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HEEMKUNDE. 

Sommigen noemen het reeds een „nieuwe" Wetenschap, anderen verwachten er 
een opbloei van voor het cultuurbewustzijn der Nederlanders. Het is eenigs-
zins verontrustend. 

Gelukkig heeft de Secretaris Generaal WM Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbe-
scherming zich er duidelijker over uitgesproken: heemkunde moet „doordringen" de 
wetenschappen van Nederlandsche Taal, Geschiedenis, Aardrijkskunde, Kennis der 
Natuur etc. en zich vooral doen gelden op de Lagere, Middelbare en Hooge Scholen. 

Hiermede komen we op bekend terrein. Van tijd tot tijd openbaart zich bij de 
menschen de behoefte, zich bezig te houden met de concrete dingen, met de ware 
werkelijkheid, altijd voor zoo ver wij die meenen te beseffen. Zoo verwachten wij 
dan nu van de Heemkunde, dat zij ons op weg zal helpen naar een intelligente en 
gevoelige belangstelling in onze omgeving: natuur, landschap, bedrijf en de nog 
waarneembare getuigenis van het verleden. Die esschenboom op pag. 127 van Jaar
gang XLV van „de Levende Natuur" vertegenwoordigt een stukje Heemkunde. 
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De behoefte aan het concrete en waarachtige heeft zich wel het sterkst geuit in de 
Renaissance. Ik noem alleen maar Rabelais en wel om het fraaie programma, door 
hem ontworpen voor het onderwijs voor de rijpere jeugd in casu de jongelieden 
Gargantua en Pantagruel. 

Wij, jonge onderwijzers van om en bij de dertig jaar hadden daar ook wel iets van 
gelezen en wisten ook van Comenius en dan niet alleen, dat hij in Naarden begraven 
ligt. Het is nu een kleine halve eeuw geleden, dat wij ons onweerstaanbaar gedreven 
voelden naar het concrete en waarachtig werkelijke. De school kende wel reeds het 
beginsel van „aanschouwelijkheid" maar betrachtte die hoofdzakelijk aan min of meer 
geslaagde platen. Wij wenschten zoo veel mogelijk de dingen zelve en kwamen met 
de leuze: „wanneer je de koe niet in de klas kan brengen bij het kind, dan breng 
je het kind naar de koe". Tusschen twee haakjes, dat drama werd opgevoerd in 
Amsterdam. 

Zoo kwamen wij tot Heemkunde, maar wij noemden het anders, want dat woord 
bestond nog niet. Natuurlijk kenden wij de „Heimatkunde", maar wij hadden taai-
gevoel genoeg om te begrijpen, dat ons Hollandsche „heem" heel iets anders is 
dan de Duitsche ^heimat" Wij gingen „schoolwandelingen" houden. Dat leek een 
geweldig nieuwtje. Maar gelukkig hadden we een puiken wethouder voor onderwijs, 
Mr. Willem van Lennep, een zoon van den nog lang niet genoeg vereerdenjacob van 
Lennep. Mr. Willem was al heel oud, maar hij had ruime opvattingen en liet dat 
jonge volk gaarne betijen. De Plaatselijke Schoolcommissie stribbelde wel wat tegen, 
maar stond toch toe, dat er per week één schooltijd (dus een halve dag) besteed mocht 
worden aan die schoolwandelingen. 

Als we nu een groote wandeling wilden maken, dan deden we dat op Woensdag 
of Zaterdag, lieten de kinderen een half uur eerder komen en brachten ze een uurtje 
later thuis en dat ging opperbest. 

Onze school lag op de Passeerdergracht en de leerlingen waren echte Jordaners. 
Wij deden „kleine wandelingen" van een halven schooltijd en dat kon dus tweemaal 
per week en dat ging dan naar het Vondelpark en het nog onbebouwde Willemspark. 
Ook eens een uurtje naar het Rijksmuseum met een streng beperkt programma. 

