
 

Wijbrandus Haanstra (1841-1925) zandgraf 112, vak E 
Pionier van het kleuteronderwijs in Nederland 
 

Personalia 

Geboren: 2 december 1841 in Oosterwierum (Friesland) 

Zoon van: Wijbrandus Haanstra en Antje Siedses Goinga 

Gehuwd met: Margaretha de Koningh op 28 november 1866 te Strijen 

Overleden: 14 september 1925 te Leiden 

Begraven: 18 september 1925 
 

Samenvatting 

Wijbrandus Haanstra wordt in 1841 in Friesland geboren als zoon van een onder-

wijzer. Via avondonderwijs wordt hij zelf ook onderwijzer en begint op de school van 

zijn vader. In 1868 wordt Wijbrandus aangesteld in Leiden aan het Rapenburg op 

een kweekschool voor bewaarschoolonderwijzeressen, waar gewerkt wordt volgens 

de ideeën van Fröbel. 

 Na een aantal jaren als onderwijzer gewerkt te hebben, wordt Haanstra in 1882 tot 

directeur benoemd. Deze functie vervult hij ruim 40 jaar vol élan. Haanstra zet zich 

met hart en ziel in voor het kleuteronderwijs en de opleiding van kleuterleidsters. De 

Leidse kweekschool is lange tijd de enige in Nederland waaraan zowel een internaat 

als een oefenschool voor de kwekelingen verbonden is. 

 Wat maakt Haanstra, onderwijskundig gezien, nu 

tot zo’n interessant figuur? Zijn betekenis voor het 

(kleuter)onderwijs reikt bepaald verder dan alleen 

Leiden en omgeving. Hij moderniseert de methode 

van Fröbel en werkt op basis daarvan zelf een 

methode uit, die op de Parijse wereldtentoonstelling 

van 1889 en nogmaals in 1990 met een medaille 

wordt bekroond. 

 Het zelfstandig en kritisch leren denken staan bij 

Haanstra hoog in het vaandel. In 1886 formuleert hij 

zijn “Bede voor elke onderwijzeres”, die uit een tien-

tal pedagogische richtlijnen bestaat.  
 

Portret Haanstra 

 Volgens Haanstra behoort een goede onderwijzeres het kind alleen tot werken 

aan te zetten. Naar zijn opvatting treden onderwijzeressen eerder teveel dan te 

weinig op de voorgrond. 

 Het werk aan de Leidse kweekschool houdt Haanstra dag en nacht bezig. Na een 

intensief onderwijsbestaan sterft hij op 14 september 1925 op 83-jarige leeftijd. Vier 

dagen later wordt hij onder grote belangstelling begraven op de begraafplaats 

Groenesteeg. 

 De Haanstra basisschool bestaat nog altijd in Leiden en is gevestigd in de panden 

Rapenburg 127, 129 en 131. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Oosterwierum


Volledige versie 
 

Zijn opleiding 

Wijbrandus Haanstra wordt op 2 december 1841 geboren in een gezin van negen 

kinderen te Oosterwierum, gelegen ten zuidwesten van Leeuwarden,. Zijn vader is 

onderwijzer en organist van de dorpskerk, en staat bekend als een streng man. 

Haanstra volgt bij “meester Visser”, een van de beste Friese pedagogen, een 

avondcursus in Sneek tot onderwijzer. Overdag doet hij in de school van zijn vader 

de nodige praktijkervaring op.  

 

Onderwijzer 

Nadat hij deze opleiding heeft afgerond, werkt hij eerst als onderwijzer in IJlst 

(Friesland). Hierna verhuist hij naar het westen van het land, waar hij onderwijzer 

wordt in Strijen (Hoekse Waard). Hier behaalt hij zijn hoofdakte Lager Onderwijs.  

 In 1866 wordt Haanstra onderwijzer te Leiden op de 

openbare lagere school van J.A. van Dijk (1830-1908), 

een gerenommeerd schoolhoofd en een aanhanger van 

Fröbel.  

 Ook Haanstra komt via enkele boeken, die hij koopt 

op een boekenmarkt, in contact met de Duitse pedagoog 

Friedrich Fröbel, die hem inspireert na te denken over de 

ontwikkeling van jonge kinderen. Haanstra verdiept zich 

tevens in de werken van Immanuel Kant, Georg Wilhelm 

Friedrich Hegel, Johann Friedrich Herbart, Arthur 

Schopenhauer, Charles Darwin en Herbert Spencer, 

wiens opvattingen hij toetst aan die van Fröbel. Andere 

belangrijke inspiratiebronnen voor hem zijn Elise van 

Calcar en Wilhelm Wundt.  

