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Hoofdstuk 4. Het tijdvak 1880-1900: van schoollokaal naar klassikale school 
 

Wij kunnen ons niet ontveinzen, dat, hoewel ieder beredeneerd verslag moeilijkheden 

oplevert, het ons thans moeilijk valt om een zodanig verslag in te zenden, daar de ver-

beteringen, die het onderwijs binnen deze gemeente vordert, vele zijn en financiele of-

fers eischen, maar wij vleien ons, dat met de invoering der Wet tot regeling van het 

Lager Onderwijs dd 17 augustus 1878 (Stbl No.127) die verbeteringen zullen komen, 

o.a.: meer onderwijskrachten, scheiding van localen, opdat het onderwijzend personeel 

elkander niet kan hinderen en daardoor onaangenaamheden kunnen voorkomen wor-

den.
1
 

 

Beheer 

In het hierboven aangehaalde verslag richtte de CVT haar blik op de toekomst. De CVT sprak 

opnieuw de wens uit om voor het ULO tot een andere financiële regeling te komen, waarbij 

het vak wiskunde niet aan iedere leerling doorberekend zou worden, een oud discussiepunt. 

Ook onderstreepte de CVT de verantwoordelijkheid van de ouders bij de opvoeding van de 

kinderen, zij moesten ‘de kinderen eerst laten werken dan spelen’. Verder stond het toela-

tingsbeleid voor het ULO ter discussie. Als er goed samenspel tussen CVT en onderwijzend 

personeel zou zijn, bestond de mogelijkheid een gespannen houding tussen de hoofden te 

voorkomen. 

Vanaf midden jaren zeventig was er gerommel binnen de CVT. Westbroek verweet haar te-

genwerking van het openbaar onderwijs.
2
 De gemeentesecretaris notuleerde herhaaldelijk het 

bedanken van kandidaat-leden voor hun benoeming.
3
 Eind 1877 weigerden drie vooraan-

staande Schoonhovenaren - fervente voorstanders van de School met den Bijbel - het hun 

aangeboden lidmaatschap.
4
 In mei 1878 was de CVT weer compleet en kon ze naar behoren 

functioneren.
5
 Omdat ingevolge de onderwijswet van 1878 een schoolcommissie niet meer 

verplicht was, stelde de CVT met ingang van september 1880, toen de wet in werking trad, 

haar mandaat ter beschikking.
6
 De medische stand, een aantal industriëlen en de middenstand 

vroegen echter via een handtekeningenactie aan de gemeenteraad om toch weer over te gaan 

tot het instellen van een CVT.
7
 Van de leidende protestants-christelijke burgers tekenden 

slechts Graves Kooiman Jzn en ds. A. MacPherson, terwijl de handtekingen van liberale voor-

                                                           

1.Ingekomen stukken 205: verslag CVT, 28 februari 1879. 

2.SC 3 mei 1874: voordracht van Kooijman voor afdeling Schoonhoven Anti-schoolwetverbond; SC 8 januari 

1876: Van Nooten, Van Scherpenzeel en Gallandat Huet melden het overlopen van Van den Braak naar de te-

genpartij, het Anti-schoolwetverbond. 

3.NS 18, 11 mei 1877; 7 juni 1877: van de aangezochten De Jong, Graves Kooiman, Van den Braak, Smits en 

Lazonder wilden vier niet aantreden.  

4.NS 18, 16 november 1877. 

5.NS 19, 17 mei 1878: J.L. Niessen, aftredend 1 januari 1879; P. Greup, 1 jan. 1880; J.P. Niekerk, 1 jan. 1881; 

W.N. van Nooten, 1 jan. 1882; P. van Steenbergen, 1 jan 1883; door het vertrek van Van Steenbergen in augus-

tus 1878 (NS 19, 12 augustus 1878) werd de liberale kantonrechter mr S. Gratama op 8 november 1878 voorzit-

ter (NS 19, 8 november 1878); bij herverkiezing werd de liberaal W. Kooijman Jzn met 5 stemmen verkozen bo-

ven Niessen die 4 stemmen kreeg. 

6.Ingekomen stukken 206: brief CVT aan B en W,13 september 1880; de CVT bestond uit Gratema, voorzitter, 

W.N. van Nooten, secretaris, Greup, Kooijman en Denekamp, leden. 