Wij hadden twee groote wandelingen: Amstelveensche weg. Koenenkade, Sloter-
jaagpad en de andere naar Zeeburg naar het Gemeenelandshuis. Die wandelingen 
werden herhaald in verschillende jaargetijden en in opeenvolgende jaren, zoodat de 
meeste leerlingen ze viermaal deden onder leiding. Maar velen deden ze ook weer op 
hun eigen houtje en togen nog verder de wijde wereld in. Wat ook de bedoeling was. 

De Amstelveensche weg was toen nog een mooie boeren-polderweg. Wanneer 
we gingen in de tweede helft van April" op een zonnigen lentemorgen, dan genoten 
we van het jonge groen aan de oude iepen, van de mooie bloementuintjes van de 
boerderijen en van de dotterbloemen in het boezemland langs de Schinkel. Zwaluwen 
vlogen in en uit de zolderramen van de hoeven, de ooievaar klepperde op zijn nest 
bij Buitenveldert. De kinderen zagen, dat die weg een polderscheiding was: 
het water aan de eene kant veel hooger dan aan de andere. Later, als we de tocht 
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naar Zeeburg deden kregen ze te hooren van polderbestuur en hoogheemraadschap. 
Dan de Koenenkade op, alweer nieuwe polders. En daar had je dan die zalige 

Koenenmolen met vlak er bij een overtoom en een schutsluisje, die voor een vriendelijk 
gezicht door den molenaar in werking werden gesteld met behulp van de jongens. 
In den molen zelf klommen we niet, dat zou te veel tijd vergen, maar een eindje 
verder was een klein buitenpoldertje en dat had een kleine open vijzelmolen, waar 
je alle onderdeden prachtig kon zien. Daar hielden we ook een kwartiertje rust, die 
de stoutste geesten echter besteedden aan een ravot- en buitelpartij. Dan werden 
we tweemaal overgezet: eerst naar de Haarlemmermeerpolder en dan weer naar het 
Sloter jaagpad. Daar kregen ze ook een glaasje water- en melk. 

Dan ging het verder langs Nieuwe Meer en Schinkel onder gezang en gejodel 
van leeuwerik, kievit, tureluur en grutto en onder eigen gezang van toepasselijke 
liederen, die nu eerst beteekenis en waarde erlangden. 

Natuurlijk kwamen we bekaf thuis, de onderwijzers even goed als de kinderen. 
Maar het was een gezonde vermoeienis. Sommige moeders stopten sommige meisjes 
in bed; de jongens wouën niet, echte ontembare Jordaners. Uiterlijk was er niet veel 
aan ons te bewonderen, sjofel gekleed, slecht geschoeid, velen op klompen, maar 
de wereld te rijk. 

Uit dien tocht was ontzettend veel te schoolmeesteren, maar we konden ons beperken 
tot wat de kinderen werkelijk konden bevatten en omtrent him graad van bevattelijk
heid leerden we veel, tot ons en hun heil. 

De tocht naar Zeeburg was al even glorievol. Het begon met een zingende tram, 
want het edelmoedig gemeentebestuur verschafte faciliteiten. Dan ging de wandel
tocht den Zeeburgerdijk op, de oude zeewering, links de Israëlitische begraafplaats. 
Van de tegenwoordige Indische buurt natuurlijk nog geen spoor. 

Dan de „echte" zeedijk op met de Zuiderzee en het heerlijke vergezicht en rust 
„op de keien". Een onderwijzer die goed en vlug kon teekenen, ontrolde een reep 
papier van een meter lang en schetste het panorama van den toren van Nieuwendam 
tot aan Muiden. De klas, dertig man sterk, stond en lag naast en achter hem en vol 
verrukking zagen ze Nieuwendam te voorschijn komen, Schellingwoude met de 
Oranjesluizen. Durgerdam, Ransdorp, Ydoorn. Pampus, scheepjes en stoomboot en 
eindelijk het Muiderslot en dat was dan een heele mop, dat dit aan onze zij lag en 
niet aan den overkant. Dit panorama werd op school omgezet in landkaart. 