 
Portret Friedrich Fröbel 

 

Hoofdonderwijzer aan de kweekschool voor bewaarschoolleraressen te Leiden 

In 1855 wordt door enkele Leidse industriëlen die ten tijde van de industriële revolutie 

verbetering willen in het onderwijs aan hun kinderen een openbare lagere school 

opgericht.  

 In 1865 zijn zij dusdanig teleurgesteld in het niveau van de leidsters, dat zij 

besluiten een pand aan het Rapenburg, nummer 131, te kopen om daarin een eigen 

avondopleiding voor bewaarschoolhouderessen te starten. Tevens wordt er in dit 

pand een bewaarschool gevestigd, waarvan Louise Hardenberg (“een buitengewone 

begaafde en lieve vrouw”) de leiding krijgt. 

 In hun zoektocht naar kwaliteitsverbetering komt het bestuur uit bij Haanstra, die in 

1868 als hoofdonderwijzer aan de kweekschool wordt aangesteld om lessen in 

algemene ontwikkeling te geven. Louise Hardenberg verzorgt de vakken pedagogiek 

en methodiek. Al snel neemt Haanstra bijna alle lessen op zich. Daarnaast is hij ook 

onderwijzer op de bewaarschool. Haanstra heeft met Hardenberg jarenlang een 

unieke samenwerking die tot 1898 duurt; dan overlijdt Louise op 54-jarige leeftijd. 
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 Als Haanstra in 1870 wordt benaderd om ook docent te worden aan de 

Rijkskweekschool te Haarlem, gaat hij op dat aanbod in, neemt zijn ontslag als 

onderwijzer op de bewaarschool en gaat ook in Haarlem wonen. Tegelijkertijd wordt 

Haanstra ook hoofdonderwijzer in het Militair Huis van Detentie te Leiden. 

 In 1877 krijgt de school tevens een eigen bestuur in de vorm van een vereniging, 

die officieel Vereniging voor Voorbereidend Onderwijs heet. Twee jaar later, in 1879, 

koopt de opleiding nog twee panden aan: Rapenburg 127 en 129. 

 

Haanstra wordt directeur 

Als in 1882 de school een dagschool met internaat wordt, neemt Haanstra het 

directeurschap van de Kweekschool voor Bewaarschoolhouderessen over van 

Louise Hardenberg, die wel directrice blijft van de kleuterschool en het internaat. 

Haanstra gaat ook weer in Leiden wonen: hij betrekt een pand aan De Vliet, gelegen 

achter de Rapenburgschool. 

 Deze directeursfunctie heeft Haanstra ruim 

40 jaar met passie vervuld. Haanstra vormt de 

school om tot een dagopleiding, op dat 

moment in Nederland de eerste kweekschool 

voor kleuterleidsters als dagopleiding. 

 De studenten van Haanstra krijgen in de 

leslokalen theorielessen, die in de praktijk ge-

oefend worden bij de in het gebouw ingezeten 

bewaarschool. Later, als het aantal studenten 

toeneemt, worden ook andere bewaarscholen 

verzocht om studenten ervaring te laten op-

doen. De school krijgt een steeds betere naam 

en steeds meer  schoolbesturen willen leid-

sters van de Leidse kweekschool. 

 De opleiding kent veel vrijheid, zo is het 

voor de studenten vrij om boeken te lenen uit 

de bibliotheek en zijn er geen vaste lesroos-

ters. 

 
Directeur Haanstra 

 Haanstra gaat uit van het eigen verantwoordelijkheidsgevoel van zijn studenten. 

Hij geeft ook zelden cijfers. Eens per jaar, in juni en juli, worden examens afgelegd 

voor de akte van hoofdleidster. Vrijwel alle kandidaten slagen hiervoor, doordat 

Haanstra al in het voorjaar een selectie maakt van studenten die in aanmerking 

komen voor het examen. 

 Haanstra wordt in 1912 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In 

1922 treedt hij terug en wordt opgevolgd door Dirkje Voltman. Haanstra blijft tot zijn 

dood in 1925, zij het enkel in naam, directeur van de opleiding. 

