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Hoofdstuk 2. Het beheer van de scholen, 1860-1880 

 

Arbeiden van de ochtend tot de avond
1
 

 

Daar het lokaal beneden de school verhuurd is en bijna op den duur met hennip 

gevuld is, ben ik sedert verscheidene jaren buiten de mogelijkheid geweest, om den 

school behoorlijk te doen schrobben: de menigte stof die daardoor op alle de in de 

school aanwezige boeken en meubelen verspreid wordt is alleen daaraan te danken. 

Indien de huurder toch maar eenen dag wil bepalen waarop het Magazijn ledig zal 

zijn, dan zal ik met toestemming van UEab, dien dag vacantie geven, en de geheele 

school doen schrobben. 

Mag ik onder de aandacht van UEab brengen: 

a. dat het Magazijn voortdurend als timmermanswinkel wordt gebruikt, hetwelk mij 

bij het onderwijs niet weinig hindert. 

b. dat de ramen, tafels, deuren dwingend reparatie behoeven. Reeds vroeger heb ik 

mij met dat verzoek gewend tot de Commissie van fabricatie; doch met het oog op 

eene nieuwe school, die men wenschte te bouwen, wenschte die commissie zo 

weinig mogelijk aan de school te doen.
2
 

De onderwijswet van 1857, volledig van kracht per 1 januari 1861, bracht ingrijpende veran-

deringen teweeg. Vanaf de invoering droeg de gemeente de financiële verantwoordelijkheid 

voor het openbaar onderwijs. GS controleerden nog steeds alle voorschriften en financiële 

uitgaven. De districtsschoolopziener van district 7 - Schoonhoven en 22 andere gemeenten - 

vervulde dezelfde taken als voorheen. Nog meer dan vroeger vereiste zijn baan, uitgeoefend 

naast een andere functie, veel tijd. 

De schoolopziener moest elke school twee keer bezoeken en zich buigen over het toegenomen 

aantal sollicitaties. Bij het benoemen en ontslaan van hoofden, hulponderwijzers, onderwijze-

ressen en kwekelingen was hij intensief betrokken. Het toezicht op de inhoud van de boeken  

 

                                                           

1.Ingekomen stukken 187: Westbroek aan B en W, 14 april 1865. 

Vakkenpakket voorgeschreven door de onderwijswet van 1857. 

 

Art. 1. 

Het lager onderwijs wordt onderscheiden in gewoon en meer uitgebreid onderwijs. 

Het gewoon lager onderwijs omvat het onderwijs in: 

 

a. het lezen, 

b. het schrijven, 

c. het rekenen, 

d. de beginselen der vormleer, 

e. die der Nederlandsche taal, 

f. die der aardrijkskunde, 

g. die der geschiedenis, 

h. die der kennis van de natuur, 

i. het zingen 

 

Tot het meer uitgebreid lager onderwijs wordt gerekend het onderwijs in: 

k. de beginselen der kennis van de levende talen, 

l. die der wiskunde, 

m. die der landbouwkunde, 

n. de gymnastiek, 

o. het teekenen, 

p. de handwerken voor meisjes 
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en de aanschaf van nieuwe boeken voor het voorgeschreven 

uitgebreider vakkenpakket vergden veel werk.
3
 Bij de bouw 

van een nieuwe school, uitbreiding en verbouw van oude 

scholen zag de schoolopziener toe op de juiste invulling van 

de voorschriften. GS en de provinciaal inspecteur ontvingen 

van hem elk jaar een verslag over de stand van zaken in het 

district. De onderwijswet van 1857 bracht een reorganisatie 

in het schooltoezicht. Voor een gemeente met minder dan 

drieduizend inwoners kregen B en W het schooltoezicht. In 

1858 benoemde de kantonrechter de wethouders Van den 

Braak en Haalbos Lazonder tot leden van de commissie van 

toezicht, de CVT. Burgemeester Groeneveldt was 

voorzitter. Deze drie waren voorlopig de toezichthouders 

waarmee Westbroek te maken kreeg. Een nieuwe 

schoolverordening moest worden vastgesteld. 

 

Onderwijsfinanciering 

De wet van 1857 betekende een enorme verhoging van 

kosten voor het lager onderwijs in Schoonhoven. 

Incidentele uitgaven, zoals het financieren van nieuwe 

schoolgebouwen, was voor de gemeenten een grote last. Het 

aantal leerlingen nam toe, waardoor grotere en duurdere 

gebouwen nodig waren.
4
 Maar de schoolgebouwen waren 

niet de enige kostenpost. De notulen van de raad gaven 

vanaf omstreeks 1860 een voortdurende discussie weer over 

de jaarsalarissen van de onderwijzers die, naast de stichting 

van nieuwe gebouwen, veel aandacht opeisten. In de 

Schoonhovensche Courant gaf een gemeenteraadslid 

informatie over de kosten van het lager onderwijs over de 

periode 1858-1877 (zie afb. 3 hiernaast).
5
 

Vóór de invoering van de wet van 1857 was onderwijs een 

geringe kostenpost op de begroting. Na de invoering van de 

wet waren de financiële gevolgen voor de gemeente groot. 

De salariskosten stegen jaarlijks. In de jaren zestig, begin 

jaren zeventig financierde de gemeente meer dan de helft 

van de onderwijskosten uit het schoolgeld. Vanaf 1873 

steeg de kostenpost salaris nog steeds. De opbrengst van de 

schoolgelden ging in lichte mate omhoog, maar stond niet 

in verhouding tot de gestegen salarissen. Het ruimhartig 

verstrekken van gratis onderwijs spekte de gemeentekas 

niet, dit in tegenstelling tot de grote opbrengst van het ULO 

met daarin de kostleerlingen van Westbroek. 

 
 

Afb. 3: De kosten van het openbaar lager onderwijs in Schoonhoven in 

de periode tussen 1858 en 1877 (SAMH Gouda) 

                                                                                                                                                      

2.Ingekomen stukken 182: Westbroek aan B en W, 12 april 1860. 

3.Van Hoorn, Schoolwetgeving, 332, 333: art.1 onderwijswet 1857.  

4.Boekholt en De Booij, Geschiedenis, 174. 

5.SC 16 maart 1879. 
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Tabel 1: Beleidsinhoudelijke onderwerpen 1850-1899 in de gemeenteraad (in % per jaar) 

 

 1855 1870 1880 1899 

Algemeen 37 15 17 22 

orde + veiligheid 13 2 3 9 

infrastr. + economie 31 28 32 26 

soc. + cult. voorz. 15 48 35 27 

volkshuisv. + ruimt. ord. 4 7 13 16 

     

Totaal 100 100 100 100 

 

Ook doordat de onderwijswetwet bij een bepaald aantal leerlingen een hulponderwijzer voor-

schreef, steeg de kostenpost voor salarissen voortdurend.
6
 De door de ouders betaalde school-

gelden bedroegen in totaal ruim de helft van de jaarsalarissen. Onderhoud, vuur en licht kost-

ten geld, evenals de leermiddelen, waarvan de prijs varieerde. Kortom, in de jaren zestig van 

de negentiende eeuw werd het onderwijs voor de gemeente Schoonhoven een grote kosten-

post. Het is logisch dat dit een belangrijk onderwerp van discussie in de raad was. Vanaf de 

jaren vijftig waren de sociaal-culturele voorzieningen en daarbinnen onderwijs het voor-

naamste onderwerp van het Schoonhovense beleid.
7
 

Landelijk waren gemeente en ouders de voornaamste financiers van het onderwijs. De 

gemeentelijke onderwijskosten stegen landelijk van ƒ 1.405.772 in 1859 tot ƒ 2.930.618 in 

1861. Een verdubbeling van kosten, waarna de situatie zich korte tijd stabiliseerde. 

 

 
 

                                                           

6.Boekholt en De Booij, Geschiedenis, 151; bij meer dan zeventig leerlingen was een kwekeling nodig, bij meer 

dan honderd een hulponderwijzer, bij meer dan 150 een hulponderwijzer en een kwekeling; voor de volgende 

vijftig leerlingen moest telkens een kwekeling, voor de volgende honderd een hulponderwijzer worden 

aangesteld. 

7.Veldheer, Kantelend bestuur, 125. 
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Het rijk droeg weinig bij en de provincie nog minder. Vanaf 1865 namen de onderwijs-

uitgaven van de Rijksoverheid toe, maar tot 1905 bleef de gemeente de voornaamste bekosti-

ger van het onderwijs zoals blijkt uit bovenstaande tabel van Van Gijlswijk.
8
 In Schoonhoven 

droegen ouders en gemeente de kosten. De kosten per hoofd van de bevolking voor onderwijs 

stegen.
9
 

Tabel 2: Uitgaven per hoofd van de bevolking per beleidsterrein te Schoonhoven (in guldens) 

 1855 1870 1880 

openbare orde + veiligheid 0,84 0,82 0,93 

infrastructuur + economie 0,98 1,17 1,5 

sociale + culturele voorzieningen 1,17 2,01 4,4 

    

totale beleidsuitgaven per hoofd van de bevolking 3,53 4,00 6,38 

totale uitgaven (x1000) 10 14 25 

Inwonertal 2752 3665 3889 

 

Het schoolreglement van 1861 

Op 23 juni 1860 kwam in de raad het nieuwe schoolreglement ter sprake.
10

 Na de benoeming 

van Leusden als schoolhoofd en het oplossen van de salariskwestie kregen B en W en de raad 

pas in 1861 de tijd om zich te buigen over het schoolreglement. Op 16 maart 1861 was de 

schoolverordening bestaande uit zes en twintig artikelen voor de scholen klaar. De eerste 

zeven artikelen van het reglement handelden over de onderwijzers en hun verplichtingen. Elke 

dag moesten zij vanaf het begin tot het einde op school aanwezig zijn. 

De schooltijd was vrijwel voor heel het land van negen tot twaalf ’s morgens en van twee tot 

vier ’s middags. De avondschool liep van vijf uur tot zeven uur in de namiddag. Op zaterdag- 

en woensdagmiddag was er geen school. De hoofdonderwijzers moesten in de nieuwe school 

een half uur van tevoren aanwezig zijn om alles in gereedheid te brengen.Bovendien moesten 

de kinderen bij koud, slecht, of buitengewoon warm weer een kwartier voor het begin van de 

schooltijd binnengelaten worden. 

Onder schooltijd mocht het onderwijzend personeel zich niet met andere zaken dan 

onderwijzen bezighouden en het mocht zich niet zonder geldige redenen buiten de school, laat 

staan buiten de gemeentegrenzen begeven. Bij het verlaten van de school moesten de 

onderwijzers ervoor zorgen dat de kinderen zich ‘op de weg betamelijk, ingetogen en beleefd 

gedroegen’. Voor het geven van lessen bij kinderen thuis en extra lessen aan kostleerlingen 

was toestemming nodig van B en W. 

Jaarlijks moesten de schoolhoofden B en W vóór 15 februari een verslag over hun school 

zenden. De hoofdonderwijzers moesten aantekening houden over het gedrag en de vakkundig-

heid van hulponderwijzers en kwekelingen. Het personeel moest het hoofd ‘nauwkeurig’ 

bijstaan. Ook hield het schoolhoofd ongehoorzaamheid, vlijt, gedrag en het geregeld bijwonen 

van de lessen van de leerlingen bij. De gemeenteraad kreeg van hem elk kwartaal verslag. 

Leerlingen met koepokinentingsbewijs moesten zich aanmelden bij de hoofdonderwijzer. 

Arme leerlingen hadden een bewijs van toelating door B en W nodig. Namen, voornamen, 

geboortedata van de kinderen en de namen van ouders en voogden werden bij de komst en bij 

het verlaten van school in een register opgetekend. Orde en zindelijkheid werden in twee 

artikelen in het reglement uitgewerkt. Als in de woningen van onderwijzers pokken, mazelen, 

roodvonk of andere besmettelijke ziekten heersten, gold een onderwijsverbod. Kinderen die 

woonden in een huis of in een gedeelte van een huis dat in verbinding stond met zo’n woning 

                                                           

8.Van Gijlswijk, Overheid, 78-79; 102. 

9.Veldheer, Kantelend Bestuur, 134 

10.NS 11, 23 juni 1860. 



 52

waar besmettelijke ziekten heersten, werd het onderwijs ontzegd. Terugkeer was alleen 

mogelijk met een deugdelijke verklaring, afgegeven door een bevoegd geneeskundige. Ouders 

of verzorgers moesten ervoor zorgen dat de kinderen stipt op tijd op school kwamen en dat 

lesverzuim werd voorkomen. Na drie keer te laat komen werd de CVT ingeschakeld. 

Vier artikelen van het reglement handelden over onderwijs en schooltijd. Vakantie was er 

minstens acht dagen gedurende de kersttijd, inclusief nieuwjaarsdag. De leerlingen kregen 

bovendien vakantie in de paasweek, de pinksterweek en de kermisweek begin september. Elk 

jaar kregen de leerlingen van het ULO gedurende vier weken vakantie, na het examen in 

augustus tot de tweede maandag in september. Het examen vond jaarlijks plaats in aanwezig-

heid van de gemeenteraad en zo mogelijk van de schoolopziener. 

