekenis blijft geenszins beperkt tot het domein van het basisonderwijs. 
Wat we in onze tijd in het aardrijkskundeonderwijs zien is een beweging waarbij 
we proberen kinderen steeds meer actief bij de stof te betrekken. Methoden 
bevatten steeds minder tekst en steeds meer vragen en opdrachten. De meest 
recente ontwikkeling, het studiehuis, is daarvan een prachtig voorbeeld. Door 
leerlingen zelf actief met de stof bezig te laten zijn worden betere leerresultaten 
verwacht.  
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Bij Ligthart zien we evenwel dat niet de activiteit op zich het leren stimuleert, 
maar slechts die activiteit, die door echte belangstelling gedragen wordt. En voor 
die belangstelling zijn in de eerste plaats verband en samenhang van ver-
schijnselen belangrijk, het levensverband van het volle leven. Dat zijn zaken die 
bij alle aandacht voor de eigen activiteit van de leerling nogal eens onder-
sneeuwen. Bij vragen en opdrachten gaat het immers meestal in de eerste plaats 
om analytisch inzicht. Daarbij wordt dan ingezoomd op specifieke onderdelen van 
de zaak, waardoor het overzicht over het totaal – het levensverband – nogal eens 
verloren gaat.  
 
Overzicht, samenhang en levensverband vragen om rehabilitatie van het verhaal 
en de vertelling in de aardrijkskunde-didactiek. Wil de aardrijkskunde kinderen 
bij de werkelijkheid brengen, dan moet ze terug naar het verhaal van de 
geschiedenis van mens en wereld. Een les over de Randstad betekent dan een 
verhaal over de grote ontwikkelingen die dit gebied, in de delta van de grote 
rivieren, aan zich voorbij zag trekken. En daarna kunnen in vragen en opdrachten 
aspecten van die ontwikkeling verder begripsmatig worden uitgewerkt. Een les 
over de ijstijden? Eerst het verhaal van het land dat door de verschillende 
klimaatperioden heen langzamerhand het huidige aanzien kreeg. En daarna 
kunnen bepaalde aspecten van die geschiedenis nader begripsmatig uitgewerkt 
worden. Een les over de derde wereld? Eerst het verhaal van kolonisatie en 
dekolonisatie, van armoede en modernisering, en daarna pas de meer technische 
en begripsmatige uitwerking van die processen. Willen we ons vak als oriëntatie 
van kinderen in de wereld serieus blijven nemen, dan moeten we weer leren kin-
deren bij de werkelijkheid te brengen, om hen pas dan met die werkelijkheid, die 
hen uitnodigt en die hen uitdaagt, zelf actief aan het werk te laten zijn.  
 

Een bewerkte versie van deze tekst is verschenen in 
Geografie Educatief, jg. 7, nr. 3, Utrecht 1998. 
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