7.Ingekomen stukken 206, 2 oktober 1880: uit de gezondheidszorg tekenden de artsen Gallandat Huet en Fran-

cken en de apothekers Van den Braak, A. en C.L. van Scherpenzeel; van de industriëlen B.L. Linn, gasfabrikant, 

G.A. Schalij, steenbakker, W. Versteeven, loodwitfabrikant, H.G.W. Nahuijs, directeur post-kantoor, C.B. van 

Baaren, deurwaarder, S.E. Van Nooten, uitgever, S.N. Van Nooten, boekdrukker; andere beroepen van de onder-

tekenaars: kooplieden, winkeliers, leerlooier, smid, spekslager, schoenmaker, koekbakker, zilversmeden, gouds-

mit, rentenier-wethouder. 
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lieden als Denekamp en Westbroek ontbraken; Akkerhuijs tekende daarentegen wel. De CVT 

bleef bestaan. 

Los van de CVT boog de gemeenteraad zich na de onderwijswet van 1878 over het schoolre-

glement voor drie schooltypes. De avondschool verdween. In plaats daarvan kwam het herha-

lingsonderwijs op school 2. De leiding van deze school 2 zou berusten bij Akkerhuijs, hoofd 

van school 1. School 3, de ULO-school, bleef onder leiding van Westbroek. 

Met de hand geschreven verordeningen voor de scholen bereikten GS. In hun commentaar 

verwezen GS naar de nieuwe wet die geen onderscheid meer kende tussen gewoon en meer 

uitgebreid lager onderwijs. Ineenschuiven van de verordeningen was geboden. In oktober 

1881 verscheen er een keurig gedrukte verordening met 34 artikelen door de raad voor de 

openbare scholen in Schoonhoven met daarin verwerkt de opmerkingen van GS (zie bijlage 

4). 

De eerste twaalf artikelen gingen over de scholen, de rechten en de verplichtingen van de ou-

ders of voogden en kinderen in het algemeen. Veel bleef bij het oude. B en W beslisten over 

gratis toelating of verminderde betaling, net zoals voorheen. Tussentijdse plaatsing van kinde-

ren bij de hoofdonderwijzer mocht alleen na toestemming van B en W. Kinderen van buiten 

de gemeente mochten alleen worden aangenomen als er voldoende plaats was bij Akkerhuijs 

en Westbroek. Herhaaldelijk van school afwezig zijn zonder opgave van reden, kon leiden tot 

ontzegging van toegang tot de school. GS zagen liever geen verwijdering van school wegens 

wangedrag. In hun ogen was dat een slechte straf, maar even goed handhaafde de gemeente 

deze maatregel. In eerste instantie kon de leerling voor één dag worden verwijderd, maar als 

er geen verbetering in zijn gedrag zou optreden, kon de leerling definitief van school worden 

gestuurd. Evenals vroeger moest de onderwijzer het wegsturen onmiddellijk aan B en W mel-

den. 

De regelgeving voor school 1 was beknopt. Kinderen beneden de zes jaar kregen geen toe-

gang. Ouders en voogden konden tweemaal per jaar, in maart en september, een leerling aan-

melden. Het voorgestelde toelatingsexamen voor het herhalingsonderwijs op school 2 vonden 

GS overbodig. Wel moesten kinderen die school 1 niet bezocht hadden examen doen voor ze 

toegelaten werden. De CVT mocht op uitnodiging door B en W deze examinering bijwonen.  

Twaalf artikelen handelden specifiek over school 3, de ULO-school van Westbroek. De be-

langrijkste vernieuwing was het toelatingsexamen dat op de eerste woensdag van de maand 

juli plaatsvond. Na het examen, waarvan het hoofd een ‘beredeneerd’ verslag moest leveren 

aan B en W, viel het besluit tot toelating. De ULO-opleiding telde vijf leerjaren, waarbij tel-

kens overgangsexamens werden afgelegd. Artikel 31 ging over de weekstaat met opmerkin-

gen over gedrag, vlijt en vorderingen van de leerlingen. Elke maandag zou Westbroek de 

meegegeven staat, getekend door ouders of voogden, van de leerlingen in ontvangst nemen. 