De keien waren zeer in trek, daar kwamen heele verhalen bij te pas en we ontzagen 
ons ook niet, om daar allerlei granieten op te sporen temidden van „andere steenen". 
Die granieten hebben we later noodig, als we het krijgen over de Veluwe en Scan
dinavië, den Ijstijd en ballast voor schepen. Ook deze tocht geeft veel gevaar voor 
overlading en oppervlakkigheid. 

Het Gemeenelandshuis met het opschrift van „Ik vreet Batavieren" (Hic de Freti 
Batavi enz.) geeft aanleiding om te spreken over polderbesturen. Als het lijden kan, 
gaan we nog een stukje verder tot de Ipesloter sluis, een heel belangrijk punt en daar 
komt Jan Haring op de proppen. Wel prettig, dat deze dijk van Amsterdam tot 
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Muiderberg na de volledige drooglegging van de Zuiderzee nog als meerdijk blijft 
bestaan en naar ik hoop met al zijn mooie flora en fauna. Zijn er nog ringslangen? 

Dit waren onze mooiste wandelingen. Andere scholen deden ze ook en er waren 
ook nog andere mooie wandelingen o.a. de Spaarndammerdijk en de IJpolders. Ik 
weet niet, hoeveel scholen aan die wandelingen deden maar wel dat een aantal van 
die onderwijzers de kern vormden van de destijds opgerichte Natuurhistorische Ver-
eeniging. Zie ook in een der vroegste jaargangen van „de Levende Natuur" het relaas 
van Heimans over de Egels van Amstelveen. 

En het aardigst van alles was, dat de Gemeente Amsterdam zelve schik kreeg in 
het geval en overging tot het doen samenstellen van een Gids voor Schoolwandelingen. 
Er zouden twee deelen komen, maar slechts het eerste deel is verschenen. Ik weet 
niet waarom. Ook heb ik tot mijn spijt dat deeltje niet meer; het zou wel de moeite 
waard zijn, het nog eens op te schommelen. Ook zijn de schoolwandelingen nooit 
algemeen bij het onderwijs in Amsterdam ingevoerd. Ik vond ze het belangrijkste 
deel van onze taak. 

Toch zijn toegewijde onderwijzers en onderwijzeressen er aan blijven doen, ook 
in de kleine steden en op het platteland. De schoolinspectie stelt misschien eens 
een onderzoek in, om te zien hoe het er mee staat. 

Ook de middelbare scholen laten zich niet onbetuigd met dit „buitenwerk", vooral 
schoolreisjes en schoolverblijven elders: Het Kennemer Lyceum met zijn verblijven 
op de Veluwe en in Belgisch Luxemburg, het Amsterdamsch Lyceum met Wolken-
land en ook het Haagsch Lyceum. Het Haagsch en het Kennemer maakten nog al 
dikwijls de tocht der Watergeuzen voor het ontzet van Leiden met Zoetermeer, 
Benthuizen, het Pape meertje en Lammen. En dat dan nalezen in Hooft's Historiën. 
Verder hebben we nog het Maarten Maarten's huis en al de jolige schoolgezelschappen 
die ik in Mei en Juni ontmoet op Texel, in Brabant en op de Veluwe onder leiders 
en leideressen van allerlei leervakken. 