Ook het straffen ontbrak niet in de verordening: ‘Bij wangedrag zouden leerlingen met 

gepaste middelen weer tot hun plicht gebracht worden’. Zij konden echter niet langer dan een 

week van school worden verwijderd. Langer of geheel wegzenden kon pas na machtiging van 

B en W. 

Zes artikelen van het schoolreglement gingen over schoollokalen en leermiddelen. Na elk 

dagdeel moest het schoollokaal worden gelucht. ‘Reinheid’ en ‘zindelijkheid’ staan centrraal. 

Schoolmeubelen met daarin ‘geborgen alleen zaken voor schoolgebruik’, moesten behoorlijk 

worden onderhouden. Voor eventuele herstelwerkzaamheden moesten B en W meteen schrif-

telijk bericht krijgen. Voor verwarming en verlichting moesten de onderwijzers zelf zorgen en 

de hun verstrekte woningen moesten zij zelf ‘zindelijk’ houden. 

Elke drie maanden moesten de hoofdonderwijzers leerboeken en leermiddelen tijdig schrif-

telijk aanvragen. De leerling moest er ‘behoorlijk gebruik van maken’ en mocht boeken en 

leien niet mee naar huis nemen. Ouders en verzorgers waren aansprakelijk voor verlies, 

beschadigingen aan schoollokaal, schoolmeubelen en leermiddelen. Het tarief voor eventuele 

vernielingen hing de hoofdonderwijzer na goedkeuring van B en W op in de lokalen. 

Hulponderwijzers moesten bij ziekte of afwezigheid van het hoofd deze instructies stipt 

naleven. Ze werden daarom zo goed mogelijk hierover ingelicht. 

In de school moest de duidelijk geschreven tabel hangen van de verdeling van de leerlingen in 

klassen en afdelingen. Na overleg met B en W moesten in de vorm van een tabel de 

regelingen van de werkzaamheden van elke klas voor elk schooluur en de verordening over 

handhaving van de orde in de lokalen hangen. Een beschrijving van de schoolmeubelen moest 

aanwezig zijn. Een uittreksel van het gehele schoolreglement moest bij de hoofdonderwijzers 

in hun schoollokaal worden opgehangen.
11

 

In mei 1861 werd de Commissaris van de Koningin ongeduldig. Waar bleef het reglement? 

Als uitvlucht voor het uitblijven voerde de gemeente aan dat de modelinstructie nog in 

Moordrecht was. Nadat de modelinstructie in Schoonhoven was gearriveerd en na tussen-

komst van de schoolopziener vond in juli 1861 opnieuw uitgebreide behandeling in de raad 

plaats.
12

 In plaats van één reglement werden nu vier reglementen vastgesteld, een verordening 

voor het lager onderwijs, één voor het uitgebreid lager onderwijs en twee verordeningen voor 

de schoolhoofden en onderwijzers.
13

 

De verordening voor gewoon lager onderwijs en uitgebreid lager onderwijs waren gebaseerd 

op het reglement van maart 1861. Na het bereiken van de zevenjarige leeftijd kon de leerling 

elk kwartaal bij het uitgebreid lager onderwijs toegelaten worden en vanaf het zesde 

                                                           

11.SAMH, no 1383, Instructies voor de onderwijzers op de openbare scholen met bijlagen 16 maart 1861. 

12.NS 11, 29 april 1861, 11 mei 1861, 11 juli, 19 juli.  

13.SAMH, no. 1374, verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs (met potlood erop 12 

augustus 1861), no 1375, Aldus vastgesteld in de Openbare vergadering van den raad der gemeente 

Schoonhoven 12 augustus 1861, no. 1384, verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 

12 september 1861, no. 1385, Instructie voor de onderwijzers op de openbare school, waarop meer uitgebried 

lager onderwijs wordt gegeven 12 september 1861. 



 53

levensjaar stond het lager onderwijs voor een ieder open. De verplichtingen voor hoofden en 

onderwijzers grepen eveneens terug op het eerdere reglement (zie bijlage 1).  

Nu de gemeente zelf de scholen moest financieren, wilde zij meer controle op de scholen 

uitoefenen, met als gevolg meer gedetailleerde schoolreglementen. Talloos zijn de brieven en 

briefjes die Westbroek en Leusden schreven naar B en W.
14

 Vermoedelijk kreeg één van de 

leerlingen de opdracht om telkens zo’n briefje even naar het raadhuis te brengen. De toename 

van de correspondentie tussen de hoofden van de scholen en het stadhuis laat de 

overheidsbemoeienis met het onderwijs duidelijk zien. 

 

Een nieuw gebouw? 

Openbare scholen zijn die, opgericht en onderhouden door de gemeenten, de provin-

ciën en het Rijk, afzonderlijk of gezamenlijk; de overige zijn bijzondere scholen.
15

 

In april 1861 informeerde de schoolopziener naar de schoolgebouwen in Schoonhoven. Hij 

was op de hoogte van de omschrijving ‘onvoldoende en voor verbetering vatbaar’. In decem-

ber 1861 besliste de raad unaniem in het jaar 1863 een nieuw schoollokaal te bouwen.
16

 Na 

een aanvraag voor een meisjesschool besloot de gemeenteraad een nieuw schoollokaal te laten 

bouwen op het oostelijk gedeelte van het Doelenplein.
17

 

Een commissie bestaande uit de raadsleden Van den Braak, Van Ewijk en Denekamp zou 

gebouwen gaan bekijken en overleggen met de gemeentearchitect over het totstandkomen van 

een nieuw schoollokaal. Als de plannen klaar waren, zou de schoolopziener zich inzetten om 

subsidies voor een gymnastieklokaal te verkrijgen.
18

 De gemeenteraad wilde achttienduizend 

gulden uittrekken voor een nieuw gebouw.
19

 Over de subsidie van rijk en provincie berichtte 

de Commissaris des Konings na verzoek om inlichtingen door de gemeente: ‘Tekening en 

bestek moest de gemeente na overleg met de schoolopziener indienen bij Zijne Majesteit de 

Koning’. 

Het gebrek aan ruimte voor leerlingen werd in 1862 urgenter, doordat het Arsenaal moest 

worden ingericht als kazerne voor de Artillerie Instructie Compagnie.
20

 Het binnenhalen van 

dit legeronderdeel, waaruit welkome inkomsten voor de plaatselijke middenstand vloeiden, 

was te danken aan de actieve opstelling van de gemeenteraad. 

Het koor der Nederlands Hervormde Kerk zou misschien kunnen dienen als opvang voor de 

leerlingen van Leusden. De kerkmeesters stonden het toe onder voorwaarde dat in het kerk-

gebouw geen wc’s kwamen. Misschien trokken de leerlingen daarvoor naar het bouwvallige 

weeshuis aan de overkant. Er werden wel kachels geplaatst, die om vier uur gedoofd moesten 

zijn. De school trok in de winter toch weer in de twee zalen van het Arsenaal. Het was voor de 

leerlingen eenvoudig weg te koud in het koor.
21

 Westbroek stelde daarom voor om zijn 

woning tijdelijk als school ter beschikking te stellen, met als eis, de kleine kamer op zolder 

van een zoldering te voorzien en bovendien een lantaarn bij het Doelenhuis te plaatsen.
22

 

                                                           

14.In de jaren zestig van de vorige eeuw dunde de oud-gemeentesecretaris het archief van Schoonhoven uit. In 

hoeverre de correspondentie tussen de hoofden en B en W compleet is blijft de vraag; wel is op schoolgebied 

veel bewaard gebleven. 

15.Van Hoorn, Schoolwetgeving, 333: artikel 3 onderwijswet 1857. 

16.Ingekomen stukken 184: districtsschoolopziener Broedelet aan B en W, 5 april 1862. 

17.Ingekomen stukken 184: adres aan gemeentebestuur voor school voor meisjes, was ondertekend door S.E. 

van Nooten, C.W. van der Kop en nog acht anderen, 22 mei 1862; NS 11, 27 mei 1862. 

18.NS 11, 31 mei 1862.  

19.Notulen B en W, 14 juni 1862.  

20.Notulen B en W, 28 juli 1862. 

21.NS 11, 11 augustus 1862, 23 oktober 1862, 18 december 1862.  

22.Notulen B en W, 2 augustus 1862; NS 11, 5 augustus 1862.  
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De gemeentearchitect ontwierp het gebouw maar handelde niet volgens bestek en begroting.
23

 

Het bouwen kwam op achtentwintig duizend gulden, tienduizend gulden meer dan begroot. 

De burgemeester benaderde de voormalige gemeentearchitect Baumer, die een nieuw bestek 

beloofde. Hij schatte de prijs tussen de tweeëntwintig- en drieëntwintigduizend gulden.
24

 De 

uitwerking liep vertraging op, maar in mei 1863 zond Baumer eindelijk het bestek. Na overleg 

tussen B en W en GS bleek het plan te kostbaar.
25

 

Intussen worstelde de gemeente met de ruimte voor de leerlingen. De kerkmeesters wilden het 

koor niet langer ter beschikking stellen. Het net opgeleverde Gereformeerde Weeshuis bood 

uitkomst voor opvang van leerlingen. De meisjes mochten op de wc van het weeshuis en voor 

de jongens zouden urinoirs worden aangelegd. De gemeente moest voor verwarming en licht 

zorgen en de vader en moeder van het weeshuis wilden een rijksdaalder per week voor de 

benodigde schoonmaak.
26

 Westbroek wilde in zijn huis, dat nog steeds voor een deel als 

opvang diende, betere ventilatie en in mei moesten de kachels weg.
27

 

 

 

 
Afb. 4: Aan de straatzijde was de ingang voor de hoogste klassen van Akkerhuijs (SAMH Gouda) 

 

De raad besloot augustus met algemene stemmen de gemeentearchitect Smits naar Vianen te 

sturen, waar voor dertienduizend gulden een schoollokaal met onderwijzerswoning was 

geleverd door Koorevaar, een architect uit Gouda. Graves Kooiman maande de architect de 

tekening mee te nemen die, bewerkt door Smits, vanaf 1 september 1863 ter inzage kwam te 

liggen op de secretarie van de gemeente Schoonhoven.
28

 Bij de tekening schreef Smits een 

kritische toelichting. Het ontwerp van het lokaal toonde ingetekende banken die elk plaats 

boden aan vijf tot zes leerlingen. Elk lokaal bood plaats aan honderd leerlingen. Het gebouw 

was volgens Smits niet van esthetische waarde ontbloot, alleen de toegang was naar zijn idee 

veel te smal. De bevloering, bestaande ‘uit een kantlaag van straatklinkerts’, zou bovendien 

bijdragen tot een vochtige en kille temperatuur, wat voor de onderwijzers en leerlingen zeker 

                                                           

23.NS 11, 22 september 1862, 23 oktober 1862.  

24.NS 11, 10 november 1862; Ingekomen stukken 184: Baumer aan B en W, 15 november 1862. 

25.Ingekomen stukken 185: Baumer aan B en W,12 februari 1863; Baumer aan B en W, 19 mei 1863; NS 11, 27 

mei 1863; 10 augustus 1863.  

26.NS 11, 30 maart 1863, 23 april 1863, 18 juni 1863.  

27.Ingekomen stukken 185: Westbroek aan B en W, 9 mei 1863, 20 juni 1863. 

28.NS 11, 10 augustus 1863, 1 september 1863. 
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onaangename gevolgen zou hebben. Een houten vloer verdiende volgens Smits de voorkeur. 

De verlichting was in orde maar de wc’s waren onhandig geplaatst. De onderwijzer kon 

namelijk niet goed zien wat daar gebeurde. Jongens en meisjes konden door de hoofdingang 

naar de wc’s lopen, waar ze konden doen en laten wat ze wilden. 

 

 
Afb. 5: Aan de plantsoenzijde was de linker ingang voor de ULO-leerlingen en de rechter voor de leerlingen van 

de laagste klas (SAMH Gouda) 

 

 
Afb. 6: De indeling van de klassen was hoogste, middelste en laagste klas. Op de ULO kregen de jongens en 

meisjes lange tijd apart les (SAMH Gouda) 

 

De toevoer van verse lucht in de school was gebrekkig volgens de architect en volgens de 

onderwijzer in Vianen zou de ventilatie brandstofverslindend zijn. De ruimte in de school 

werd gebruikt voor driehonderd kinderen, maar volgens de wet mochten er slechts 260 
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geplaatst worden. Banken en wc’s voldeden niet aan de bepalingen. De muren waren slechts 

één steens dik. Op de voorgevel na was het gebouw niet netjes gevoegd. Het vochtige gebouw 

was nu al toe aan ingrijpende herstelwerkzaamheden.
29

 Het gebouw in Vianen was weliswaar 

goedkoop gebouwd, maar had talloze gebreken, concludeerde Smits, die zijn ontwerp voor 

een lokaal in Schoonhoven beter achtte. 