De weekstaat van de kostleerlingen werd natuurlijk door Westbroek zelf in de gaten gehou-

den.
8
 

In de verordeningen kregen de hoofden aanwijzingen. De hoofden moesten zorgen voor zo-

veel mogelijk klassikaal onderwijs. Zij moesten de klassen zo indelen dat er geen voortduren-

de wisseling van leerlingen was. Het leerplan en de lijst met te gebruiken boeken moesten zij 

in elk vertrek ophangen. Als het hulppersoneel zijn werk niet goed deed, moest het hoofd dit 

aan B en W doorgeven. Gedurende de schooltijd mocht het onderwijzend personeel zich al-

leen bezig houden met het leerplan. Roken en pruimen van tabak waren onder schooltijd ver-

boden. Voor 1 juli moest de burgemeester op de hoogte zijn van de leermiddelen en de inven-

                                                           

8.Ingekomen stukken 206, 3 december 1880: de raad der gemeente Schoonhoven arresteert de verordening hou-

dende 17 artikelen voor gewoon lager en herhalingsonderwijs; 4 december 1880: de raad arresteert 20 artikelen 

voor meer uitgebreid lager onderwijs; in laatstgenoemde verordening was opgenomen dat de eerste klasse en 

tweede klasse elk twee afdelingen en de derde klasse een afdeling bevat; GS vonden deze indeling in het leerplan 

thuis horen. 
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taris. Lichamelijke straffen waren net als voorheen verboden. Een plaatsvervangend hoofd 

moest nu ook daadwerkelijk worden aangewezen. Een register met gegevens van leerlingen 

en hun ouders was weer verplicht, de gemeente hield de hoofden nog steeds in de gaten.  

Voor het onderwijzend personeel golden dertien artikelen. Het belangrijkste artikel was het 

opvolgen van de voorschriften van de hoofdonderwijzers. In het kwartier voordat de school 

begon, moesten de onderwijzers erop toezien dat de leerlingen hun jassen, hoeden en petten 

behoorlijk ophingen. Zij moesten ervoor zorgen dat het lokaal goed verwarmd en goed ge-

lucht was en ook nog kijken of de leerlingen zich buiten niet misdroegen. De onderwijzers 

waren verantwoordelijk voor de leerlingen, totdat de laatste was vertrokken; zij mochten de 

verantwoordelijkheid daarvoor niet bij kwekelingen leggen. 

De onderwijzers moesten de kinderen goed behandelen. Straffen was wel toegestaan, maar 

weer werd beklemtoond dat lichamelijke straffen nooit mochten. Het nablijven van leerlingen 

als straf moest heel goed omschreven zijn. Voor elk kind waarbij sprake zou zijn van huison-

derwijs, was altijd een schriftelijke aanvraag vereist. De onderwijzers mochten alleen privé-

lessen geven als het kind leerling was van de bewaarschool of één van de openbare scholen. 

Onderwijzers hadden twee maanden en de hoofden drie maanden opzegtermijn. 

De taak van de CVT werd in 24 artikelen behandeld. De ruzies van voorgaande jaren leidden 

tot een precisering van de voorschriften. De CVT moest elke maand op een maandag tussen 

één en drie vergaderen. Agendering, verslaggeving en wijze van stemmen werden zorgvuldig 

vastgelegd. Een commissielid mocht niet meer dan twee keer over hetzelfde onderwerp het 

woord voeren. De CVT betekende geen afzonderlijke post meer op de begroting, zodat zij fi-

nancieel minder armslag kreeg. Stukken van de CVT mochten niet in de krant worden gepu-

bliceerd alvorens door de raad te zijn goedgekeurd.
9
 

In de Schoonhovensche Courant was de nieuwe wet in de voorgaande jaren al uitvoerig toege-

licht. In een commentaar werd betreurd dat de invoering pas per 1 januari 1881 zou plaatsvin-

den.
10

 De wet bracht voor het lager onderwijs in de praktijk veel verbeteringen. Het hoofd van 

de school moest een leerplan opstellen, schooltijden en vakanties vaststellen en aangeven 

welke boeken in welke klassen gebruikt werden, waardoor onderwijzers en leerlingen wisten 

waar ze aan toe waren. Als nieuw verplicht vak werd handwerken voor meisjes ingevoerd. 