Het zou prachtig zijn, wanneer het heele schoolwezen nu werd ingesteld op deze 
leerwijze, op deze manier van schoolleven. Daar wordt al sedert eenige jaren aan ge
werkt door een Commissie voor Heemkunde. Vroeger heette die: C. ter bevordering 
der Heemschutgedachte bij de Jeugd, maar de korte naam is beter, al hebben som
mige taalgeleerden bezwaar tegen het woord Heemkunde. Ik heb er thans vrede mee, 
vooral ook omdat het is voorgesteld door een paar stoere voorvechters uit Midden-
Limburg. Er is reeds van allerlei geprobeerd. In mijn eenvoud meen ik, dat er van de 
heele Heemkunde niets te verwachten is, wanneer we niet beginnen met de Lagere 
school en met de onderwijzers. De Commissie heeft in dien zin reeds voorstellen 
ingediend bij de vorige regeering. Daarbij is o.a. gevraagd, de opleiding der onder
wijzers en onderwijzeressen zoo in te richten, dat er bij het examen de eisch gesteld 
kan worden: bekendheid, voornamelijk door eigen aanschouwing, met één of twee 
Nederlandsche Landschappen. De Opleiding krijgt dan tot taak: een gezindheid tot 
„buitenwerk" te bevorderen. De kweekscholen moeten schoolwandelen en de kweeke-
lingen moeten er aardigheid in krijgen, een landschap te zien en te begrijpen niet 
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alleen flora, fauna en geomorfologische gesteldheid maar ook cultuur, bedrijf, cultuur
historie, kortom wat ik in het begin reeds noemde: intelligente en gevoelvolle belang
stelling in de eigen omgeving. 

Deze leerstof vereischt een nog al uitgebreide litteratuur. Veel is reeds aanwezig 
in boeken en tijdschriften. Veel zal nieuw verschijnen, veel goeds, maar ook veel 
dor compilatie-werk en beunhazerij. Er komt nog al wat reisgidsen-litteratuur bij 
te pas. Op dat gebied zijn vroeger alleraardigste dingen verschenen en in het bijzonder 
noem ik het boekje: Friesland en de Friezen, in 1877 uitgegeven bij Hugo Suringar 
in Leeuwarden en bewerkt door Mr. A. J. Andreae, Mr. J. G. van Blom JGzn, G. 
Colmjon, Waling Dijkstra, D. Hansma, H. de Jong, M. E. v. d. Meulen, S. Sipma, 
Johan Winkler e.a. Kijk die namen eens goed aan! In 300 pagina's compres gedrukt 
geven ze u een accuraat en gevoelvol beeld van het trotsche gewest, van zijn taal, 
zijn natuur, zijn volk en bedrijf, zijn schilderachtige levensuitingen, zijn steden en 
grietenijen enz. en dat alles in zuiver, onopgesmukt Hollandsch, zonder overdrijving, 
die toch bij een zoo doorluchtig gewest haast onvermijdelijk zou lijken. Zou Fries
land heden nog zoo'n „ploeg" kunnen vinden tot zijn lof? 

Een ander „model", als ik het zoo noemen mag, is De Grietenij Dantumadiel van 
onzen diep betreurden vriend Dr. J. Botke. Ik heb eenige jaren geleden dit boek 
al geprezen in ons Tijdschrift, maar mag dat hier nog wel eens doen. In zijn Foar-
wird zegt Botke: „'k Wol der noch in winsk van fêst knótsje, det nammentlik oaren 
hjar oangirdzje scille om for oaere dielen itselde to dwaen. Ik wyt, dat er inkelden 
mei van 'e gong binne". 

Wel ik heb met verlangen uitgezien naar het werk van die „inkelden" en hoop, 
dat ze nu gauw voor het front komen. 

Botke's boek is een meesterlijke beschrijving van de gemeente Dantumadeel. Het 
is in het Friesch geschreven, eigenlijk ook een geval van „heemschut", een heel 
goed geslaagde poging voor het behoud van de Friesche taal. Het voldoet aan de 
hoogste eischen, die Heemkunde zou kunnen stellen. 

De grietenij Dantumadeel ligt ten zuiden van Dokkum en bevat o.a. de dorpen 
Birdaard, Rinsumageest, Murmurwoude en Veen wouden met allerlei grondgesteld-
heid en bedrijf, een waar buitenkansje om dat te beschrijven. Botke vertelt dat alle
maal heel smakelijk en heeft het boek keurig geïllustreerd met fraaie teekeningen. 
Wanneer iemand eens een „heemkundige beschrijving" van een landelijke gemeente 
wil geven, dan bestudeere hij eerst Botke's boek en vrage zich af, of hij zijn stof ook 
in die mate beheerscht en lief heeft. 