Raadslid Van Ewijk maande B en W om vaart te zetten achter het indienen van het bestek bij 

GS. Het zou dan nog meekunnen in de najaarsvergadering. Pas eind december kwam het plan 

voor de nieuwe school in de raad weer ter sprake. Het werd aan de Commissaris des Konings 

opgestuurd die adviseerde het aan GS voor te leggen. Aanhouden bleef evenwel het advies 

van de raad. Van Ewijk liet in de kantlijn van de notulen van de Schoonhovense raad 

aantekenen dat hij tegen aanhouden was. Hij vreesde het gevaar van oponthoud waardoor de 

leerlingen van Westbroek en Leusden in de kou kwamen te staan.
30

 

Wederom nam Van Ewijk het voortouw. Hij vond het raadzaam een speciale commissie in te 

stellen die bij de minister van Binnenlandse Zaken nieuwe schoollokalen zou moeten 

bepleiten.
31

 Ook moest er een adres uitgaan naar de koning.
32

 De ontvangst in Den Haag van 

de speciale commissie met het rapport over schoollokalen in Schoonhoven was welwillend, 

maar toezeggingen werden niet gedaan. Volgens Denekamp kreeg je op deze manier echt 

geen gebouw en toen Graves Kooiman weer naar Den Haag wilde uitrukken voor subsidies, 

staakten in de raad de stemmen.
33

 In oktober wilde Van den Braak tot aanbesteding overgaan, 

maar de raad bleef weer steken, ditmaal in een discussie over reparaties aan de hulpschool.
34

 

Halverwege december viel eindelijk de beslissing over het schoollokaal: met meerderheid van 

stemmen besloot de raad tot aanbesteding, ook al was de tijd van het jaar niet geschikt om te 

bouwen en bleef de omvang van de te verlenen subsidie door rijk en gemeente onduidelijk. 

De gemeente stelde zelf voor de school twaalfduizend gulden ter beschikking. Het rijk en de 

provincie zouden elk een kwart van de aannemingssom financieren. 

Na goedkeuring door GS vond op 8 februari 1864 de aanbesteding plaats. Hoogste inschrijver 

was aannemer Tielens uit Hoogwoud voor ƒ 18.994; Adrianus Luijendijk uit Waddinxveen 

was de laagste voor ƒ 16.987; het werk werd Luijendijk gegund.
35

 

Behalve de aannemer bemoeiden de commissie van fabricage en de architect zich met de 

bouw. Omdat de architect een tijdje ziek was, huurde de gemeente een tijdelijk opzichter in. 

Af en toe kwam in de raad een aantal wijzigingen in het bestek ter sprake. Zo waren er extra 

ramen voor de ULO-school nodig en werd er over verschillende soorten zink gediscussieerd. 

De schoolopziener zag graag dat de vloer van de school op zand werd aangelegd, maar met 

algemene stemmen wees de raad dit af. Ook werden er geen duurdere schoorstenen 

aangelegd, al besloot de raad besloot wel vier ijzeren dakramen te plaatsen. In de deuren van 

de wc’s kwamen lichtglazen. De onderste ruiten van de glazen afscheidingen in de school 

moesten juist weer dof zijn.
36

 

Begin november volgde inspectie van de ingenieur van Rijkswaterstaat. Na overleg moesten 

toch de dure schoorstenen met verglaasde aarden buizen aangelegd worden. De ijzeren ramen 

van de laagste klas zouden worden verplaatst naar de ULO-school. De belangrijkste beslissing 
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was echter de plaatsing van een deur in de muur ten oosten van de ULO-school. Zo kwam er, 

door een aan te brengen schot, ruimte voor een afzonderlijk lokaal voor meisjes. Omdat het 

schot tweehonderd gulden extra kostte, wachtte de raad toestemming af van GS.
37

 

De aannemer verzocht de raad op 24 oktober de opleveringstermijn met zes weken te 

verlengen. Hij schreef de vertraging toe aan de ziekte van de architect. B en W gunden de 

aannemer nog 25 dagen, wat de raad echter afwees. Eind november eiste de raad van B en W 

maatregelen, met als doel de school per 1 januari 1866 te openen, omdat dat volgens de raad 

een goed moment was om de huurcontracten met de hulpscholen te beëindigen.
38

 Aangezien 

de ingenieur pas 6 januari de school opnam, vond de opening eind januari plaats.
39

 Voor het 

openingsfeest trok de raad uiteindelijk honderdveertig gulden uit.
40

 Een eerste steenlegging 

had niet plaatsgevonden, maar wel werd er een gedenksteen van hard steen à raison van vijftig 

gulden geplaatst.
41

 

Na de opening van de school volgde nog een nasleep over de definitieve betaling en een 

aantal mankementen in het gebouw. Omdat de school te laat opgeleverd was, moest de 

aannemer aan de gemeente extra huur betalen voor de hulpscholen die langer gebruikt waren 

dan beoogd. Denekamp vond het raadzaam de rekening af te wachten, voordat een definitieve 

regeling werd getroffen.
42

 Half februari kwam de rekening en nadat de hoofdingenieur van 

Rijkswaterstaat het gebouw eind maart schriftelijk had goedgekeurd, trok de burgemeester 

naar Den Haag om de subsidies in ontvangst te nemen.
43

 

Het uitstel van de oplevering en de traagheid in de financiële afhandeling brachten wel wat 

reuring. Aannemer Luijendijk maande B en W in april 1866 via een advocaat uit Utrecht tot 

betaling van de aannemingssom.
44

 In mei kwam de subsidie van GS, maar het geduld van de 

aannemer raakte op.
45

 Op 21 mei ging in zijn naam een dwangbevel van de deurwaarder naar 

de burgemeester van Schoonhoven, omdat de gemeente nog steeds ƒ 4562,07½ niet had 

betaald. Daarbij stond er ook nog een rekening open van het deurwaardersexploit ƒ 10,80½. 

In de raadsvergadering van 23 mei kwamen dagvaarding en afrekening ter sprake. De 

burgemeester en wethouder beloofden het te zullen afhandelen.
46

 

Westbroek meldde al in februari dat alle gemeente-eigendommen in het nieuwe school-

gebouw aanwezig waren. Omdat een kast en de school niet goed sloten, achtte hij zich echter 

niet verantwoordelijk voor de gemeente-eigendommen in de school. In een volgende brief 

waarin hij burgemeester Groeneveldt feliciteerde met zijn herbenoeming, maakte hij terloops 

melding van een lantaarn die nog geen enkele avond was aangestoken en van een niet 

sluitende achterdeur van het tweede schoollokaal. Het allerergste, vond hij, was het 

binnenstromende regenwater bij één van de ramen met als gevolg dat de grond daaronder 

spoedig zou verrotten. Leusden had weliswaar minder klachten, maar evenals Westbroek 

wenste hij zonneschermen voor de ramen, voor het zicht van de leerlingen en ook voor het 

behoud van het materiaal.
47

 De commissie van fabricage zou alle ongerechtigheden 
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controleren en zonneblinden leveren.
48

 Zich bewust van de waarde van het gebouw sloten B 

en W een verzekering af: veertienduizend gulden voor de waarde van het gebouw, 

tweeduizend gulden voor het meubilair en drieduizend gulden voor de boeken.
49

 

 

Plaatselijke schoolcommissie 
In gemeenten beneden de 3000 zielen zijn de werkzaamheden der plaatselijke 

schoolcommissie opgedragen aan burgemeester en wethouders. In de overigen 

gemeenten worden die commissiën door den gemeenteraad benoemd. Het 

lidmaatschap dezer commissiën is verenigbaar met dat van dien raad.
50

 

Schoonhoven telde op 1 januari 1863 meer dan drieduizend inwoners. Op advies van de 

schoolopziener gingen B en W informeren bij GS of zij een schoolcommissie moesten 

benoemen.
51

 GS antwoordde bevestigend. Eind september vroeg de schoolopziener voor de 

derde keer of de benoeming plaatsgevonden had.
52

 Pas toen de inspecteur van het onderwijs in 

Zuid-Holland had geïnformeerd naar een schoolcommissie, kwam de benoeming eind 

december 1863 tot stand.
53

 Het aantal leden werd vastgesteld op vijf. De commissie bestond 

uit de volgende leden: Haalbos Lazonder, Vrijdag, Van Kelckhoven, Graves Kooiman en Van 

Ewijk. De CVT zou per 1 januari 1864 aantreden. Vrijdag trok zich al snel terug en beoogd 

opvolger Slingeland bedankte. Besloten werd Collard, de commandant van de 

artilleriecompagnie, te benoemen en deze aanvaardde de post.
54

 

In mei 1864 behandelde de raad de verordening die de CVT had opgesteld (zie bijlage 2). In 

acht artikelen werden achtereenvolgens de samenstelling van de commissie behandeld, hoe te 

handelen bij een plotselinge vacature, alsook het jaarlijks aftreden van een lid. Het laatste 

artikel omschreef de taken van de plaatselijke commissie en verwees naar artikel 64 van de 

onderwijswet van 1857, dat als volgt luidde: 

De plaatselijke schoolcommissiën 

houden een nauwkeurig toezicht op alle scholen in de gemeente waar lager onderwijs 

gegeven wordt; 

bezoeken die ten minste twee malen ’s jaars, hetzij gezamenlijk, hetzij door 

commissiën uit haar midden: zorgen dat de verordeningen op het lager onderwijs stipt 

nagekomen worden; 

houden aantekening van het onderwijzend personeel, van het getal leerlingen en van 

de staat van het onderwijs; 

doen jaarlijks voor de eerste Maart aan de gemeenteraad een beredeneerd verslag van 

de toestand van het onderwijs in de gemeente, en zenden daarvan afschrift aan de 

districts-schoolopziener; 

delen deze de belangrijke veranderingen mede, die het schoolwezen heeft ondergaan; 

geven hem en de provinciale inspecteur alle inlichtingen die zij verlangen; 

verlenen de onderwijzers, die hare voorlichting, hulp of medewerking vragen, bijstand, 

en beijveren zich de bloei van het onderwijs naar vermogen te behartigen.
55

 

De onderwijswet omschreef in vijftien artikelen het toezicht op het onderwijs. Aan districts-

schoolopzieners en provinciale inspecteurs kende de wet nauw omschreven taken toe. De 
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schoolopzieners moesten minstens twee maal per jaar de scholen in hun district bezoeken, zij 

waren het scharnier tussen dorp, stad en provincie. Overleg met de inspecteur moest zorgen 

voor het contact met de landelijke overheid, dat wil zeggen met het ministerie van Binnen-

landse Zaken. 

Schoolopzieners werden benoemd voor zes jaar, herbenoeming was mogelijk. De inspecteurs 

mochten geen andere ambten bekleden zonder de toestemming van de minister. Zowel de 

schoolopzieners als de inspecteurs waren verplicht jaarlijks een ‘beredeneerd’ verslag op te 

stellen. Hoe serieus de controle van de overheid was, blijkt uit de boete van vijfentwintig 

gulden als de onderwijzers weigerden inlichtingen te verstrekken.
56

  

De CVT bemoeide zich eigenlijk overal mee: schoolverordeningen, schoolgelden, uitbreiding 

van de schoolruimte, verhoging van salarissen, het oprichten van de schoolbibliotheek, de 

benoeming van het hulppersoneel en de vergoeding van de kwekelingen. Concluderend: haar 

toezicht was dus vrijwel onbeperkt. Sommige leden van de CVT combineerden het 

raadslidmaatschap met hun functie. Ruim een decennium later, bij de onderwijswetgeving van 

1878, zou het voortbestaan van de CVT ter discussie komen te staan. 

Er zijn veel stukken van de CVT uit deze periode verloren gegaan, maar zowel uit de 

gemeenteraadsnotulen als uit de ingekomen stukken bij B en W blijkt duidelijk de actieve 

opstelling van de CVT. Het belang dat aan de CVT werd gehecht, blijkt onder andere uit het 

feit dat soms meerdere kandidaten naar een vacature dongen. Een aantal stemrondes in de 

raad moest dan uitkomst brengen. 

Van Ewijk werd in 1865 direct herbenoemd. In het jaar daarop nam Van den Braak de plaats 

in van Graves Kooiman.
57

 Laatstgenoemde speelde als wethouder en raadslid gedurende lange 

tijd een vooraanstaande rol in de raad. Hij was de bewaker van de gemeentefinanciën, zeker 

wanneer het het onderwijs betrof. Vermoedelijk was hij jaloers op de riante inkomsten van 

Westbroek: in elk geval stelde hij de kostschoolhouder herhaaldelijk in een kwaad daglicht. 

Westbroek ging daar op zijn beurt net zo hard tegen in. 