Ten behoeve van de invoering van de wet stelde Westbroek meteen drie lijsten van werk-

zaamheden en het nieuwe onderwijsplan op. Alle dagen van de week zou zes uur les gegeven 

worden en op zaterdag gold een verplichting van slechts drie uur onderwijs. In een toelichting 

gaf Westbroek aan zeer tevreden te zijn met de nieuwe regelingen, maar hij was niet helemaal 

voldaan. Hij pleitte voor de afschaffing van de avondschool. Het waren voor leerlingen en 

onderwijzend personeel - zij kwamen doorgaans pas om zeven uur thuis - lange en afmattende 

dagen. Na zevenen moesten de kinderen nog huiswerk maken, wat volgens Westbroek hun 

gezondheid niet ten goede kwam.
11

 Het verdwijnen van de avondschool zou verlichting bren-

gen voor de 58-jarige Westbroek en zijn leerlingen.  

Nog geen tien jaar na de invoering van de wet van 1878 kwam er weer een nieuwe schoolwet. 

Deze wet van 1889 bracht geen onderwijs-inhoudelijke veranderingen, behoudens dan dat de 

vakken tekenen en gymnastiek aan het verplichte pakket werden toegevoegd; het vak vorm-

leer werd geschrapt. De voornaamste verandering was dat de wet het stichten van bijzondere 

scholen vergemakkelijkte.
12

 De subsidieaanvraag voor een bijzondere school moest van een 

rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging uitgaan.
13

 

                                                           

9.NS 20, 5 november 1880. 

10.SC 7 december 1879. 

11.Ingekomen stukken, 206: Westbroek aan B en W, 24 december 1880. 

12.Boekholt en De Booij, Geschiedenis, 153. 

13.Idenburg, Schets, 47-48. 
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Schoonhoven kende, zoals hiervoor in het eerste hoofdstuk is aangestipt, vanaf 1849 de bij-

zondere school van Valk. Deze telde in 1885 82 leerlingen, waarvan er 35 uit Schoonhoven 

zelf kwamen en de rest - de meerderheid dus - uit de omgeving afkomstig was. De jaren daar-

na kwamen er steeds minder leerlingen en omdat de wet van 1889 een einde maakte aan parti-

culiere scholen die door onderwijzers gehouden werden, verdween de school van Valk.
14

 Pro-

testantse burgers hadden zich inmiddels aaneengesloten en gingen zich inzetten voor een 

christelijke school. Zij formuleerden een verzoekschrift ter oprichting van een School met den 

Bijbel en zonden dat naar GS, die het op 31 december 1889 aan B en W van Schoonhoven 

doorstuurden.
15

 Eind mei 1891 ontvingen B en W de uitnodiging om D.V. maandag 1 juni bij 

de opening van de school aanwezig te zijn. Met J. Fafié als hoofd der school kreeg het protes-

tants christelijk onderwijs in Schoonhoven zijn officiëel karakter.
16

 

  

Leerboeken en leermiddelen 

Akkerhuijs en Westbroek vroegen nog steeds boeken aan bij B en W. De door Akkerhuijs 

gewenste schoolbibliotheek kwam er niet, omdat de CVT dat had ontraden. De hele admini-

stratieve rompslomp van een bibliotheek zou bij een school voor vierhonderd leerlingen zo-

veel tijd kosten, dat het de geregelde gang van het onderwijs zou verstoren. Het Nut zou 

evenwel een subsidie van de gemeente ontvangen om een afdeling voor jonge lezers buiten de 

school te openen.
17

 

Elk jaar schreef Westbroek bij de inventaris van de school: ‘bij krijt, sponsen, pennehouders, 

inktflessen vinden dagelijks mutatiën plaats’. Niets bijzonders dus, maar het nieuwe vak 

handwerken maakte de bestellijst wel veel langer. Voor het overige was er weinig sprake van 

nieuwe leermiddelen. Akkerhuijs probeerde wel nieuwe materialen uit, bijvoorbeeld andere 

penhouders uit hoorn gemaakt, of penhouders met drie aangegeven plaatsen voor de vinger-

ligging. 

Opmerkelijk was de invoer van dingen waarvan sommige nog steeds in gebruik zijn zoals pu-

naises, schakellijm en bordenwissers. Stempelinkt is vermoedelijk verdwenen bij de onder-

wijshervormingen van de jaren zestig van de twintigste eeuw. De discussie over spons of bor-

denwisser zal spoedig verdwijnen, nu de invoer van digitale borden plaatsvindt; Akkerhuijs 

had overigens liever bordenwissers dan sponsen. 

