
Pedagogiek 29e jaargang  • 3 • 2009 • 243

Heruitgave:  “Het tweede jaar van  

De Arend"1

W . E .  v a n  W i j k

“Hoe ziet nu onze “meerderheidsjongen” er uit? Hij is lang van stuk maar slap-
pedanig. Z’n knieën staan een beetje naar elkaar toe en zijn rug is gebogen of 
hij voor ’t lijntje liep. Als hij staat, staat hij ergens tegen aan en als hij zit, dan 
hangt hij. Zijn armen flodderen als leege mouwen langs zijn lijf en zijn handen 
zijn paars en nat en verwaarloosd; ofschoon hij zijn nagels heeft afgeknauwd 
of –gepulkt, draagt hij aan een der vingers voor hij twintig jaar oud is, een 
zegelring van hol goud, maar zonder naamcijfer; veelal heeft hij lidteekens en 
misvormingen aan vingers en nagels. Hij heeft een harde stem en een veron-
achtzaamd gebit, dat trouwens heel dikwijls ook niet bij zijn mond schijnt te 
behooren, wat afmetingen en aantal der tanden betreft. Hij loopt slungelachtig 
op scheefgetrapte schoenen; hij heeft eksteroogen en lepelteenen en des win-
ters vuile voeten. Hij voedt zich met aardappelen en een onmatige hoeveelheid 
wit brood en hij heeft steeds een of andere lichamelijke behoefte: hij moet 
olienoten eten of caramels snoepen of wateren of rooken of wat ook. Hij draagt 
verscheidene lagen van ondergoed en des Zondags een stijf grijs pak, waarin hij 
zich gedwongen beweegt. 
 Hij is onbeschrijfelijk onhandig; indien dit voldoende werd ingezien dan 
zou de vraag of handenarbeid al dan niet een facultatief vak op de lagere school 
moet zijn, bijna in dien zin opgelost worden, dat alle andere vakken eer facul-
tatief zouden worden gesteld dan dit. Sleutels draait hij kapot, schroeven te 
vast aan, lichtschakelaars den verkeerden kant op, deurknoppen verwringt hij. 
Als hij schrijven moet dan zit in een oogenblik de heele boel vol inkt en als hij 
een boek gelezen heeft, ligt ’t uit elkaar. Dingen, waarvan men nooit vermoed 
zou hebben, dat ze ooit kapot zouden gaan, bezwijken bij zijn komst. Ik heb ’t 
hier volstrekt niet over baldadigheid of tuchteloosheid; men behoeft niet tot 
een endemische vernielzucht te concluderen voor de verklaring van het hier 