Salarissen, schoolgelden en gratificaties waren voortdurend een onderwerp van discussie 

tussen de raad en de hoofden. Al voor het aantreden van de vijfkoppige CVT was er sprake 

van wrijving tussen de gemeente en Westbroek, maar met de komst van de CVT werd de 

verstandhouding er bepaald niet beter op. De relatie van Westbroek en de CVT hing ook af 

van de samenstelling van de commissie. Als liberaal had Westbroek grote moeite met 

orthodox-protestanten.
58

 

 

Conflict over schoolgelden en salarissen 

Na de zomervakantie van 1864 begonnen zo omstreeks 15 september de lessen van de 

kostleerlingen. Hoewel de nieuwe leerlingen van het derde kwartaal maar een halve maand de 

school volgden, moesten hun ouders het gehele kwartaal betalen.Westbroek vond echter dat 

de gemeente geen aanspraak mocht maken op schoolgeld over een periode wanneer de 

leerling niet op school was. In de praktijk kwam het erop neer dat de ouders voor het 

onderwijs van een halve septembermaand drie maanden lesgeld betaalden. Westbroek sprak 

in 1864 de hoop uit dat de gemeente deze verordening zou herzien. 

Naast deze klacht had Westbroek nog een ander probleem. De gemeente vergoedde niets voor 

het gebruik van zijn huis en zijn schoolmeubelen, terwijl de gemeente voor een ander en 

kleiner lokaal, gebruikt voor de school van Leusden, aan de weduwe W. van Wingerde wel 
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honderd gulden aan huur en kosten voor de schoolmeubelen betaalde. Omdat zijn leerlingen 

een extra lokaal bezetten, betaalde Westbroek ‘voor de goede zaak’ ook vrijwillig een 

hulponderwijzer en een kwekeling uit eigen zak. In oktober 1864 stelde de raad de school ook 

nog eens open voor meisjes, wat resulteerde in nog een afzonderlijke klas erbij en 64 

leerlingen verdeeld over twee afgescheiden lokalen, elk met een onderwijzer, die drie klassen 

moest besturen en onderwijzen. 

Westbroek verwachtte op deze manier weinig heil van zulk onderwijs in Schoonhoven. In een 

brief aan de raad vatte hij keurig en eerbiedig zijn verlangens samen: 

- restitutie van een gedeelte van de schoolgelden die op 1 oktober waren gestort;  

- herziening van de verordeningen, vooral wat betreft zijn school; 

- mildere toepassing van de verordeningen op zijn kostleerlingen, vooral bij aankomst op 

school; 

- vermeerdering van het hulponderwijzerspersoneel dit met het oog op de stijging van het 

aantal leerlingen.
59

  

In het jaarverslag van 1864 ging de CVT niet in op de grieven van Westbroek. Zij 

constateerde slechts dat het toelaten van meisjes voorzag in een bestaande behoefte. Er was 

voldoende ruimte en de heffing van het weinige schoolgeld bracht naar haar idee geen 

problemen met zich mee. Wat de CVT met de zuinige Graves Kooiman als voorzitter zag als 

een laag schoolgeld werd door een aantal ouders, van wie de kinderen het ULO bezochten, 

beslist niet zo ervaren. Door de jaren heen waren er nl. altijd problemen met de betalingen.  

De CVT vond andere zaken veel problematischer. Haar grootste zorg was dat verschillende 

ouders, ‘wellicht door de geringe ontwikkeling van hun geest te weinig belangstelden in het 

onderwijs hunner kinderen’. Te jong gingen de leerlingen van school vond de CVT, de 

meisjes om huiselijk werk te verrichten en de jongens om te gaan werken als loopjongens op 

de fabrieken. Daarom zag de CVT graag wetten tot stand komen die het schoolgaan 

stimuleerden, maar aan de verlangens van Westbroek kwam de CVT niet tegemoet.
60

 In 1865 

leidde die houding tot een conflict tussen Westbroek en Graves Kooiman. In een klacht over 

te hoge belasting schetste Westbroek aan B en W de verschillen tussen de rentenier en de 

onderwijzer: 

Het huisgezin van den eersten bestaat uit man, vrouw en meid: dat van den 

ondergetekende uit slechts één kind meer. In welk opzigt verschilt nu de levenswijze, 

de stand in de Maatschappij van den wethouder met die van ondergetekende? De 

eerste is wethouder, de tweede onderwijzer; de eerste bezit eigendommen; de tweede 

niet: de eerste houdt paard en rijtuig, de tweede niet: de eerste leeft van zijn renten en 

de tweede moet arbeiden van de ochtend tot de avond.
61

 

Terwijl de activiteiten voor de bouw van het nieuwe schoolgebouw in volle gang waren, 

speelde nog steeds het conflict over schoolgelden en extra-hulppersoneel tussen Westbroek en 

de CVT. Westbroek had gebrek aan ruimte en personeel. De CVT drong aan op een financiële 

regeling, want Westbroek betaalde uit eigen zak ook nog twee hulponderwijzers.
62

 

Na een voorstel in de raad van Denekamp om Westbroek met driehonderd gulden te 

gratificeren, schetste Graves Kooiman de lucratieve verdiensten van het schoolhoofd: kost en 

inwoning van 35 jongens, elk voor vierhonderd gulden, leverde hem veertienduizend gulden 

op. Met daarbij gevoegd zijn salaris, het huis en de tuin bracht het zijn verdiensten op bijna 

zestienduizend gulden. Het betalen van het hulppersoneel, voeding, het wassen van kleren en 

enige extra kosten bracht zijn uitgaven op ƒ 11.300, dus, rekende Graves Kooiman voor, hield 
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Westbroek 4500 gulden over. De netto jaarinkomsten van de hoofdonderwijzer zouden bij 

duizend gulden nog ongeraamde kosten zo’n 3500 gulden bedragen, zo stelde Graves 

Kooiman vast. Met de stijgende kosten voor het onderwijs in het verschiet, en daarbij de 

aflossing van de lening van het nieuwe schoolgebouw, was tegen de gratificatie stemmen het 

enige juiste, vond Graves Kooiman en de meerderheid van de raad was het met hem eens.
63

 

Maar Westbroek deed voor het begin van het derde kwartaal een tegenzet. Vlak voor het 

begin van de maand juli stelde hij het hulpschoolgedeelte van zijn huis niet meer ter 

beschikking. De raad kreeg als eerste uitleg van zijn handelen. Hij herhaalde nog eens zijn 

destijds gestelde eisen en gesteund door Denekamp formuleerde Westbroek het als volgt: 

Het was niets anders dan een vergoeding voor een ambtenaar die het publiek belang 

diende door het onderwijs wetenschappelijk produktief te maken. Wat voor een wet-

houder was Kooiman om een vreedzaam burger in opspraak te brengen? Vervalste 

aanhalingen uit notulen, opvoeren van quasi-overeenkomsten, opvoeren van ver-

dachtmakingen op grote schaal kwamen van de kant van Kooiman. Meermalen werd 

hij door de voorzitter van de CVT hierover onderhouden. Als Westbroek om een 

formele beschuldiging vroeg, trok Kooiman zijn beschuldiging in.
64

 

Westbroek vroeg de raad zelfs om Kooiman bij een bevoegde autoriteit aan te klagen om 

ervoor te zorgen dat Kooiman de valse beschuldigingen van de laatste twee jaar introk. West-

broek herhaalde nog een keer dat hij voor de kosten van de extra-onderwijzers opdraaide. Een 

dag later meldde Westbroek B en W dat men er niet op moest rekenen dat zijn kostleerlingen 

in het slechte lokaal van het weeshuis konden worden geplaatst. Voor de Schoonhovense 

leerlingen was plaatsing in het huis van weduwe Van Wingerde mogelijk, maar om de 

consequenties voor andere leerlingen maakte Westbroek zich niet meer druk. Hij wist heel 

goed dat de gemeente veel inkomsten zou missen als zijn kostschool zou verdwijnen. Als 

wethouder Kooiman niet uitdrukkelijk alle diensten die hij de gemeente al drie jaar gratis 

bewees had genegeerd, zou Westbroek natuurlijk niet tot het opzeggen van het lokaal in het 

Doelenhuis zijn overgegaan. Zijn gevoel van eigenwaarde dwong hem tot dit antwoord op de 

grove en vergaande miskenning van Graves Kooiman.
65

 

CVT-voorzitter kapitein Collard legde door het conflict nog net niet zijn functie neer, maar 

veel scheelde het niet. Hij wilde voor alles ‘hen die belast waren met de moeilijke taak van 

onderwijs steunen’, zei Collard. Hij stond vierkant achter het hoofd, die gratis woning en 

meubelen beschikbaar stelde en die zich ook nog geldelijke opofferingen getroostte en dat 

allemaal in dienst van het onderwijs. Pathetisch schreef hij: ‘Het onrecht moest bestreden 

voordat het inkomen van de onderwijzer onder 0 kwam’. Volgens hem werkte ‘het 

aanhoudend geschrijf en gewrijf schadelijk terug op de jeugd’.
66

 

In de raadsvergadering van 10 juli kwam een brief van Collard ter sprake, die stelde dat 

Westbroek onrecht werd aangedaan. Burgemeester Groeneveldt kwam met het voorstel om, 

afhankelijk van de opbrengst van de schoolgelden, Westbroek de ruimte te geven om een 

tweede hulponderwijzer aan te stellen. Verder liet hij het aan de raad om het gedane onrecht te 

herstellen door een billijke schadevergoeding aan de hoofdonderwijzer. 

Van Ewijk en Graves Kooiman beschuldigden Westbroek weer van te lage schoolgeldopgave 

en het afvoeren van zomaar veertig leerlingen van de lijst. Bovendien had hij geweigerd in het 

aangewezen lokaal van het Gereformeerd Weeshuis les te geven. De lijsten moesten eerst 

worden hersteld, voordat er een beslissing zou kunnen vallen over de salarissen voor het 

hulppersoneel, aldus Van Ewijk en Graves Kooiman. Op voorstel van Lazonder werd een 
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speciale commissie benoemd die het conflict over salarissen en schoolgelden moest oplossen. 

In de speciale commissie zaten Graves Kooiman, Lazonder en Denekamp. Collard mocht bij 

de vergaderingen aanwezig zijn, Van Ewijk en Santman bedankten voor die eer.
67

  

Vijf dagen later kwam de speciale commissie met haar rapport. Behalve de jaarlijkse betaling 

van vijfhonderd gulden voor de hulponderwijzer door de gemeente, bestond de mogelijkheid 

om bij de opening van de nieuwe school bij Westbroek een hulponderwijzer voor vierhonderd 

gulden per jaar aan te stellen. De betaling van deze hulponderwijzer was afhankelijk van de 

opbrengst van de schoolgelden. Bij 2500 gulden aan schoolgelden zou de hoofdonderwijzer 

kunnen rekenen op een vergoeding van tweehonderd gulden, bij 2800 gulden op vierhonderd 

gulden en bij 3200 gulden of meer op vijfhonderd per jaar. Deze regeling zou per 1 juli 

ingaan, zodat de afrekening over een half jaar met de hoofdonderwijzer per 1 januari zou 

plaatsvinden. 

Hoewel een minderheid van de raad tegen was - zij beschuldigde Westbroek nog steeds van 

sjoemelen met de schoollijsten - stond de meerderheid van de raad achter het voorstel van de 

speciale commissie.
68

 Verheugd over deze uitslag, stelde Westbroek het lokaal in zijn huis 

weer ter beschikking van de gemeente. Ten bewijze van zijn goede wil voerde hij de 27 

kostleerlingen weer op, die wegens vakantie geen gebruik hadden gemaakt van de school.
69

 

Eind goed, al goed leek het. 

Graves Kooiman en Van Ewijk berustten echter niet in de beslissing. Zij gingen in beroep bij 

Provinciale Staten. Van Ewijk uitte bezwaar tegen het betalen van de tweede hulponder-

wijzer, met als argument dat een eventueel te openen meisjesschool leerlingen wegtrok bij 

Westbroek maar wel meer hulppersoneel vereiste. Graves Kooiman eiste onderzoek naar de 

schade van tachtig gulden die aan de gemeente was toegebracht door verkeerde berekening 

van schoolgelden door Westbroek. Omdat beide brieven ongezegeld waren, behandelden 

Provinciale Staten het beroep van beide raadsleden niet. GS wilde de juist hierboven 

geschetste schikking van 15 juli zo spoedig mogelijk laten ingaan.
70

 

Gesterkt door dit gunstige verloop kwam Westbroek weer terug op de positie van de 

kostleerlingen. De na het examen in juli afgevoerde leerlingen en de nieuw aangekomen 

kinderen in september behoefden wat Westbroek betreft slechts een derde deel van het 

kwartaal van de schoolgelden te betalen en niet zoals reglementair was bepaald een kwartaal. 

Weer was een meerderheid in de raad voor en de commissie van verzoekschriften moest het 

beoordelen.
71

 

In november 1865 kwam het compromis dat de meerderheid van de CVT reeds lang had 

bepleit: geen wijziging in de verordening. Ouders of voogden van wie kinderen voor het eerst 

werden toegelaten, moesten het volle kwartaal betalen, maar die ouders zouden na afloop van 

het geheel betaalde kwartaal wel teruggave ontvangen over de eerste maand of maanden 

waarin het kind geen onderwijs genoten had. Graves Kooiman was uiteraard de enige 

tegenstander en voorlopig was ook dit pleit in het voordeel van Westbroek beslecht. 