De kwaliteit van de produkten werd in de loop van de tijd beter. Slechts één keer werd ge-

klaagd door de onderwijzers over de kwaliteit van de schriften.
18

 Het herstellen van griffel-

houders, landkaarten, platen, het innaaien en herstellen van de ruggen van boeken kwamen 

geregeld voor. Van Nooten bleef de schoolboeken 15 % goedkoper leveren dan andere boek-

handels. De overige leveranties geschiedden bij loting. Akkerhuijs adviseerde om voortaan al-

le nieuwe boekjes meteen na levering aan de rug met strookjes linnen te beplakken. Op die 

manier konden de boekjes volgens Akkerhuijs langer mee.
19

 

                                                           

14.Schoolverslagen van de CVT, 1884-1890. 

15.Ingekomen stukken 216: stukken inzake het verzoekschrift ‘Een school met den Bijbel’, hare erkenning als 

rechtspersoon door goedkeuring der statuten, 31 december 1888/3 jan, 1889 (No. 2826 (1e afdeling), G.S. no 15; 

de vier bijlagen zijn niet aanwezig). 

16.Ingekomen stukken 217: J. Fafié als hoofd meldt volgens art. 51 opening van de bijzondere lagere school per 

1 juni, 15 mei 1891; P.M. van Loon, voorzitter School met de Bijbel, aan B en W, 26 mei 1891. 

17.Ingekomen stukken 205: CVT aan B en W, 27 november 1879. 

18.Ingekomen stukken 207: Akkerhuijs aan B en W, 30 april 1881, aangaande schoolbehoeften voor het tweede 

kwartaal; 208: Inventaris 3e Openbare School, 5 juli 1882; 208: bestelling Akkerhuijs, 4 oktober 1884; 213: Ak-

kerhuijs bestelling eerste kwartaal, 15 januari 1887; derde kwartaal 1887: drie dozijn punaises. 
19

. NS, 22 december 1884; Ingekomen stukken, 211: Akkerhuijs bestelling voor eerste kwartaal 1885.  
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Afb. 8: Voorbeeld van bestellijst, opgesteld door Akkerhuijs (SAMH Gouda) 
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Vlak voor zijn pensioen vernam Westbroek in 1894 uit de Schoonhovensche Courant de be-

noeming van een leverancier uit Bergen op Zoom van schoolboeken voor de gemeentescho-

len. Na een heel onderwijzersleven met bestellingen bij boekhandel Van Nooten, viel deze be-

slissing hem rauw op zijn dak. En voor de zoveelste keer schreef hij een brief. Een directe 

aanvulling van schoolboeken, als hij wat tekort kwam, was nu niet meer mogelijk, klaagde hij 

en hij schetste de moeilijke situatie als gevolg van het bestellen op grote afstand: 

Nu echter deze eenvoudige weg mij is afgesneden, zou ik op dit ogenblik moeten be-

rekenen, wat ik alzo voor een geheel kwartaal zou kunnen nodig hebben; en om geen 

stoornis in de gang van ’t onderwijs te ondervinden, zou ik zoveel moeten aanvragen, 

dat in alle eventuele behoeften der school werd voorzien. Ik zou derhalve van al de in 

gebruik zijnde boeken enige exemplaren in voorraad moeten bestellen, en dit zou las-

tig en kostbaar zijn.
20

 

De praktijk gaf hem gelijk: de leveranties volgens de nieuwe opzet duurden slechts twee jaar, 

waarbij bleek dat de boekhandel uit Bergen op Zoom niet veel goedkoper was. Westbroek 

maakte zijn gelijk overigens niet meer als actief onderwijzer mee, want hij was in juni 1895 

met pensioen gegaan. 