1  Deze tekst betreft een deel van de “Het tweede jaar van De Arend” in 1924 geschreven door 
W.E. van Wijk en in 1924 verschenen in Volksontwikkeling. Maandblad uitgegeven door 
het Nutsinstituut voor volksontwikkeling. Wijk, W.E. van (1924). Het tweede jaar van de 
Arend. Volksontwikkeling. Maandblad uitgegeven door het Nutsinstituut voor volksontwikkeling, 
(6), 1-22.
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m edegedeelde. Zijn handen zijn er, om te bewijzen, dat zijne onhandigheid de 
oorzaak is van het feit, dat zijn weg geteekend is door kapotte rommel. Hij moet 
altijd wat koopen en zal dus nooit iets bezitten. Hij is volkomen onkunstzinnig; 
een jongen van 16 jaar komt niet dan bij groote uitzondering naar goede muziek 
luisteren, maar hij geniet uren achtereen van een krassende grammophoon en 
slentert een heelen middag achter een pirement. Een pirement is een draaiorgel. 
Om een indruk te krijgen over zijn smaak op ’t gebied der beeldende kunsten, 
bezie men slechts eens een winkel, waar “schilderijen, echt olieverf, in lijst en 
per paar” worden verkocht, of de ansiegtkaarten met vrouwen met een hangslot 
door den mond, met fietsende dames met reusachtige zitvlakken, met verzopen 
kerels met hooge hoeden; of nog erger de als “kunst” aangeboden kaarten: een 
dame alleen of een heer en een dame met een grijzen achtergrond met palm of 
een sentimenteel kind. Wat zal toch eens het nageslacht over onze cultuur moe-
ten denken? Men bezie de meubelwinkels, de behangselpapierzaken, de bazars, 
de wandtexten, het aardewerk. Huis na huis is leelijker naarmate het “mooier” 
is; er is niets persoonlijks in zijn ouderlijk huis te vinden. Met zijn literairen 
smaak is het al evenzoo gesteld: hij leest nooit een gedicht en De Kleine Johan-
nes vindt hij flauw. Mooi vindt hij van Raffles, de gentleman-dief, en als geestig 
accepteert hij uitsluitend, wat als “luimig” aangeboden wordt in zaken, waar 
z.g. voordrachten verkocht worden. Wie zich eenige illusie mocht vormen over 
de vaderlandsche boert, hij ga in een voordrachtenwinkel en koope een luimige 
voordracht, slechts één, onverschillig welke; hij zal voor goed van zijn waan 
genezen zijn.
 Hij kan niet zingen; daar hij stilte niet verdragen kan, gaat hij in plaats 
daarvan lallen. Hij kan niet tegen de eenzaamheid en is bang in ’t donker. Hij is 
niet geestig en niet fijn; als men hem vraagt voor een vergadering, informeert 
hij of d’r een glaassie bier bij hoort. Als een raam open staat spuugt hij er uit op 
de voorbijgangers. Even leuk is hetzelfde van een brug op een schuit.  Hij zelf 
moet goed buiten schot blijven. Als hij gevat wordt ontkent hij; hij loochent 
alles, zelfs wat zoo klaar als de dag is. Hij wil U liever in een natuurwonder laten 
gelooven dan in zijn schuld. Want hij is onoprecht. Weinig dingen gaan mij 
zoo aan’t hart om te moeten constateeren als dit. Het is nu bijna twintig jaren, 
dat ik me met arbeid onder jongens bezig houd en juist even lang, dat ik deze 
eigenschap heb waargenomen; hoe ik ook getracht heb om mezelf waar te ma-
ken, dat ik ten minste hier verkeerd zag – ’t is niet anders. Oneerlijk, in den zin 
van diefachtig, is hij niet; behalve in gevallen, waarin het steelbare kan worden 
g egeten. Hij is accuraat met geld, dat men hem b.v. heeft meegegeven voor 
boodschappen, doch hij is zonder eenig eergevoel ten aanzien van verplichtin-
gen, die hij op zich heeft genomen, b.v. met voorgeschoten kampgeld, vergoe-
ding wegens aangebrachte schade en dgl. Neen, fierheid is geen eigenschap van 
hem; zelfs voor diensten, die hij aan zijn eigen kring bewijst vraagt hij geld; 
leden van de damvereeniging, die de doosjes van de steenen geplakt hadden, 
van de voetbalvereeniging, die de voetbalkeet hadden uitgeboend, spelers, die 
een koffer met requisieten voor een uitvoering hadden gehaald, zij allen bleven 
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na hun daad staan draaien om te informeeren “hoe of dit nou zit met hm, hm 
…”.
 Hij is slordig, vooral op boel van een ander. Hij verveelt zich gauw en wordt 
dan melig en landerig. Hij kankert spoedig en is gemakkelijk ontevreden te ma-
ken; maar altijd op “ze” en nimmer op zich zelf. 
 En hij stelt in geen enkele geestelijke of ideeële zaak eenig belang, hij is tot 
geen enkele geestelijke inspanning in staat. Zonder eenigen weerstand geeft hij 
zich over aan gewoonten van sleur: rooken, kaarten, dobbelen, op bepaalde 
avonden bepaalde straten afdrensen (zulke avonden heeten stieravonden). Het 
stemt weemoedig als men de verandering nagaat, die opgetreden is in een jon-
gen, dien men als leuk, ferm schoolkind heeft bijgewoond; voor een jongen van 