Eerder was de beslissing over de financiering van het hulppersoneel gevallen. GS keurden de 

regeling af en de gemeente zou voortaan bij het ULO het salaris van de hulponderwijzers 

betalen. Een besluit moest nog worden genomen over een percentsgewijze uitbetaling van het 

jaarsalaris uit de opbrengst van de schoolgelden, waarvan Westbroek voor eigen rekening een 

tweede of derde hulponderwijzer moest financieren. Weer besloot de meerderheid van de raad 
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het besluit in de geest van GS aan te passen en vervolgens terug te sturen.
72

 In dit aangepaste 

besluit konden GS zich echter niet vinden, waarna Graves Kooiman zijn kans zag opnieuw los 

te branden. 

Wederom werd er een speciale commissie benoemd, bestaande uit de raadsleden Blanken en 

Hooghwinkel en onder voorzitterschap van Van den Braak, om de stukken over de betaling 

van onderwijzers te onderzoeken.
73

 Ook deze commissie kwam heel snel met haar conclusie. 

Vanaf 1 januari 1865 mocht een tweede hulponderwijzer voor vierhonderd gulden aan de 

school van Westbroek worden benoemd. Als het aantal leerlingen zodanig zou verminderen 

dat het schoolgeld tot tweeduizend gulden zou dalen, volgde ontslag van die hulponderwijzer. 

Westbroek kreeg bovendien nog voor het afgelopen jaar een toelage van honderd gulden 

uitgekeerd. Alleen Graves Kooiman sputterde weer tegen, maar hij had tegenover Westbroek 

in deze zaak het onderspit gedolven.
74

 

Na de opening van het nieuwe gebouw in januari 1866 laaide de salarisvete tussen Westbroek 

en de gemeente weer op. Nog dezelfde maand kwam in de raad de aanstelling van twee 

hulponderwijzers aan het ULO ter sprake en aan het einde van die maand kwam het advies 

van GS tot wijziging van de regeling, met de bepaling dat behalve de twee hulponderwijzers 

ook nog een hulponderwijzeres kon worden aangesteld. Daarbij viel tevens het besluit dat het 

jaarinkomen van het personeel werd verhoogd, hetgeen Graves Kooiman niet zinde. Hij 

kwam in de raad met de beschuldiging dat Westbroek onderwijs gaf in talen, waarvoor geen 

geld op de schoollijst in rekening was gebracht. Deze beschuldiging is voor tweeërlei uitleg 

vatbaar: of de leerlingen kregen gratis les, of Westbroek stak het geld in eigen zak. De 

voorzitter van de CVT beloofde deze beschuldiging aan Westbroek over te brengen, de zaak 

verder te onderzoeken en de raad later erover in te lichten.
75

  

In het kort daarop volgende schoolverslag over het jaar 1865 prees de CVT de inzet van het 

onderwijzend personeel en dat in de toch wel heel gebrekkige lokalen. Het ULO kwam tot 

bloei en breidde uit. Het onderwijs zou volgens de CVT zeker nog meer vrucht gedragen 

hebben, als men niet door het herhaald oprakelen van oude veten de onderwijzers van hun 

werk had gehouden. De CVT probeerde door haar verslag toekomstige conflicten tussen de 

raad en de hoofden te voorkomen. De hoofdonderwijzer mocht zich betreffende schoolzaken 

voortaan alleen nog maar door tussenkomst van de CVT tot de raad wenden. De raad mocht 

op haar beurt niet zonder tussenkomst van de CVT met de onderwijzer in contact treden. 

Zodoende zou volgens de CVT naar de geest van de wet worden gehandeld en zouden de 

hoofdonderwijzers hun handen volledig vrij hebben voor het onderwijs. Na deze 

terechtwijzing van zowel Westbroek als de raad, constateerde de CVT dat de opbrengst over 

het laatste kwartaal voor zeventig leerlingen ruim zevenhonderd gulden bedroeg. Zonder 

bezwaar zou dus een tweede hulponderwijzer kunnen worden benoemd.
76

  

Toen het schoolverslag van de CVT in de raad ter sprake kwam, informeerde Graves 

Kooiman naar de problemen in het onderwijs die werden veroorzaakt door het oprakelen van 

oude veten. De voorzitter wilde de CVT hierover inlichtingen laten geven, maar zijn voorstel 

werd afgestemd. Later in de vergadering werd na enige discussie wel een brief van Westbroek 

voorgelezen. 

Eerst dankte Westbroek de burgemeester voor de loyale wijze waarop hij zijn stedelijke 

ambtenaar behandelde. Daarna ging hij meteen tot een persoonlijke aanval over. Er was naar 

zijn idee te veel eer voor Graves Kooiman, die veel commentaar had maar nooit rechtstreeks 
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beschuldigingen uitte omdat het hem daartoe aan moed ontbrak. Zijn woorden waren volgens 

Westbroek ‘holle klanken, gericht op het domme gedeelte van het publiek’ om alleen maar te 

trachten hem in verdenking te brengen. 

Westbroek weerlegde vervolgens weer de beschuldigingen over gratis onderwijs en bracht het 

verplicht in dienst nemen van hulponderwijzers op zijn kosten weer ter sprake. Een paar keer 

daagde Westbroek Graves Kooiman uit om de door hem geuite beschuldigingen aan zijn adres 

met getuigen in zijn tegenwoordigheid te herhalen. ‘Maar, heer burgemeester, dan zal die 

dappere schreeuwende wethouder zwijgen als een vis’. Westbroeks weergave van de opening 

van de school legde de vijandschap met Kooiman volledig bloot: 

Een wethouder als hij die, met zijn vriend Van Ewijk, de nieuwe school heeft ingewijd 

door het ontvangen van voelbare zedelessen hem toegediend door de flinke vuisten 

van een eerlijk burger omdat in diens tegenwoordigheid afwezige personen werden 

beklad en belasterd; een man die van leugen beschuldigd, zich niet rechtvaardigt en 

wegens leugen en laster gestompt en heen en weder geslingerd als een poedelhond 

eindigt met Zijn Zedenmeester de hand te geven: wat vermag zulk een wethouder 

tegenover een eerlijk man? 

Westbroek nodigde vervolgens de burgemeester uit om de zaak langs rechterlijke weg op te 

lossen. Van hem hoefde niets meer te verwacht te worden: 

Wat zou het baten? Men kan zich toch niet ergeren aan iedere bromvlieg die ons in het 

aangezicht vliegt, doch die op eigen heil bedacht, te bang is om ons te bijten?
77

 

Na het voorlezen van de brief herhaalde Graves Kooiman nog eens zijn beschuldigingen. Hij 

wilde nu bij GS laten onderzoeken of Westbroek handelde in strijd met de verordening op het 

onderwijs. De meerderheid van de raad verwierp zijn voorstel, zodat Westbroek weer zijn 

gelijk haalde.
78

 

 

Benoeming van een nieuw schoolhoofd 
Ook in de benoemingsprocedure ten behoeve van de opvolging van het schoolhoofd Leusden 

zou Graves Kooiman een bedenkelijke rol spelen. De CVT had in haar verslagen steeds 

positief gesproken over het schoolhoofd. Per 1 oktober 1866 vertrok Leusden naar de 

lucratievere standplaats De Bilt in Utrecht, waar hij een salaris van negenhonderd gulden 

kreeg met daarbij het gebruik van een vrije woning met tuin. De overstap leverde hem dus èn 

een hoger salaris èn betere secundaire arbeidsvoorwaarden. Leusden was gekozen uit 31 

kandidaten - zo aantrekkelijk was dus een baan als schoolhoofd.
79

 

Brieven voor de vacature-Leusden stroomden binnen. Ondanks dat zijn brief na afloop van de 

gestelde termijn binnen kwam, werd Leendert Akkerhuijs J.Ezn, op dat moment 

hoofdonderwijzer te Moerkapelle, toch tot de procedure toegelaten. Bij het vergelijkend 

examen op 9 en op 10 november haalde Akkerhuijs het hoogste aantal punten. ’s Ochtends en 

tussen de middag kregen de kandidaten goed te eten en drinken, koffie, broodjes met kaas en 

broodjes met vlees. In de avond deden de kandidaten zich tegoed aan een halve fles wijn en 

ponden vlees. Soms plaatsten de kandidaten na afloop in De Wekker een advertentie om een 

gemeente te bedanken voor het gul onthaal tijdens een vergelijkend examen.
80

 

Graves Kooiman wilde nog laten uitzoeken wie Akkerhuijs had uitgenodigd om alsnog aan 

het examen mee te doen. De raad ging er niet mee akkoord. Vervolgens wilde Graves 

Kooiman weten of de voorgedragenen allen protestant waren, want dat was nodig omdat de 

gemeente protestants was. De rooms katholiek Van den Braak en de jood Denekamp wilden 
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hiervan aantekening om ook de na hen komenden te laten zien welke gedachten Graves 

Kooiman koesterde. Voordat de benoeming van de bijna dertigjarige Leendert Akkerhuijs 

J.Ezn plaatsvond, verliet Graves Kooiman de raadszaal.
81

 

Leendert Akkerhuijs werd als achtste kind op 17 februari 1837 te Voorburg geboren uit het 

huwelijk van de tuinknecht Johannes Everhardus Akkerhuijs met de naaister Magdelena 

Hulpusch. Akkerhuijs trouwde op 18 oktober 1863 met de eveneens uit Voorburg afkomstige 

Margeretha Petronella van Abshoven (* 1840). Het paar kreeg in totaal tien kinderen, van wie 

enkelen actief zouden zijn in het Schoonhovense onderwijs.
82

 

 

Discussie over de schoolgelden 

De schoolgelden, voor de school van Akkerhuijs ƒ 5,20 (gereduceerd tarief voor 

minvermogenden) of ƒ 6,50 per jaar en veertig gulden als laagste tarief per jaar voor de school 

van Westbroek brachten een jarenlange discussie in de raad en de CVT. De CVT ging er 

vanuit dat een lager ULO-schoolgeld Westbroek meer leerlingen zou opleveren met als 

gevolg minder leerlingen op de school van Akkerhuijs. Uitbouw of kostbare nieuwbouw van 

de school werd zo voorkomen. De grootste grief was de verplichte extra betaling voor het vak 

wiskunde bij Westbroek, in de ogen van de CVT onnodig: het leren van Frans was voor 

kinderen van acht en negen jaar geen enkel probleem, maar de tere hersenen van die 

leeftijdsklasse waren niet genoeg ontwikkeld om voor tien gulden extra wiskunde te 

ontvangen. De CVT wilde een schoolgeld van twintig gulden per jaar met bijbetaling van tien 

gulden per extra vak.
83

 

In haar jaarverslagen voerde de CVT veel argumenten aan om het schoolgeld te verlagen. Het 

tarief was te hoog voor de gezinnen van de officieren bij de artillerieinrichtingen. 

Onvoldoende onderwijs leverde achteruitgang voor de economie, mededinging met het 

buitenland maakte het noodzakelijk om Frans, Duits of Engels te spreken. Tegen lagere prijs 

verspreiding van kennis en wetenschap was beter voor de burgerij.
84

 Westbroek en de 

inspecteur waren het eens met een tariefswijziging en de commissie financiën zou het voorstel 

verder uitwerken.
85

 Een jaar later was het uitgewerkte voorstel nog niet afgehandeld.
86

 

In het jaarverslag over 1868 meldde de CVT een stijging van het aantal leerlingen op het lager 

onderwijs tot boven de vierhonderd. Bij het ULO was er juist sprake van een daling tot 37 

leerlingen waarvan er slechts tien afkomstig waren uit Schoonhoven. De raad stelde nu na een 

aantal stemmingen een speciale commissie in ter herziening van de schoolgelden.
87

 Na 

aanvankelijke goedkeuring trok B en W op advies van de ingestelde commissie een nieuwe 

wijziging toch in. 
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De CVT kaartte na een paar jaar het probleem weer aan. Zesentwintig ouders klaagden over 

het te hoge schoolgeld en de onrechtvaardige behandeling van vrouwelijke leerlingen die 

noch algebra, noch geometrie onderwezen kregen, maar wel hetzelfde tarief als de jongens 

betaalden. De ouders waren ook boos over de niet toegepaste korting per gezin. Zij voegden 

bij hun klacht het volledige rooster inclusief het schoolgeld van de openbare school voor ULO 

‘voor de eerste standen der maatschappij’ in Bergen op Zoom, die beduidend goedkoper was 

dan die in Schoonhoven.
88

 

 

Te lage schoolgelden voor de avondschool 

Al in zijn eerste kwartaalverslag klaagde Akkerhuijs over het volgen van de avondschool door 

kinderen van negen, tien of elf jaar, die voortijdig de dagschool verlaten hadden. Deze 

kinderen bezaten te weinig basiskennis, waardoor de avondschool voor hen te moeilijk was. 