De Gemeente Bloemendaal heeft een jong geleerde een opdracht gegeven, een 
beschrijving van dit stuk Kennemerland te maken. 

De streekplannen, die in de maak zijn en het Nationale Plan mogen ook aanleiding 
geven tot degelijke en boeiende beschrijvingen. 

Wanneer thans Heemkunde dwingend opgelegd wordt aan de kweekscholen voor 
onderwijzers en ook verschijnen zal op het eindexamen der Middelbare scholen, 
dan zouden daarvoor ook al weer boeken moeten worden „gemaakt". Ik hoop, dat 
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dit niet zoo erg noodig zal zijn, maar dat de bestaande goede leerboeken voor biologie, 
aardrijkskunde, Nederlandsche Taal zich aan den eisch voor dezen aanschouwings-
vorm zullen aanpassen. 

Geen overhaasting en geen beunhazerij, geen overlading en veel herhaling. De 
schoolwandelingen moeten levensgenot blijven. 

JAC. P. THIJSSE. 

SI SI SI 

VOORJAAR IN DEN VIJVER, 

Een in ons land bekend wereldreiziger verzekerde mij eens, zich niets mooiers 
en heerlijkers voor te kunnen stellen, dan 14 dagen met een mikroskoop 
gewapend te vertoeven bij een Hollands plasje. Ik, die niet slechts 14 dagen, 

maar het gehele jaar daartoe in de gelegenheid ben, kan begrijpen, dat dit geen ijdele 
woorden zijn. 

Behalve de enkele weken, dat in deze abnormaal strenge winters de Stokhorst-
vijver door een dikke ijslaag bedekt was, en zo onderzoek onmogelijk maakte, is er 
eigenlijk geen tijd te noemen, waarin een bezoek de moeite niet meer dan waard is. 
Natuurlijk zijn er hoogtijden, maar die leert men toch eerst ten volle waarderen, 
door eerst de aanloop mee te maken. Wie zich in de uiterst rijke vormenwereld van 
de microcosmos thuis wil leren voelen, doet er goed aan in het vroege voorjaar te 
beginnen. 

Eigenlijk moet ge week na week de veranderingen volgen, want de kleine 
wezentjes, waaraan we in dit artikel onze aandacht schenken, tellen de hoogtepunten 
van htm levenscyclus dikwijls slechts bij weinige dagen. 

Een kostbare uitrusting is, behalve een goed mikroskoop, niet nodig, tenzij ge het 
zeer wetenschappelijk aan wilt leggen met planktonnetten, telkamers, centrifuges 
etc. Misschien dat de gedachte, dat alleen op die wijze iets te zien is, velen ervan 
weerhoudt een drukker gebruik van hun mikroskoop te maken? Voor deze keer be
staat mijn uitrusting uit een blikken bus, waarin ik wat losdrijvende takken hoorn
blad doe, die werken voor mij als planktonnet. Het ziet er nog wat kaaltjes uit bij de 
vijver, de gevolgen van de winter zijn nog zeer duidelijk te zien aan veel dode karpers 
en slakken, de witte waterlelie ontrolt echter alweer de eerste bladeren. Thuis gekomen 
schudden we de gevulde bus met wat water uit de vijver goed door, en gieten het nu 
zeer vuile water in een beker, zorg dragende, door niet te vlug te gieten, dat de zand
korrels en andere zware voorwerpen niet meekomen. We laten de beker even staan, 
en gieten het water voor het grootste gedeelte af. De bodem van de beker is nu bedekt 
met een ware arke Noachs, en een stukje paradijs, het ziet er alleen niet naar uit. 

We roeren deze rest met een staafje om, en brengen een druppel op een object
glaasje, vooral niet te veel, daar de boel anders, ondanks het dekglas nog te veel 
schommelt, wat zeer hinderlijk is bij sterke vergrotingen. Bij een voorlopig onder
zoek en matige vergroting b.v. 80 X zien we al een gekrioel van belang, en men 