 Haanstra wordt in het Leids Jaarboekje 1926 omschreven als: “de krachtige, 

bezielende strijder, de origineele zonderling, als de rustelooze zoeker naar nieuwe 

wegen in onderwijs en opvoeding van het jonge kind, en van de leerplichtige en 

rijpere jeugd”. 
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De Leidsche methodiek 

Op de kweekschool is Haanstra in contact gekomen met materialen van Fröbel, die 

een belangrijk onderdeel zijn van het lesmateriaal. Hierna besluit Haanstra om zich 

nog verder te verdiepen in de werken van Fröbel, waaruit hij een eigen methodiek 

ontwikkelt die bekend wordt onder de naam ‘Methode Leidsche Kweekschool’.  

 De Leidsche methodiek wekt interesse in binnen- en buitenland. Zo verzoekt het 

gemeentebestuur van Antwerpen in 1877 Haanstra om zes Belgische studenten op 

te leiden. Deze zes meisjes worden ondergebracht in een aangrenzend gebouw op 

het Rapenburg, wat het begin is van het internaat, dat tot 1963 zal bestaan. Ook 

huisvest het internaat studenten uit Amsterdam, Brielle en Batavia. 

 Haanstra’s uitgangspunt is dat kinderen niet alleen kennis voor later moeten leren, 

maar dat het leerproces ook moet aansluiten bij de spontane ontwikkeling van het 

kind. Hij omschrijft dit zelf als volgt:  

 Het streven is om de eigen ontwikkeling een behulpzame hand te bieden. Het 

natuurlijk streven van het kind is het beginsel van alle pedagogische wijsheid.  

 Daarnaast wil hij loskomen van het leersysteem van voordoen en nadoen, dat in 

zijn tijd in het kleuteronderwijs gebruikelijk is. Haanstra is van mening dat je ook 

jonge kinderen zelf zaken kan laten ontdekken. 

 Hij gaat ervan uit dat de interesse van jonge kinderen wordt gewekt door 

veranderingen in de wereld om hen heen. Door kinderen bewust te laten worden van 

verschillen tussen twee zaken, kunnen zij zelf ontdekken hoe deze in elkaar zitten. 

Hierdoor verandert de rol van de onderwijzer van die van alwetende demonstrant, 

naar die van begeleider. Samengevat zijn er de volgende regels voor de onderwijzer, 

door Haanstra in 1886 in het gedicht Bede voor elke onderwijzer op rijm gezet: 

  1.  Heb hart; weet, wat ge wilt; wees voorbereid. 

  2.  Acht geen feil gekwetste majesteit. 

  3.  Wees zoet noch zuur, wees flauw noch streng of hoog, 

  4.  Maar moederliefde strale uit vriendelijk oog. 

  5.  Mijdt straffen, die gewoonte houdt in stand, 

  6.  Maar bloei door werk voor hoofd en hart en hand. 

  7.  Spreek kort en klaar, geen rammeltaal dooreen, 

  8.  Zing samen het lied, laat spreken een voor een. 

  9.  Zie toe met open oog, leef lustig mee, 

10. Prijs nimmer onverdiend; wees gauw tevree. 

Hoewel de Haanstra Kweekschool groot aanzien geniet en hij maandelijks diverse 

artikelen publiceert, lukt het Haanstra niet goed zijn methodieken te verspreiden over 

het land. Ook is er kritiek uit het onderwijsland dat de kweekschool te veel in zichzelf 

is gekeerd. In 1896 keert een commissie van de Maatschappij tot Nut van 't 

Algemeen zich in een open brief tegen de opleiding, die zij weliswaar van hoog 

niveau acht, maar te veel vindt rusten op de schouders van Haanstra en Hardenberg.  

 

Maandblad en de leergangen “Leren lezen” 

In 1884 start Haanstra met Hardenberg Het Maandblad voor het Onderwijs - in het 

bijzonder voor de Bewaarschool, waarvan hij 31 jaar de hoofdredactie zal voeren en 

waarvoor hij het leeuwendeel van de artikelen schrijft.  
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 Tevens begint hij te schrijven aan diverse methodematerialen, waaronder leer-

gangen voor het leren lezen. In 1889 worden de beeldboekjes van Haanstra op de 

onderwijstentoonstelling in Parijs met goud bekroond. De Musch en de Spreeuw is 

één van de boekjes uit de methodiek beeldschrift, waarmee Haanstra goud wint. Een 

prijs die hem in 1900 wederom wordt toegekend.  
 