Ook in zijn tweede verslag meldde Akkerhuijs het willekeurig plaatsen van te jonge kinderen 

op de avondschool. In zijn laatste verslag van 1867 gebruikte hij daarvoor zware woorden: 

Het toelaten op de avondschool voor slechts 5 cents per week, ook van kinderen die 

een schandelijk ondankbaar gebruik van gratis onderwijs hebben gemaakt, is een 

verderfelijk surrogaat.
89

 

In 1868 herhaalde hij zijn klachten:  

Geen afzonderlijk gebruik van avondschool dan na goed volbrachte leertijd op de 

dagschool. Zij die na volbrachte leertijd nog onderwijs wilden genieten, moesten 

daarvoor wel wat meer dan vijf centen besteden. 

Kortom, Akkerhuijs verfoeide het volgen van de avondschool door te jonge kinderen 

hartgrondig en wenste, om deze misstand in het vervolg te voorkomen, voor de avondschool 

hetzelfde tarief als voor de dagschool. Pathetisch schreef hij : ‘O, dat het U Edel Achtbare dan 

moge behagen, een besluit in deze geest te nemen!’
90

 

In 1868 ontvingen B en W een petitie van zesenvijftig burgers om het salaris van Akkerhuijs 

met honderd gulden te verhogen om zo een vertrek van het hoofd naar een andere gemeente 

met betere vooruitzichten te voorkomen. Veel middenstanders tekenden.
91

 Akkerhuijs kreeg 

de verhoging en verdiende vanaf 1869 negenhonderd gulden en een vergoeding voor het 

gemis van een vrije woning. De inspecteur schreef de stijging van het aantal leerlingen boven 

de vierhonderd toe aan de zeer bekwame Akkerhuijs. Volgens hem was vergroting van het 

schoollokaal noodzakelijk en moest er een vierde hulponderwijzer aangesteld worden. 

Volgens de inspecteur moest de avondschool alleen open zijn voor de leerlingen van de 

hoogste klas van de dagschool en wel tegen een zeer laag tarief. De leerlingen die de 

dagschool hadden afgemaakt zouden ook toegelaten worden. Akkerhuijs’ voorstellen om de 

avondschoolleerlingen tien cent te laten betalen ontvingen geen bijval. 
92

 Akkerhuijs bleef 
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92.Ingekomen stukken 193, 194: Inspecteur aan GS provincie Zuid Holland (afschriften 790 B), 1 juli 1869. 
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klagen over: ‘het te vroeg versmeten onderwijs op de dagschool voor de vijf centen per week 

op de avondschool’. Pas in 1887 zouden de schoolgelden worden gewijzigd (zie bijlage 3).
93

  

 

Schoolbehoeften 
Na de perikelen over het pensioen eind jaren vijftig, kwam er opnieuw financiëel gesteggel 

tussen Westbroek en de gemeente, ditmaal over de overname van de schoolboeken. Het 

artikel over de leerboeken in het reglement van 1861 luidde als volgt: 

De leerboeken en verdere schoolbehoeften worden vanwege Burgemeester en 

wethouders aan den Hoofdonderwijzers op hunne Schriftelijke en tijdig gedane 

aanvragen telken drie maanden verstrekt (art. 20). 

Tot in 1857 viel het beheer en uitgave van de leerboeken en leermiddelen nog volledig onder 

Westbroek. Hij maakte daar evenals zijn collega’s in het hele land zelfs winst op. In januari 

1861 had Westbroek behoefte aan schriften, pennen en een paar boeken. Voor zijn doen 

ongebruikelijk onderdanig vroeg hij de gemeente hoe te handelen. Het liefst ontving hij 

schriftelijke instructie.
94

 Kort daarop liet hij weten welke boeken hij nodig had voor het 

uitgebreid lager onderwijs. Leusden maakte intussen gebruik van de boeken en schriften die al 

aanwezig waren. De schoolopziener zou nog aangeven welke boeken nodig waren voor het 

LO. De onderwijzers moesten een aanvraag indienen, waarna de burgemeester een bon met 

toestemming tot levering gaf. De boeken kwamen van Van Nooten, de bekende 

Schoonhovense uitgever en boekhandelaar. Verder werd geloot welke leverancier per 

kwartaal de andere leermiddelen leverde.
95

  

In mei 1861 stelde de raad een speciale commissie in om met Westbroek tot een 

overnameprijs van de gebruikte boeken te komen.
96

 Het duurde geruime tijd voordat deze 

zaak was afgehandeld. Maart 1862 meldde de districtsschoolopziener dat het boven alle 

twijfel verheven was dat de gemeente verplicht was alle kosten te dragen van de benodigde 

boeken, voor welk schooltype ze ook nodig waren.
97

 De speciale commissie zond een 

gedetailleerd afrekeningsschema naar de raad. 

Voor het bedrag van ƒ 310,81 en een halve cent zouden de boeken met daarbij een behoorlijke 

inventaris naar het raadhuis overgebracht worden, om vervolgens een gemeentestempel te 

krijgen.
98

 Westbroek vond dit bedrag waarschijnlijk te weinig, want hij trad meteen in overleg 

met de schoolopziener en daarna meldde hij zich ook nog bij B en W.
99

 De schoolopziener 

was reuze benieuwd naar de schikking die Westbroek met de gemeente zou treffen.
100

  

Op 5 augustus eiste Westbroek vijfhonderd gulden voor boeken en wandkaarten. De 

voorgestelde schikking van raadslid Denekamp van vierhonderdvijftig gulden kwam de 

volgende raadsvergadering tot stand.
101

 Raadslid Graves Kooiman wilde alles precies 

vastleggen, hij was voor een volledige inventaris van al het schoolmateriaal. Alle onbruikbare 

boeken en gebruikte schriften moesten op het raadhuis worden gedeponeerd, oordeelde hij.
102

 

                                                           

93.Ingekomen stukken 197: Akkerhuijs, Driemaandelijks Verslag, 17 oktober 1871; Verslag CVT aan de raad, 

13 februari 1871; 198: Verslag CVT aan de raad, 13 april 1872; Verordening op de heffing van schoolgelden, 16 

juni 1887. 

94.Ingekomen stukken, 183: Westbroek aan B en W, 3 januari 1861. 

95.Notulen B en W, 7 januari 1861, 18 februari 1861, 21 maart 1861. 

96 Notulen B en W, 23 mei 1861. 

97.Ingekomen stukken 184: Broedelet aan B en W, 4 maart 1862. 

98.Notulen B en W, 10 april 1862: A tegen 15% ƒ 64,59, B tegen 15% ƒ 19,20, C tegen 50% ƒ 18,25, D tegen 

50% ƒ 69,87½, E tegen 50% ƒ 138,90. 

99.Ingekomen stukken 184: Westbroek aan B en W, 24 juni 1862. 

100.Ingekomen stukken 184: Broedelet aan B en W, 3 augustus 1862. 

101.NS 11, 5, 11 augustus 1862.  

102.NS 11, 18 september 1862.  
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Maar Westbroek maakte daarna geen haast met het register, terwijl B en W hamerde op een 

volledige opgave van nieuwe en overgenomen boeken.
103

 Een jaar later besloten B en W een 

ambtenaar te sturen om Westbroek te helpen bij het opstellen van een lijst van alle 

schoolboeken en leermiddelen.
104

 Hoe dat verder is gegaan, is niet te vinden. 

Bestellingen voor al het materiaal benodigd voor het onderwijs liepen dus via B en W. De 

CVT moest het goedkeuren. De hoofdonderwijzers bestelden elk kwartaal, maar konden bij 

tekorten tussentijds ook bestelbonnen inleveren. Voor de eerste twee maanden in 1861 schreef 

boekhandel Van Nooten een keurig gespecificeerde rekening waaruit bleek dat Westbroek 

duurder en ander materiaal dan Leusden gebruikte. Westbroek bestelde gelijnde en ongelijnde 

schriften en de beste zwarte schrijfinkt. De stalen pennen moesten gestoken zijn in beste 

penhouders. Voor op het bord werden de krijtpijpjes per gros besteld. Op zijn school 

gebruikten de leerlingen nog weinig de lei maar deze was in metaal gestoken.  

 

Meer tegen een lagere prijs 

En ‘t ruwe krijt in baalzakken opgedaan en per kilo met luttele centen betaald, was 

veel voordeliger dan de toen ook reeds in de handel voorkomende gegoten en 

gezwafelde pijpjes. 

Er was in de grote school altijd wel een juffrouw of meester, die het vriendelijk 

aanbod van een kwekeling, nog een paar pijpjes krijt te gaan slijpen aanvaardde.
105

 

Leusden bestelde veel schrijfboeken, het krijt per pond. Hij gebruikte leien in de categorie van 

0 tot 6. Lange griften waren hiervoor nodig. De leerlingen hadden weinig gelinieeerde 

schriften en ze gebruikten goedkopere inkt dan in het ULO.
106

 De bestellijsten toonden weinig 

variatie. Toch hadden de hoofden wat betreft sommige zaken wisselende voorkeuren: 

Akkerhuijs bestelde ander materiaal dan Leusden. Groot- en kleinpennen en ronde griffels 

waren nieuw materiaal. Kort daarop volgde Westbroek hem na met de grootpennen. 

Op het gebied van pennen was overigens heel wat te kiezen. Birmingham was vanaf 1830 het 

centrum van de pennenindustrie. De grossier en zakenman James Perry maakte via grote 

advertentiecampagnes het publiek bekend met zijn gepatenteerde Perrypennen. Al snel 

werden pennen gefabriceerd in duizenden verschillende vormen en maten. De pen werd één 

van de eerste ‘wegwerpartikelen’ van de moderne industriële maatschappij. De nieuwe 

pennen stimuleerden de ontwikkeling van inkt vervaardigd op chemische basis.
107

 

Westbroek gebruikte verschillende soorten pennen, achtereenvolgens de driegaats 

correspondentiepen, de Perrypen, de Henrypen (merk EF) en de Birminghampen. Hij klaagde 

soms over de kwaliteit van pennen en inkt. Als B en W niet op zijn klachten reageerden of 

sommige bestellingen te duur vonden, kon het bestuur op een vinnig briefje rekenen. Soms 

weigerde hij het in ontvangst nemen van een bestelling. Hij droeg het bestuur op de pennen 

van de leverancier streng te keuren. Eén keer was de kwaliteit zo slecht dat de leerlingen 

ongeveer zeven pennen nodig hadden in plaats van de normale drie. Het papier moest niet te 

licht zijn, velijnpapier was nodig om kaarten te maken. Witte etiquetten waren nodig voor de 

schriften van de leerlingen.
108

 
                                                           

103.Ingekomen stukken 184: Westbroek meldt B en W dat hij zijn kamer moet houden wegens ongesteldheid 

waardoor hem de lust tot arbeid ontbreekt en dus niet in staat is te arbeiden aan het register, 1 november 1862; 

Notulen B en W, 15 november 1862. 

104.Notulen B en W, 17 oktober 1863. 

105.Van de Hulst, Herinneringen, 75. 

106.Ingekomen stukken 183: opgave van aan de Gemeente Schoonhoven geleverde schoolbehoeften, gedurende 

de maanden januari en februari, door S.E. van Nooten, 21 maart 1861. 

107. Jackson, Van beitel tot vulpen, 133-138. 

108.Ingekomen stukken 185: Westbroek aan B en W verspreid over diverse jaren, 9 januari 1863; 186, 1 oktober 

1864; 190, 4 juli 1867, 31 december 1867; 199, 10 juli 1873; vgl. Lintsen (red.), Geschiedenis van de techniek II, 

204: velijnpapier werd rond 1750 voor het eerst in Engeland vervaardigd met behulp van een schepvorm met een 
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Akkerhuijs bestelde zijn materiaal bij firma’s die nog generaties lang leermiddelen zouden 

leveren, zoals potloden van Faber en schriften van Thieme. Ook hij experimenteerde met 

pennen, zo bestelde hij het merk Harz no.470. Cahiers met vloeipapier, blanco, breed of 

smalgelijnd en kardoespapier behoorden ook bij de nieuwe aanschaf.
109

 Soms volgde er een 

uitleg bij de bestelling van nieuw materiaal. Het kardoespapier moest dienen om de 

schoolboeken te kaften: 

Het is des onderwijzers doel ook daardoor in het belang der gemeente zuinigheid te 

bevorderen en bij de kinderen zuinigheid en netheid aan te kweken.
110

 

De reparatie van leien, evenals het innaaien van boeken, was een steeds weerkerende post. 

Schoolborden met en zonder ezels waren ook nodig. Akkerhuijs wilde er één met ezel 

speciaal voor de uitleg van de vormleer.
111

 En Westbroek wilde een groot bord met 

muzieklijnen.
112

 Aan de hand van een tekening deed de leverancier een prijsopgaaf voor een 

schoolbord.
113

 Bij een bord behoren sponsen. Akkerhuijs liet nooit na gezuiverde sponsen te 

bestellen. Bestellingen zoals een stoffer (vederbos) voor kaarten, schrijfboekjes voor 

absentielijsten, een eenvoudige thermometer voor schoolgebruik, een petroleumkannetje om 

inkt in de kokers te schenken, waren eenmalig.
114

 

In de vergadering van B en W kwamen de leveranties voor schoolmaterialen altijd ter sprake. 

