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Hoofdstuk 43

DE EERSTE STAP NAAR ONDERWIJSVERNIEUWING
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Met geschikte uerktuigen en de juiste techniek het kind doelmatig laten werken. Zo
zal hij leren, zich uenijken, zich. uerbeteren, klimmen en groeien.

- Hiermee kom ik aan het einde van mijn uiteenzetting', hernam Mathieu
na een korte pauze. 'Ik kom nu op praktisch terrein. Dat zou op zich al een
heel boek vergen. Maar meer nog is er een onderneming of een coóperatie
nodig die zich, onder leiding en met de permanente medewerking van
onderwijzers en zonder enig winstoogmerk, inzet voor de ontwikkeling en
de technische productie van nieuwe werkmiddelen, die daadwerkelijk ter
beschikking komen van de onderwijzersr.

Ik weet dat deze taak van onderzoeken, aanpassen en creëren serieus
is aangepakt door verschillende onderwijswerkgroepen van vakbonden
en coóperaties. Dat moet alleen beter gecoórdineerd, beter onderbouwd
worden om deze inspanningen als het ware te bundelen. Dan zult u de
veranderingen zien! Voorlopig volsta ik hier met enkele adviezen.

Wat de werktuigen en het materiaal betreft: zowel het ontwikkeien als
het kiezen daarvan is buitengewoon moeilijk, want onderwijzers hebben
zich daar nooit om bekommerd; en de markt heeft niet meer te bieden
dan belachelijk speelgoed dat geen recht doet aan een volwassen opvatting
van kinderwerk: een blikhen spa die bij de eerste poging krombuigt, een
houten schop waarmee je alleen maar zinloos zand kunt verplaatsen op
het strand, een tinnen zaag waarmee de kleine werker zich vooral niet kan
verwonden... Hebt u op de markt wel eens een echte kruiwagen op kinder-
formaat gezien, een beitel die ook echt hout snijdt, een schaaf waarmee je
kunt schaven, een bruikbare tang? Nee: dat moet technisch allemaal nog
gerealiseerd worden. Reden te meer om niet lichtvaardig aan de slag gaan
en om zorgvuldig voor de verschillende leeftijden de meest dringende en de
meest noo dzakelij ke vo orzienin gen te treffen.

I Mathieu doelt hier op de CEL: Cooperative de L'Enseignement Laïc (Coclperatie voor Openbaar
Onderwijs), de door Freinet en medestanders opgerichte en geleide onderneming die onderwijs-
werktuigen ontwikkelde en boeken, brochures en (kinder)-tijdschriften uitgaf. (vert.)
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Ik heb in een boek van proudhonr een overzicht gevonden waarin
werktuigen ingedeeld worden naar volgorde van verschijning en gebruik in
relatie tot de maatschappelijke en technische vooruitgang. Ik heb proudhons
lijst een beetje gewijzigd en al doende aangevuld met basisinstrumenten
van de werktuigkunde. Perfect is het nog niet en ik zou het dan ook geen
gek idee vinden als een bekwamere werkgroep nog eens met mijn plan àoet
wat ik met de indeling van proudhon heb gedaan. Maar mijn poging heeft
op zijn minst het voordeel latere onderzoeken aan te scherpen en zij dient
tevens als toelichting op het gedetailleerde atelierplan dat ik voorsta.

INDELING VAN I\TRKTUIGEN VAN DE MENS

Maar alleen de aanwezigheid van deze gereedschappen op school is niet
voldoende: de ieeriingen moeten de behoeÍ1e krijgen ze te gebruiken voor
een praktisch doel dat op zichzeif motiverend is. want een werktuig,
evenais een denkbeeld trouwens, krUgt pas zijn menselijke waarcie bij zijn
toepassing en in dienst van het persoonlijk en maatschappelijk gebruik dat

( I 809- I 865). Autodidactisch econoom-socioloog. Socialistisch theore-
als een van de grondleggers van het anarchisme riat een coóperatieve

I Pierre-Joseph Proudhon
ticus, maar vooral bekend
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A. Hefboon
Slee, kar, kruíuagen

B. Haak
Buri.jn, nuakl, ungel, harpoen

C. Tang
Nij p ran g, b ank s ch roef,

schaor, tangen

D. Lijnen
Draad {uerschillentle

materi,alen), toutu, k.n.opeu,

keft i ng, ueejletourt, lee r

E. Hamer
Ham ers, (hei)blok, aan beelrl

F. Wig
Vat hor.rt af i.izer

G.Zaag-Viil fl . Schop, houweel, schoffel,
vork, ploeg. eg

I . llellend vlak

J . Rol,
Wiel, ktttrol

K . Buizen
In de open lucht, qoot. piip,

hevel

L . Roeispaan en roer
Bij boot en uliegtuig

M , Boog
s prínqueer

N. Liniaal O. Waterpas

P. Winkelhaak Q . Passer R. Slinger en loodli.jn

S. Weegschaal, balans T. Cirkel, bol, schijf Ll. Schaal/maat

V Overbrenging
Tu ttd u'iel, tl ri ifri etn

X. Excentriek Ikrukas) Y. Rail. kabel

Z. Cilinders, zuigers, kleppen

samenleving zonder staat voorstond. Fel tegenstander van het volgens hem intolerante staatggo,
cialisme van Marx. {vert..)
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ervan maakt.
y'oor dat gebruik hoeven we areen maar aan de basisberoepen van
ger te denken:
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die op school korte praktijklessen komen geven. v

