En verder

Canon LO
Een blik op 150 jaar lichamelijke opvoeding
We leven nu 150 jaar na de eerste openbare jaarvergadering in 1862. Bij een
jubileum hoort ook een terugblik. Het is heel bijzonder dat een vereniging 150 jaar
bestaat. Het is des te meer bijzonder wanneer die vereniging zich inzet voor een
schoolvak dat ook zo ongeveer 150 jaar bestaat. Met een Canon kijken wij op deze
150 jaar terug.
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Deze Canon LO, een geschenk van het Jan
Luiting Fonds, is een moderne vorm van
het weergeven van de geschiedenis. Niet
in de vorm van een boek maar in de vorm
van een digitaal document. Een internettoepassing waarbij het mogelijk is om op meerdere
manieren naar het verleden te kijken. De toegang
tot die rijke historie wordt via vijftig vensters
geboden.
De vensters staan stuk voor stuk voor ijkpunten op
die tijdslijn van 150 jaar. In ieder venster wordt via tekst en illustraties kort geïnformeerd over die gebeurtenis en daaraan gerelateerde
zaken. Ieder venster biedt ook achtergrondinformatie, doorverwijzingsopties (ga op de groene tekst staan) en literatuurverwijzingen.
Het is uniek dat deze geschiedenis van de lichamelijke opvoeding
niet geschreven is door enkele auteurs maar door 26 betrokken leden
van de KVLO. Redactie en schrijvers hopen daarbij op een blijvende
aandacht voor de rijke historie van een prachtig vak dat zijn plek in
het Nederlandse onderwijsbestel meer dan verdient.
Vanaf nu de rest van het jaar, iedere Lichamelijke Opvoeding een
kijkje in de canon.

Venster 1 De oprichting
Ontstaan van de KVLO: 1862
De aandacht voor de ‘gymnastie’, zoals het vak in de eerste helft van
de negentiende eeuw werd genoemd, was vooral afkomstig van ‘De
Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen’. ‘Het Nut’ hamerde op het
belang van lichaamsoefeningen op de scholen. Het verzoek om het
onderwijs in de lichamelijke oefening wettelijk te regelen werd in
1846 door koning Willem I afgewezen. Hierop besloot het bestuur van
‘het Nut’ in 1849 zelf gymnastiek op de door haar gestichte scholen
te gaan invoeren en richtte vervolgens in Nederland ‘Normaalscholen
voor Gymnastiek’ op. Daar konden onderwijzers zich bekwamen in
het geven van gymnastiekonderwijs. Op initiatief van een negental

gymnastiekleeraren uit Haarlem werd op 7 september 1862 de ‘Vereeniging’ opgericht.

Verandering in de naam, vanaf 1862
● V
 ereeniging van Onderwijzers in de gymnastiek
● Vereeniging van gymnastiekonderwijzers in Nederland
● In de verslagen rond 1885 wordt ook gesproken van Nederlandsche Gymnastiek- Onderwijzers Vereeniging
● Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers in Nederland en hare
afdelingen
● Vereeniging van Gymnastiek-Onderwijzers (L.O. en M.O.) in Nederland
● Vereeniging van leeraren en onderwijzers in de gymnastiek in
Nederland
● Vereeniging van leeraren en onderwijzers in de lichamelijke
opvoeding in Nederland
● Vereniging van leraren en onderwijzers in de lichamelijke opvoeding in Nederland
● Koninklijke Nederlandse Vereniging van Leraren en Onderwijzers in
de Lichamelijke Opvoeding (KNVLO)
● Koninklijke Vereniging van Leraren Lichamelijke Opvoeding (KVLO)
● Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO).
Ben je nieuwsgierig naar de Canon LO? Kijk op: www.canonlo.nl. �❚
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