In het begin was de schoolopziener kritisch op het vele gebruik van inktpennen en griffels.
115

 

B en W hielden de prijzen en de rekeningen in de gaten en de hoofden de kwaliteit. Als er 

meningsverschillen waren, gingen de hoofden naar het raadhuis om inkt en schriften te 

keuren.
116

 Soms gaven B en W na onderzoek pas haar goedkeuring aan een rekening.
117

 

 

Schoonmaak, verhuur en uitbreiding van het schoolgebouw 

Bij den eersten aanblik valt het in het oog, dat het zoo fraaije gebouw in een zeer 

langen tijd geene behoorlijke reiniging heeft ondergaan; ook zijn sommige deuren niet 

sluitbaar, eene ruit is verbrijzeld en een schoolbord defect.
118

 

Akkerhuijs roerde als net benoemd schoolhoofd ‘het heel en schoon houden’ van de nieuwe 

school aan. Hij vroeg om aanstelling van een ‘geschikte vrouw voor het schoonhouden van 

het gebouw en het aanmaken van de kachels’.Volgens artikel 2 van de instructie moest het 

hoofd daar echter zelf voor zorgen. De CVT wilde, gezien het karige salaris en de geringe 

vergoeding van de huishuur van Akkerhuijs, de gemeente de kosten van het schoonmaken 

laten dragen.
119

 Bij het schoolhoofd en zijn vrouw, als oppasser en schoonmaakster, zouden 

de eigenwaarde, zelfstandigheid en de energie, die zo hard nodig waren om een grote school 

                                                                                                                                                                                     

zeer fijn geweven koperdoek; door het ontbreken van koperdraad-afdrukken had het papier een zeer effen en 

egale doorzichtigheid. 

109.Ingekomen stukken 190: Akkerhuijs verspreid over diverse jaren aan B en W, 4 juli 1867, 1 oktober 1867; 

191, 6 juli 1868; 200, 4 juli 1874; Woordenboek der Nederlandsche Taal 7 (’s-Gravenhage 1926) 1614: grove 

papiersoort, pakpapier, grijspakpapier, gekleurd omslagpapier.  

110.Ingekomen stukken 193: Akkerhuijs aan B en W, 6 juli 1868. 

111.Ingekomen stukken 189: Westbroek aan B en W, 1 februari 1864;191: Akkerhuijs aan B en W, 25 

september 1868. 

112.Ingekomen stukken 190: Westbroek aan B en W, 1 januari 1867. 

113.Ingekomen stukken 205: prijsopgave van J.H. Heijl, ontvangen 10 mei 1879. 

114.Ingekomen stukken 202: Akkerhuijs aan B en W, 25 maart 1876; 8 januari 1876; 203: 7 juli 1877; 205: 11 

januari 1879. 

115.Notulen B en W, 8 november 1862.  

116.Notulen B en W, 11 mei 1867, 24 april 1868, 9 mei 1868, 25 juli 1868, 18 oktober 1873.  

117.Notulen B en W, 28 oktober 1876. 

118.Ingekomen stukken 190: Akkerhuijs aan B en W, 4 januari 1867. 

119.Ingekomen stukken 190: jaarverslag 1866 CVT aan de raad, 27 februari 1867. 
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te besturen, volgens de CVT wel eens uit kunnen doven. Graves Kooiman eiste daarna van de 

CVT een stipte naleving van artikel 2, maar tevergeefs.
120

 

In de decennia daarna bleven Akkerhuijs en Westbroek B en W bestoken met klachten over 

het gebouw. In de vakantie wilden zij de vloeren bijvoorbeeld met sodawater laten schobben 

en de katrollen van de zonneschermen laten repareren.
121

 Verder brachten verenigingen die na 

toestemming van B en W, ’s avonds oefenden, volgens hen overlast. De zangvereniging 

bracht bijvoorbeeld ‘een massa eindjes sigaren met bijbehorende zaken, een pruim tabak, 

zelfs drie hele lucifers in de lessenaar’. 

De hoofden klaagden vaak over restanten van snoeperij maar er werd niet veel aangedaan. Het 

geduld van Akkerhuijs raakte werkelijk op na het omverwerpen van een schoolbord, waardoor 

de deur van het lokaal uit zijn verband was geraakt met de nodige ordeproblemen als 

gevolg.
122

 De CVT pleitte voor een onderwijzerswoning in de onmiddellijke nabijheid van de 

school, dat was aan alle kanten het beste: 

Honderden kleinigheden, handelingen der dartele jeugd geschiedden onder het 

waakzame en bespiedende oog van de hoofdonderwijzer en zouden door hem gebruikt 

kunnen worden om de jeugd op te voeden.
123

 

De school die voor 324 leerlingen was gebouwd, telde op dat moment 357 leerlingen. De 

laagste klas telde 143 leerlingen in een ruimte slechts geschikt voor maximaal 132. De school 

was dus gewoon te klein.
124

 Een tijdelijke oplossing was het steeds weer bijplaatsen van 

banken, maar eens zou een definitieve verandering in de situatie moeten komen.
125

 De 

vertoonde mankementen waren talrijk. Bij het lokaal van de middelste klas was de lekkage 

bijvoorbeeld zo hevig, dat volgens de architect op den duur het plafond naar beneden zou 

komen. Bij de schoorsteenconstructie was geen enkele steen goed geplaatst.
126

 Akkerhuijs 

meldde in oktober 1869 het verblijdende aantal van 427 leerlingen, maar ondanks dit blijde 

bericht waren, zoals soms, tweehonderd leerlingen in één klaslokaal veel te veel.
127

 

Verschillende plannen deden de ronde. Moest er bijvoorbeeld een tweede gebouw komen? De 

gemeentearchitect maakte een tekening voor een ULO-school met twee ruimtes, één voor de 

jongens en één voor de meisjes, zo zou het aantal leerlingen kunnen stijgen van 44 tot 120. De 

CVT was realistischer. Vanaf begin jaren zestig had Gouda een driejarige HBS. De 

toenemende bloei van de hogere burgerscholen zou volgens de CVT een neergang van de 

kostschool met zich mee brengen. Dat was simpelweg de landelijk ingezette trend. Vanaf de 

jaren zestig ging het aantal kostscholen snel achteruit, zodat naar verwachting van de CVT in 

de toekomst de Doelen voldoende ruimte voor de school van Westbroek zou opleveren.
128

 

Hierna zal blijken dat Westbroek zelf daarop inspeelde door erop aan te dringen dat de 

benodigde ruimte voor schoollokalen in het Doelenhuis zou worden gevonden, waardoor zijn 

belastingaanslag lager zou worden. Door de inkomstenvermindering als gevolg van het 

teruglopend aantal kostleerlingen was die aanslag voor Westbroek meer en meer een 

probleem geworden.
129

 

                                                           

120.NS 13, 21 maart 1867. 

121.Ingekomen stukken 190: Westbroek aan B en W, 8 juni 1867; Akkerhuijs aan B en W, 15 augustus 1867. 

122.Ingekomen stukken 190: Akkerhuijs aan B en W, 9 november 1867. 

123.Ingekomen stukken 191: jaarverslag 1867 CVT aan de raad, 17 februari 1868. 

124.Ibidem. 

125.NS 13, 17 december 1868.  

126.Ingekomen stukken 194: Akkerhuijs aan B en W, 9 november 1869; NS 13, 7 maart 1870: L.F. Redeker, 

gemeentearchitect, over de constructie van de schoorsteen; NS 13, 17 maart 1870: rapport CVT over vergroten 

school. 

127.Ingekomen stukken 194: driemaandelijks verslag Akkerhuijs aan de raad, 6 october 1869. 

128.NS 14, 31 mei 1870; Ingekomen stukken 195:CVT aan de raad, 16 maart 1870. 

129.Vgl. hoofdstuk 4 en noot 27, Ingekomen stukken 211: Westbroek aan de burgemeester, 29 September 1885. 
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Uitbreiding van het schoolgebouw 

In juni 1870 viel de beslissing over de school: een nieuwe aanbouw zou met het bestaande 

gebouw onder één dak worden verenigd. De gemeentearchitect zou het plan verder uitwerken. 

Vanwege het uitbreken van de oorlog van 1870 tussen Frankrijk en Duitsland hield de raad 

het bestek een tijdje aan.
130

 Zo kwam pas het jaar daarop de financiering weer in de raad ter 

sprake. Het vergroten van het schoolgebouw en de noodzakelijke bestrating van de 

Lopikerstraat zou tienduizend gulden kosten. 

Graves Kooiman was de enige tegenstemmer. Hij bepleitte een verwijdering van zesentwintig 

kinderen beneden de zes jaar en geen toelating van kinderen uit andere plaatsen dan 

Schoonhoven. Zo zou je volgens hem 348 leerlingen overhouden; bij de school voor ULO 

was er dan ruimte genoeg.
131

 Een bevestiging van het Rooms Katholieke Parochiebestuur dat 

zij geen bijzondere school zou beginnen in hun oude kerkgebouw en pastorie, leidde tot 

definitieve goedkeuring van de lening. Graves Kooiman bleef tegensputteren omdat de 

welvarende RK-gemeente tegen geringe kosten een bijzondere school zou kunnen financieren. 

Bovendien plaatste hij de anti-papistische opmerking dat de toezegging van de Rooms 

Katholieken weinig zekerheid bood.
132

 

Maar hoe het ook zij, de verbouwing ging door. In mei 1871 vond de aanbesteding plaats. Er 

waren negen inschrijvingen, waarvan de hoogste ƒ 9.000,50 bedroeg en de laagste 6543 

gulden. Tijdens de bouw kwamen wijzigingen in het bestek en werden er extra aanvragen 

gedaan. Westbroek wilde bijvoorbeeld voor de hele school Amerikaanse banken (dat zijn 

twee-zits banken met lessenaar).
133

 Deze zouden dan de lange, ouderwetse banken vervangen. 

Vooral voor de meisjes zouden deze banken prettig zijn omdat zij daarop beter konden 

handwerken en borduren. De CVT wilde gymnastiek-toestellen in een gebouw op de 

binnenplaats plaatsen. De pomp, met water uit de Zevender, deugde volgens de CVT niet en 

moest worden vervangen. Akkerhuijs sloot zich aan bij de laatste klacht. Een berging voor 

steenkool, te weten een ton staande in een boekenkast, voldeed ook niet, de bak van één 

hectoliter was niet voldoende en binnenkort wilde Akkerhuijs naast drie grote kachels ook 

nog twee kleine kachels stoken. De leerlingen bibberden dikwijls van de kou omdat in één 

dag de voorraad werd verbruikt en de nieuwe voorraad niet tijdig werd bezorgd.
134

  

Weer was de oplevering van de school te laat, namelijk op 31 januari 1872, 135 dagen later 

dan bepaald. Vooral het verkrijgen van werkvolk was moeilijk geweest. De commissie 

financiën berekende volgens het bestek vijf gulden per dag vertraging, maar de eis van de 

gemeente kwam neer op een nabetaling van 675 gulden. Na eindeloze discussie volgde de 

afronding op 125 gulden, een opvallend groot verschil. Westbroek had gedurende de 

vertraging de oplossing gebracht door tegen betaling van vuur en licht een lokaal in zijn 

woning ter beschikking te stellen.
135

 

Toen de school eenmaal was opgeleverd, berichtte Akkerhuijs tevreden over de voldoende 

ruimte waar de leerlingen ‘de weldadige vruchten van plukten’.
136

 De Schoonhovensche 

Courant gaf eveneens hoog op van het nieuwe schoolgebouw. Het uitgebreid lager onderwijs 

onder één dak verbonden met de school van het lager onderwijs, dat kon de goedkeuring van 

de pers wel wegdragen. De ULO-school met drie keurig nette lokalen, twee voor jongens, één 

voor meisjes en banken volgens Amerikaans model. Het zag er allemaal goed uit: ‘Beide 

                                                           

130.NS 14, 27 juni 1870; 21 juli 1870. 

131.NS 14, 30 januari 1871. 

132.NS 14, 6 april 1870. 
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scholen verenigd in een kolossaal gebouw, een inrichting zo flink dat men zelden tevergeefs 

zoeken zal’.
137

 

 

Voortdurend onderhoud en dus personeel noodzakelijk 

Na het in het gebruik nemen van de nieuwe school schreven de hoofden geregeld over het 

onderhoud en het schoonmaken. Enkele mankementen kort na de oplevering moesten volgens 

hen worden hersteld, hetgeen gebeurde. Maar het schoonmaken begon pas echt goed in 1867. 