13 jaar zijn de Wolga en de Weichsel concrete begrippen, bestaan er planten en 
dieren, voor den slungel van 15 is de Maas al ver en wat koop je voor de rest? 
Wat hê je dran?
 Dat men er zich toch voor wachte om den arbeid de schuld van alles te ge-
ven; werken kan natuurlijk nooit een oorzaak zijn van lamlendigheid. En als 
een leeraar aan een hoogere burgerschool of aan een muloschool of aan een 
ambachtsschool dit mocht lezen, hij zal het type ook onder zijn leerlingen wel 
terugvinden1.
 Geen enkel ideaal – ik zeide het reeds – kent hij; grondig is ieder godsdien-
stig en ieder nationaal ideaal verwoest. Het lijkt wel, heeft Prof. Casimir eens 
geschreven, of ons land door evenveel verschillende volkeren wordt bewoond 
als er godsdienstige of politieke partijen zijn. Een gemeenschappelijk vaderland, 
welks roem ons allen gelijkelijk dierbaar zou zijn – in veler oog is het een waan-
voorstelling. Zoo is ook het werk onder jongeren van partijschap doortrokken. 
 De S.D.A.P. bouwt, pas in den laatsten tijd, ook aan haar jeugd; zij heeft in de 
A.J.C. een organisatie in het leven geroepen, die op ’t oogenblik het beste is, van 
wat ons land aan jeugdorganisatie bezit. De heffe des volks bereikt zij niet. Zij 
heeft haar jongens en meisjes een heel wat flinker wijze van optreden geleerd 
dan men meestal ziet; naarmate zij groeit zal ze echter steeds meer haar karakter 
van ontwikkelingsclub tegen dat van ontspanningsvereeniging verliezen. En 
ook hier komt telkens weer een typische karaktertrek van m’n meerderheidsjon-
gens naar buiten: de verwaandheid.
 Want zoodra toch niet begint hij aan iets, dat waarlijk tot een hooger plan 
zou kunnen voeren of daar treedt een zelfgenoegzaamheid op, die zijn pogen 
verlamt: een jongen, die een vreemde taal of wiskunde zal gaan leeren, praat 
een week daarop met dédain over taalstudie en wiskunde, of hij die al in z’n zak 
had. Maar tegen de tijd dat de werkelijke moeilijkheden komen, gaat hij opzij.
 Ziehier het portret voltooid; wie meent dat het met iets anders dan liefde-
rijkheid geteekend is, kent den schrijver niet. Men moet ook niet zeggen, dat ik 
gechargeerd heb. Ik heb het ook niet over schoolkinderen gehad, maar over de 
z.g. “rijpere” jeugd en ik vestig de aandacht van een ieder, die zich voor het ge-
val interesseert, in ’t bijzonder op het ongemeen snelle verloop van het proces 
van geestelijk volwassen worden. Tegen elke toast op ons volk, van menschen, 
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“die wel heel andere ervaringen hebben dan de schrijver” – waaraan ik volstrekt 
niet twijfel – houd ik al bij voorbaat vol, dat zij òf te weinig gevallen onder de 
oogen hebben gehad òf dat het lot hun steeds de verheugende uitzonderingen 
getoond heeft.
 Ook moet men er niet uit lezen, als zoude ik door de jongens gedesillusi-
oneerd zijn en nu eens echt kwaadaardig tegen hen uitpakken, nu toch blijkt 
dat de zaak hopeloos is. ’t Is waar, de arbeid brengt wel zijne ontgoochelingen 
mede; zoo was er eens een jongen, waarvan ik veel verwachtte en van wien ik, 
door zijn schranderheid en hulpvaardigheid, wezenlijk hulp had. Op een avond 
vroeg hij of hij de schrijfmachine even mocht gebruiken, want hij had wat voor 
zich zelf te werken. Ik vond ’t heel best en weldra was hij ingespannen bezig.
 Toen ik een uur later eens kwam kijken, wat of hij toch gebrouwen had, 
bleek ’t dat hij eenige exemplaren van het rijm over een Juffrouw Smit en een 
Juffrouw Kalleker vervaardigde. Zulke dingen zijn natuurlijk niet prettig, maar 
hadden niets uit te staan met de beantwoording van de vraag: moeten wij iets 
doen voor de rijpere jeugd en wat”?
 En dan zien wij in, dat de toestand heel ernstig is en dat alle opvoeders de 
handen ineen moeten slaan, om een uitweg te vinden.  En de taak van een In-
stituut voor de Rijpere Jeugd blijkt nog veel verhevener dan men aanvankelijk 
reeds had gemeend; het moet meehelpen aan het zoeken naar en het beproeven 
van een methode, die allen opheft en die de besten ontdekt. De leuze: Freie 
Bahn den Tüchtigen, is valsch als men er mee bedoelt, dat onze maatschappij 
opzettelijk de bekwamen onder zoude houden. Onze tijd heeft veel te zeer aan 
leiders behoefte, dan dat hij niet juist alles doen zou om een jongen, die werke-
lijk geestelijk wil, alle mogelijke kans te geven. Maar juist de wil is er niet; erger: 
het vermogen om te willen ontbreekt.

Noot

1  In een in menig opzicht voortreffelijke brochure van Dr. J. Waterink, predikant te Zutphen: 
Het verscheiden karakter van den Jeugdarbeid in verband met volksaard en milieu (uitga-
ve, Bond voor Gereformeerde Jeugdorganisatie) kan men op pag. 16 de gelijke beschrijving 
van den fabrieksjongen vinden.