vanzelfsprekend veranderen deze ateliers met de leeftijd van de kind.eren.
Er ziin ook bepaalde breekbare, zeld.zame, dure of potentieel gevaarlijke
werktuigen, die buiten het bereik van jonge werkerges bewaard moeten
worden. we moeten overigens niet zo overd.reven bang ziin voor de kleine
onschuldige ongelukjes die nu eenmaal bij het leerproces horen: je met een
hamer op je vingers slaan, je met een naard prikken, etc. Zulke tegensragen
zullen de kinderen nooit weerhouden hun experimenten te heivatten en
te vervolgen. Een beknopt reglement dat de onderwiizer vrijwaart van
wetteliike aansprakelijkheid is voldoende om de zaak te regelen.

ons doel zai bereikt z4n zodra we dankzii een goed overdacht aanbod
aan materialen de meisjes zullen zien naaien, weven, koken, inkopen doen
en verkopen, en dejongens zien sjouwen, slepen, scheppen, bouwen, zagen,
smeden, spiikeren, schroeven, en met behurp van motoren, rails, driifrieáen
en excentrieken bewegingen opwekken, reguleren en overbrengen... Dit
alles natuurlijk met behulp van aangepast materiaal. over de aard van dat
gereedschap heb ik heel wat nagedacht en ik heb ook wel ideeën voor de
ontwikkeling daarvan, maar het heeft niet veel zin om daar nu over uit te
weiden.

beroepen weerspiegelen zich heel duideliik in de werkactiviteiten in
klassen zoals ze mij voor ogen staan:

Verk op het land
)ierverzorging
immerwerk
meden: bewerken van ijzeq tin, aluminium en elektriciteit
pinnen, weven
laaien
oken
ouwen
andel

De school heeft nooit rekening gehouden met de behoefte aan creatief
handelen, omdat zij de kracht daarvan miskende. Zij meende haar
waardigheid te verliezen als zij zou afstappen van de zuiver intellec_
tuele aanpak. Zo vormt de school misbaksels met een overbelast en zwak
geheugen, die drogredenen hanteren, met een Iosgeslagen fantasie, met
een overprikkeld en ongecontroleerd gevoelsleven, maar die nog nooit een

ateliers zouden er moeten zijn vanaf de kleuter- en onderbouw waar ze
gewaardeerd zullen worden dan de min of meer educatieve spelletjes
tijdverdrijf die er nu gepraktiseerd worden. Alles is natuuililk een
:ie van aanpassing van het bestaande, en daar hou ik me mee bezig.
lr moet ook nagedacht worden over de introductie tot het gebruiken
leze werktuigen en over de leiding over de ateliers. ik besef dat de
e onderwijzers en voorai onderwijzeressen, misvormd door hun'cognitieve opleiding, zelfs de meest simpeie werktuigen niet kunnen
nen. In afirrrachting van het herstel van dit betreurenswaardige gebrek
:n we ons redden met twee hulpmiddelen. Ten eerste, veftróuwen
:n in kinderen, die immers veel minder twijferen dan wij en verken-
:rwijs en proefondervindelijk slagen waai wij liever uitleggen en
nstreren. En in de tweede plaats zouden we van tijd tot tiid een beroep

levende loot uit de grond hebben doen opschieten, ofeen huisdier verzorgd,

.1

of houtjes gehakt, die geen spljker kunnen inslaan, of iets in elkaar kunnen
zetten, die nog nooit iets gesponnen, genaaid, gekookt of gebouwd hebben
- allemaal bezigheden met een instinctieve inslag en dus onlosmakelijk
verbonden met de ontwikkeling van het individu. Deze activiteiten zijn
basis van onze beschaving en zullen dat blijven.

Het is de hoogste tijd dat we deze fouten corrigeren, en laten
beginnen bij het begin: de kinderen werk aanbieden waartoe ze zich
volledig aangetrokken voelen, in het vertrouwen dat de daaruit
activiteiten uit zichzelf zullen leiden tot aanpass ing aan de omgevin$,
solide verankering in het leven, meer zin voor ordening, de
van de motoriek, een diepgaande motivatie en de stimulering van

In het dorp 0p het land
timmerman
wagenmaker

wever
smid

spinster
naaiwerk

koken

spitten
ploegen
zaaien

sjouwen
planten
bouwen
handel
vervoer

machtsgevoel dat vrljmoedigheid, zelfuertrouwen, lef, een goed
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Dit alles tezamen vormt de eerste noodzakelijke trede in de glorieuze
van het individu en voor zijn dagelijkse strijd om het bestaan in een

sociale omgeving, de eerste stap ook naar de specialisatie door
experimenteren en vergelijken, die de aanvang van elk denken

het begin van alle wetenschap.
U bent geneigd te zeggen: je ontwikkelen om efficiënt te kunnen werken.

KeeT de zaaK om: ZINVOL WERKEN OM JE TE KUNEN 0NT\^TIKKTLEN, WRRIJKEN,

, OM TE KLIMMEN EN TE GROEIEN.'