Akkerhuijs nam twee vrouwen in dienst voor anderhalve gulden per week. Bij de eerste 

schoonmaak kregen zij vijftig cent extra betaald wegens achterstallig onderhoud. Westbroek 

stond er sceptisch tegenover: ‘wat kun je voor vijftig cent extra verwachten’?
138

 

De commissie fabricage verzorgde kleine reparaties, zoals gebreken aan schoolbanken, het 

maken van extra banken en het in de verf zetten van de banken. Vooral vakanties werden 

benut voor onderhoud en schoonmaakbeurten. De CVT kwam op voor de belangen van 

Akkerhuijs en zijn onderwijzers zeker als tijdens schooltijd de witters en stucadoors het 

onderwijs verstoorden. De CVT pleitte toen per direct voor een vakantie in plaats van de 

vakantie in de kermisweek, zodat de school zonder overlast zou kunnen worden opgeknapt, 

zeker omdat nu tweehonderd leerlingen in een lokaal bestemd voor honderd zaten.
139

 

Westbroek muntte uit in de beschrijving van kort op elkaar volgende kleine schoolrampen. Op 

17 december 1873 was werken op zijn school onmogelijk meldde hij. De schoonmaakster 

Vrouw Lensen maakte de kachels niet aan. Zorgeloos als ze was, pakte zij uit de voorraden 

van Westbroek. Haar uitvluchten waren talrijk, zo noteerde Westbroek : ‘de ene keer moest 

zij haar zuster begraven’, ‘de andere keer vloekte de burgemeester haar stijf als ze om kolen 

vroeg’.
140

 Westbroek vroeg daags erop om een schoonmaakbeurt voor 22 en 23 december. 

Het onderwijs besloeg in die tijd halve dagen en het hulppersoneel zou dan bij familie op 

bezoek kunnen gaan, maar B en W weigerden de vakantie en gaven geen uitsluitsel over de 

schoonmaak. ‘Zou de schoonmaak dan op 29 en 30 december kunnen geschieden’, vroeg 

Westbroek zich af. Het was nodig voor de gezondheid van de kinderen, zei hij, maar hij wilde 

niet handelen zonder voorkennis en goedkeuring van B en W. Op 22 december brak vrouw 

Lensen een ruit. Westbroek stelde B en W op de hoogte dat zij de kosten voor herstel moest 

dragen. Westbroek hield alle wissewasjes dus precies bij.  

Op 23 december ging Westbroek voor familieaangelegenheden naar Utrecht. Dat kon 

gemakkelijk gezien het gering aantal leerlingen van het ULO. In de werkzaamheden was 

voorzien, en Westbroek zou zorgen dat hij op tijd terug was voor de avondschool.
141

 In 

dezelfde tijd vroeg Akkerhuijs, die zelf geen behoefte had aan kerstvakantie, verlof voor zijn 

ver weg wonend personeel. Het personeel - met als thuisbases Groningen, Zaandijk, 

Serooskerke en Eck en Wiel - wilde graag vrijdag 2 januari en zaterdag 3 januari vrij, zodat 

zij op nieuwjaarsdag niet hoefden te reizen.
142

 Meestal keurde de gemeente zulke verzoeken 

goed.  

Het zijn weliswaar geen levensgrote problemen maar dergelijke zaken tonen wel aan dat het 

werk van de hoofdonderwijzers nooit stil stond. 

 

Vuur en licht 
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139.Ingekomen stukken 204: CVT aan B en W, 12 juli 1878. 
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Bij verhuur van de school aan verenigingen, bijvoorbeeld voor het vieren van jubilea, 

betaalden de huurders vuur en licht aan de gemeente. De bewoners van de nabijgelegen 

Varkensmarkt gaven bij hun aanvraag naar een lantaarn aan, dat het prettig was als er licht in 

het schoollokaal brandde.
143

 De outillage van de nieuwe school was goed. Slechts éénmaal 

was er een klacht over de kwaliteit van de steenkool. Westbroek beschreef de situatie 

plastisch: ‘Het is of er zwart zand in de kachel ligt, na twee en half uur stoken is de 

temperatuur 54 graden Fahrenheit (dat wil zeggen 12,2º Celsius), de school is daardoor koud 

en door meerdere kolen op de kachels te werpen doven zij uit’.
144

  

In de raadsvergadering kwamen zaken omtrent onderhoud, verhuren en schoonmaken 

geregeld aan de orde. Zij besliste dat de schoonmaak in handen kwam van schoonmaakster 

Lensen die met tachtig gulden per jaar de laagste inschrijving had. Ook het verschil tussen 

winter- en zomerschoonmaak kwam ter sprake.
145

 Hoewel Lensen Westbroek geregeld 

irriteerde, verhoogde de raad haar loon met terugwerkende kracht per 1 januari 1872 tot 

honderd gulden, omdat er drie lokalen waren toegevoegd.
146

 In 1876 was het geduld van 

Westbroek met Lensen echter op. Na aanvraag tot verhoging tot 125 gulden ’s jaars, besliste 

de CVT afwijzend. Het resultaat was haar ontslag en al snel kwam er een einde aan de telkens 

terugkerende klachten.
147

 

Aanbesteding van verven van het gebouw, van schoolborden, of het witten van plafonds 

bleven een terugkerend thema in de raad, maar belangrijker was de vraag of de school 

geschikt was voor het aantal leerlingen. Een werkelijk ernstig probleem rees toen de 

geneeskundig inspecteur dreigde met het afkeuren van de school omdat de laagste klas 190 

leerlingen telde in plaats van de toegestane 132 en de wc’s niet in goede staat waren. De wc’s 

van de tweede en derde klassen liepen uit op een put die in tien jaar niet was geleegd. De raad 

kwam alleen al voor die zaak voltallig bijeen. De besluitvorming ging snel. 

Alle kinderen beneden de zes jaar moesten van school en van de kinderen vanaf zes jaar oud 

ging de helft ’s ochtends en de andere helft ’s middags naar school.
148

 Er zou eigenlijk 

onmiddellijk een tonnenstelsel moeten worden ingevoerd, een systeem waarbij de tonnen met 

de faecaliën eens per week werden geleegd, maar pas in oktober 1877 zou zo’n stelsel voor 

285 gulden worden aangelegd.
149

 

 

Het Doelenhuis 

Afgezien van de problemen met het onderhoud van het nieuwe schoolgebouw, zorgde het 

beheer van de woonhuizen van de hoofden ook voor de nodige discussie in de raad. Het 

prachtige huis van Westbroek vergde veel onderhoud. Er vond daarover geregeld overleg 

plaats met de gemeentearchitect. De meest uiteenlopende grote en kleine problemen kwamen 

aan bod zoals het een jaar lang wachten op vier lampeglazen, het herstel van een voordorpel 

en het verven van het gebouw.
150

 Westbroek was een alerte en zakelijke huurder. Bij de 
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aanvraag voor het herstellen van dakgoten wees hij bijvoorbeeld op de waarde van het oude 

lood, waaruit de nieuwe zinken bekleding te financieren viel. Zonder verdere stemming 

keurde de raad dit slimme idee goed.
151

  

Het verven van de woning van Westbroek werd een slepende kwestie. Graves Kooiman wilde 

in 1875 een ongezegelde aanvraag van Westbroek hierover in de raad laten voorlezen, ‘ten 

einde te doen horen in welke bewoordingen een ondergeschikt ambtenaar zich tegen B en W 

uitlaat’. Graves Kooiman als lid van de gemeentelijke commissie van fabricage torpedeerde 

allerlei voorstellen van Westbroek.
152

 Pas in 1877 was het verfkarwei klaar. De schilders 

volgden de voorschriften van het ministerie. Zij boenden de lijsten van het Doelengebouw af, 

grondden de kale plekken op het nieuwe hout bij, grondden het werk over, waarna het geheel 

overgeverfd werd. Het karwei was zo kostbaar, dat de aanvraag van Westbroek voor het 

verven van de zolder opnieuw inzet werd van discussie in de raad.
153

 

 

Het huis aan de Lopikerstraat 

Akkerhuijs kreeg jarenlang een vergoeding voor het gemis van een vrije woning. Bij de 

uitbreiding van het schoolgebouw hoopte hij op een onderwijzerswoning zoals Westbroek die 

ook had. Zijn grote gezin had behoefte aan ruimte, maar de jaren erna bleef het bij koesteren 

van illusies.
154

 In maart 1873 kwam de onderwijzerswoning voor Akkerhuijs in de raad ter 

sprake. Eind van dat jaar werd het voorstel van vier raadsleden verworpen om bij publieke 

veiling voor 2225 gulden een woning te kopen.
155

 Wellicht was de huurverhoging van 

Akkerhuijs’ woning tot 208 gulden per jaar in de raadsvergadering van 29 juni 1874, de 

aanleiding tot de aanbesteding van een woning bij de vroegere Lopikerpoort voor 5885 

gulden. Op grond van het feit dat het terrein niet volgens de bepaling van de raad was 

afgegraven, stemde één raadslid tegen. Gezien de latere problemen in huize Akkerhuijs was 

dit achteraf een verstandige tegenstem.
156

 

Op 1 mei 1875 betrok het gezin Akkerhuijs de onderwijzerswoning. Akkerhuijs had nog enige 

wensen.
157

 In het bestek was het verven van gangen, trappen en vloeren niet opgenomen 

waarna Akkerhuijs een vergoeding van een kleine vijftig gulden aan de raad vroeg. B en W 

legden uit dat Akkerhuijs zijn woning niet zoals te doen gebruikelijk met tapijten, matten en 

kleden had belegd en B en W rekenden op begrip in de raad, hetgeen na enig gesputter tot 

stand kwam.
158

 

Vergroting van de tuin, het bouwen van een schuurtje, het timmeren van een zolderkamertje, 

al deze aanvragen van Akkerhuijs gingen vergezeld van keurig gestelde brieven. Akkerhuijs 

meldde het leed van de twee oudste zoontjes die sliepen op de droogzolder onder de pannen. 

In de winter was dat wel erg koud, maar er was voor die kinderen geen betere ruimte 

beschikbaar. De gemeente had volgens Akkerhuijs duidelijk te weinig besteed aan de 

onderwijzerswoning, terwijl hij de financiële belangen van de gemeente ( bijvoorbeeld een 

halvering van de schoolbehoeften door zuinig beheer) altijd in het oog hield.
159
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Het beheer van andere vormen van onderwijs in Schoonhoven van 1860 tot 1880 

Vol lof sprak de CVT over het bewaarschoolonderwijs, maar altijd kort. De mindere aandacht 

voor deze vorm van onderwijs was tekenend voor die tijd. Na 1857 bestond er niet eens meer 

een akte voor dit soort onderwijs.
160

 In Schoonhoven werd het bewaarschoolonderwijs steeds 

belangrijker, zeker toen vanaf 1878 het onderwijs in een speciaal daartoe ingericht huis 

plaatsvond. 

 

De meisjesschool  

Eind jaren zestig deed mej. A.M. Tobbe, met acte hoofdonderwijzeres, admissie voor de drie 

talen en fraaie en nuttige handwerken, een poging tot het stichten van een 

‘jongejufvrouwenschool’.
161

 Denekamp wilde voor een hulponderwijzer vijfhonderd gulden 

uittrekken, maar de rest van de raad achtte een salaris van vierhonderd gulden per jaar 

voldoende.
162

 In juni 1870, na een jaar les geven, vertrok Tobbe met een huwelijk in het 

vooruitzicht en de school sloot. De CVT bleef daarna als enige voorstander van een aparte 

school voor meisjes vanaf twaalf en dertien jaar: ‘Als herhaald bezoeker op de gemengde 

school zag het oog onreine uitwerpselen en hoorde het oor onzedelijke uitroepen en ruwe 

gezegden’, verwoordde de CVT haar mening en ‘Zulke zaken droegen niet aan de kiesheid en 

zedelijkheid van jonge meisjes bij’ was haar mening.
163

 Gebrek aan medewerking van ouders 

en een te laag salaris voor de hoofdonderwijzeres zag de CVT als oorzaken van de mislukking 

van de meisjesschool. 

De twaalf meisjes van Tobbe kwamen op de school van Westbroek.
164

 In een verzoek daarna 

aan de raad vroeg hij om een hulponderwijzeres. Hij had daarvoor twee redenen, ten eerste: 

beter onderwijs voor jongere kinderen in het algemeen, en ten tweede: eenheid in het 

onderwijs voor meisjes, met uren voor handwerken op die tijden, waarin minder 

noodzakelijke vakken voor meisjes werden onderwezen. Met dit schrijven wilde Westbroek 

de geruchten logenstraffen, dat hij tegen plaatsing van vrouwelijk personeel op zijn school 

zou zijn.
165

 

Een jaar later, vlak voor de viering van het 25-jarig jubileum van Westbroek, nam de raad het 

besluit om voor zeshonderd gulden per jaar een hulponderwijzeres voor het ULO aan te 

stellen.
166

 Per 1 januari 1872 trad mej. J. de Gidts uit Rotterdam in dienst. Het 

schoolcommissieverslag over 1872 maakte melding van drie lokalen voor het ULO. In het 

derde lokaal werden zo’n vijftien meisjes voor het ULO door mej. De Gidts onderwezen.
167
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