 
Boekje De Musch en de Spreeuw 

 

Huwelijk en gezin 

Wijbrandus Haanstra trouwt op 28 november 1866 te Strijen met Margaretha de 

Koningh (1843-1890). Op 7 februari 1867 wordt zoon Friso Wijbrandus Jacob 

geboren, waarna op 12 januari 1869 dochter Anna Emerentia volgt. Zij wordt slechts 

15 maanden oud en overlijdt op 24 juni 1870. Enkele maanden later, op 8 september 

1870, wordt weer een dochter geboren; zij krijgt de naam van haar overleden zusje: 

Anna Emerentia. Ook zij zal jong overlijden, op 17 december 1879, negen jaar jong. 

Het laatste twee kinderen van Wijbrandus en Margaretha zijn jongens: Johan Willem, 

een kerstkindje, geboren op 25 december 1871, en Jacob Johannes Hendrik, die op 

7 januari 1881 als nakomeling wordt geboren. 

 

Haanstra en de natuur 

Haanstra staat bekend als groot natuurliefhebber. Hij wil dat de stadskinderen op zijn 

school zoveel mogelijk met de natuur in contact komen. Iedere kleuter heeft de 

beschikking over een eigen tuintje, waar de kinderen onder andere radijs, wortel en 

tuinkers zaaien. 
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 Naast de tuintjes biedt het schoolplein ook veel speelgelegenheid voor de 

kinderen met bijvoorbeeld een grote zandbak, een oude roeiboot en een speel-

heuvel, waar de kinderen met kruiwagens vanaf kunnen rijden. Daarnaast worden er 

kippen, duiven en regelmatig konijnen gehouden op het schoolplein. 

 Haanstra trek een parallel tussen het groeien in de natuur en de ontwikkeling van 

het jonge kind. In zijn visie is er in ieder kind een aangeboren drang tot nieuws-

gierigheid aanwezig, die slechts gevoed dient te worden om tot wasdom te komen.  

 

Zijn overlijden 

Haanstra overlijdt op 14 september 1925 op 83-

jarige leeftijd. Hij wordt begraven op 18 september 

1925 op de begraafplaats Groenesteeg in zandgraf 

112, waarin eerder al zijn dochter Anne Emerentia 

(1879) en zijn vrouw Margaretha de Koningh (1890) 

waren begraven. 

 Zijn begrafenis wordt bijgewoond door honderden 

oud-leerlingen. In het Leidsch Dagblad is te lezen:  

Onder veel belangstelling, vooral van de zijde van 

hen die zich op de een of andere wijze interesseeren 

voor het voorbereidend lager onderwijs, had heden-

middag op de begraafplaats Groenesteeg, welke 

begraafplaats nog alleen gebruikt kan worden door 

families die er graven bezitten, de begrafenis plaats  

 
Graf van Haanstra 

van den heer W. Haanstra, oud-directeur van de Kweekschool voor bewaarschool-

houderessen alhier. Vele bloemen en kransen dekten de kist. Toen de kist in de 

groeve was neergelaten zongen de leerlingen den oud-leermeester en vriend een 

afscheidslied toe op de melodie ‘O Haupt voll Blut und Wunde’, uit de Mattheus 

Passion. 
 

   
Overlijdensadvertenties (Leidsch Dagblad 15 september 1925) 

 
 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Zandbak
https://nl.wikipedia.org/wiki/Roeiboot
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kruiwagen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Kip_(vogel)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Duiven_(vogels)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Konijn_(dier)


 
Overlijdensakte 

 

 Er waren ook diverse toespraken: door prof.dr. Gunning (hoogleraar pedagogiek 

aan de Universiteit te Utrecht), de heer Verver (voorzitter van de Vereniging tot 

bevordering van de opleiding tot bewaarschoolhouderessen), mej. Dirkje Voltman (de 

directrice en opvolger van Haanstra), de heer Everdingen (familielid van Louise 

Hardenberg), drie oud-leerlingen, de voorzitster van de Bond van Fröbelonderwijze-

ressen en tot slot de oudste zoon Friso Wijbrandus Jacob Haanstra. 

