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tair onderwijs hadden gekregen in lezen, schrijven en rekenen; dat werd
in '40 in heel Indië door bijna twee miljoen leerlingen gevolgd.

Op java wilden de Japanners dat volksonderwijs uitbreiden. Het was
in mei '42 hervat en in maart '43 maakte het militair bestuur bekend dat
er naar gestreefd zou worden dat er op Java alleen al vier miljoen
leerlingen zouden komen. Daarvoor waren er op de vroegere grondslag
niet voldoende leerkrachten en scholen. Bepaald werd derhalve dat er
voortaan twee schooltijden zouden zijn voor aparte groepen leerlingen:
een ochtendploeg en een middagploeg. Uiteraard werd hierdoor de op
de onderwij zers en onderwij zeressen rustende taak aanzienlij k verzwaard.

Van die uitbreiding van het lager onderwijs is, voorzover bekend,
weinig terechtgekomen, althans: in augustus '43 zouden er volgens een
uit' 44 daterend japans rapport op java maar éénmiljoentweehonderddui-
zend lagere school-leerlingen zijn geweest (stellig minder dan er in de
Nederlandse tijd waren) en in '44, toen de Chinezen verlof hadden
gekregen, hun eigen scholen te heropenen, zouden er volgens hetzelfde
rapport op java slechts zeshonderdvijftigduizend leerlingen van volks-
scholen zijn geweest (en bijna honderdtwintigduizend van instellingen
van voortgezet onderwijs)"; onder al die scholen waren er ook van de in
het begin van de jaren '20 door Dewantoro opgerichte Taman Siswo-
beweging."

Wat wij nu willen onderstrepen is dat het Japans bestuur zich veel
moeite gaf om al het onderwijs, voorzover weer toegestaan, in japanse
geest te doen geven. Wij wezen daar al op in hoofdstuk 3. Niet alleen
moest de Japanse taal worden onderwezen en moesten japanse liederen
worden geleerd, maar er vonden ook quasi-militaire oefeningen plaats
die uitgevoerd werden met houten geweren, houten zwaarden en stokken

I Gaat men op de Japanse gegevens af, dan zou slechts in de marinegebieden (Borneo
en de Grote Oost) sprake zijn geweest van een toeneming van het aantal scholieren:
van minder dan driehonderdvijftigduizend in de Nederlandse tijd tot vierhonderd-
duizend in de Japanse. Er is evenwel in die marinegebieden een vol jaar lang in het
geheel geen onderwijs gegeven: de scholen mochten er pas in april '43 heropend
worden. Leermiddelen waren schaars. 'De distributie van boeken en andere school-
benodigdheden etc. is', aldus een rondschrijven waarin van dat verlof tot heropening.
mededeling werd gedaan, 'een zeer moeilijke kwestie omdat wij zuinig moeten zijn.'
(Rondschrijven van het bestuur van Ambon, 18 jan. 1943, in 'Vertaling en beschrijving
van documenten, afkomstig van een inheemse bestuursorganisatie in de Grote Oost'
(maart 1944), p. 10 (ARA, Alg. Secr., Eerste zending, I, 1-4)). 2 De kweekschool van
de Taman Siswo-beweging was in maart '44 door de Japanners gesloten, vermoedelijk
omdat de geest van het er gegeven onderwijs in die tijd door het Japans militair bestuur
te nationalistisch werd geacht.
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