 Het In Memoriam in het Leids Jaarboekje van 1926 begint met de zin: Met 

Haanstra, den typischen Leidenaar, den grooten Nederlander, den warmen 

vaderlander, is vóór alles een geniaal man, een hoogst gevoelig mensch, een 

buitengewoon begaafd leermeester heengegaan.  

 

Hoe ging het verder met de school aan het Rapenburg 

De kweekschool voor kleuterleidsters is begonnen aan het Rapenburg op nummer 

131, later uitgebreid met het pand Rapenburg 129. In de school is ter ere van 

Haanstra een plaquette aangebracht, aangeboden door oud-leerlingen. 

 Haanstra zelf woonde om de hoek, aan de Vliet. Na zijn overlijden wordt in 1934 

het oude woonhuis van Haanstra aan ook bij de school betrokken. Boven de deur 

staat: Kweekschool Voorbereidend Onderwijs (Methode Haanstra).  
 



 
Plaquette voor Haanstra 

 
Entree van de Kweekschool 

 

 In 1936 opent de school een dependance aan de Lelystraat met als naam 

Haanstrakleuterschool. Aan het einde van de vijftiger jaren wordt deze school 

gesloten en neemt de school aan het Rapenburg deze naam over. In 1963 komt er 

ook een einde aan het internaat. 
 

Einde van de Haanstrakweekschool 

Eind jaren zeventig wordt het onderwijs gereorganiseerd. De kleuterkweekschool 

gaat samen met een Haagse kweekschool op in een nieuwe PABO-opleiding, die 

later weer is opgegaan in de Hogeschool Leiden. De panden aan de Vliet zijn 

omgebouwd tot appartementen; het opschrift op de gevel blijft behouden. De 

plaquette van Haanstra heeft een plek gekregen aan de buitenmuur op het 

Rapenburg. 
 

De Haanstrabasisschool 

Hoewel de school medewerking verleent aan fusieplannen, weigert zij haar 

bijzondere status op te geven en op te gaan in de stichting voor openbaar onderwijs. 

Begin van de jaren tachtig trekt de praktijkschool, na een actie van de ouders, zich 

terug uit de onderhandelingen en besluit men zelfstandig door te gaan. In 1984 start 

de school, ondanks dat er geen bekostiging voor wordt verkregen, haar eerste 

basisgroep 3/4. De klas betrekt een leegstaande internaatzaal aan de voorzijde van 

het voormalige gebouw Rapenburg 127. 

 In 1985 zwicht de gemeente Leiden en krijgt de school toestemming door te 

groeien tot een volledige basisschool. De school krijgt de beschikking over de drie 

volledige panden aan het Rapenburg, die stevig worden verbouwd. Zo wordt de 

binnentuin omgebouwd tot een aula en worden de voormalige internaatzalen 

omgebouwd tot volwaardige leslokalen. 

 Het onderwijs op de Haanstrabasisschool is nog steeds gebaseerd op de kleuter-

methodieken van Wijbrandus Haanstra, hoewel er ook veel elementen uit het 

Jenaplan-onderwijs in terug te vinden zijn.  

 De school wordt nog steeds geleid door de stichting ‘Vereniging voor 

voorbereidend onderwijs’, met een bestuur dat louter uit ouders, de leden van de 

vereniging, bestaat. 
 



 
De panden Rapenburg 127, 129 en 131, waarin de huidige Haanstrabasisschool is gevestigd 

 

  Mata Hari 

Eén van Haanstra’s leerlingen is Margaretha 

Geertruida Zelle, later bekent als ‘lustgodin’ Mata 

Hari, die van 1892 tot 1895 als interne leerling op 

de Leidse Kweekschool zit. Als Haanstra avances 

begint te maken (het gerucht gaat dat zij met 

ontbloot bovenlijf bij Haanstra werd aangetroffen), 

wordt ze door haar oom van de opleiding gehaald. 

 Margaretha Zelle gaat in 1902 naar Parijs, waar 

ze vanaf 1905 onder de naam Mata Hari danseres 

wordt. Ze wordt beroemd om haar exotische 

dansen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog knoopt zij 

relaties aan met hoge militairen, zowel Franse als 

Duitse. Zij wordt verdacht van spionage, schuldig 

bevonden en op 17 oktober 1917 gefusilleerd. 
 

Mata Hari 
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