 

Het schoolgebouw 

De CVT en de raad bespraken vaak de te krappe ruimte van de school, wat telkens weer noop-

te tot noodoplossingen. Begin jaren tachtig bood het gereformeerd weeshuis uitkomst, na een 

maand overleg met de regenten. Het aanleggen van twee wc’s en een vergoeding van ander-

halve gulden voor het schoonhouden door de binnenvader gaven nog een keer de mogelijk-

heid om een gedeelte van de leerlingen van de overvolle lagere school in het gereformeerd 

weeshuis op te vangen. Bij wederopzegging zou alles weer in goede staat teruggebracht wor-

den.
21

  

Het jaar daarna wilde Graves Kooiman de hulpschool al weer opheffen, omdat hij vond dat er 

genoeg ruimte in de Doelen was.
22

 De commissie van fabricage kwam toen met een uitgebreid 

verbouwingsvoorstel. De twee laagste klassen zouden worden gescheiden door een glazen 

tussenschot. Per klas zou een ruimte van 84 m
2
 komen die genoeg plaats zou geven aan hon-

derd kinderen. De overige vier lokalen boden voldoende ruimte aan de resterende tweehon-

derd leerlingen. De wc’s zouden apart toegankelijk worden voor jongens en meisjes. De kle-

ren zouden aan kapstokken in het lokaal komen te hangen en na het geel of roze sausen van de 

muren zouden nieuwe leerborden worden aangebracht. Banken met lendenleuningen, een ver-

plichting in de wetgeving van 1878, zouden worden bijgemaakt. In een latere notitie zou dui-

delijk worden waarom dat soort banken zo belangrijk was, want zij waren nodig 

tot steun bij het intreden van vermoeienis van de rugspieren ter voorkoming van ver-

kromming van de wervelkolom waardoor men ongeschikt wordt voor de militaire 

dienst.
23

 

Met twee stemmen tegen werd de verbouw voor 1450 gulden goedgekeurd. 

Met vreugde constateerde de CVT in het verslag over 1883 dat haar voorstellen waren. gerea-

liseerd, al achtte de CVT de lichtval van achteren nog steeds nadelig voor de leerlingen.
24

 De 

schoolopziener hamerde weliswaar steeds op de noodzaak van een nieuwe school te bouwen, 

maar keurde tot tevredenheid van de CVT in 1884 het bestek van de verbouwing goed.
25

 De 
                                                           

20.Ingekomen stukken 220: Westbroek aan B en W, 24 december 1894.  

21.NS 19, 5 april 1881, 19 mei 1881.  

22.NS 21, 6 juli 1882, 8 juli 1882. 

23.Ingekomen stukken 217: plaatselijke gezondheidscommissie aan B en W, 10 augustus 1891. 

24.NS 21, 30 januari 1883; Ingekomen stukken 210: Jaarverslag 1883 CVT. 

25.Ingekomen stukken 209: 22 april 1883; 210: 24 september 1884. 
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ruimte bleef echter te klein en Westbroek stelde voor een gedeelte van het Doelenhuis tot 

school te verbouwen. Door de terugloop van het aantal kostleerlingen en dus vermindering 

van inkomsten drukte de belastingaanslag - immers gekoppeld aan de omvang van het huis - 

des te zwaarder op Westbroek, die door de verbouwing tot school kon verwachten dat die 

aanslag aanzienlijk geringer zou worden. De raad keurde het voorstel echter af. De gemeente-

architect wilde tot een herinrichting van de lagere school komen. Na uitvoerige discussie in de 

raad werd eind 1885 tot het verschuiven en bijzetten van nieuwe banken besloten, hetgeen 

weer voldoende ruimte gaf.
26

 

Eind februari 1886 - de nieuwe opstelling moest nog komen -, zaten de kinderen nog steeds 

opeengepakt. Een nieuw idee was nu om achtjarige kinderen vanaf het eerste leerjaar tegen 

verhoogd schoolgeld tot de school van Westbroek toe te laten. De opbrengst van schoolgelden 

van de jonge leerlingen zou de opbrengst van de schoolgelden doen stijgen. De CVT zag zo 

een mogelijkheid om te komen tot een stichting van een tweede schoolgebouw. De gedachte 

erachter was duidelijk. Westbroek zou meer leerlingen uit een ‘beter’ milieu krijgen en Ak-

kerhuijs had dan minder leerlingen en meer ruimte. Juist dit jaar was het aantal leerlingen bij 

Westbroek teruggelopen, zodat de komst van jonge kinderen voor een mooie aanvulling zou 

zorgen.
27

 

In 1883 waren bij Koninklijk Besluit de eisen wat betreft bouw en inrichting van scholen bij-

gesteld. In één lokaal mochten niet meer dan honderd leerlingen zitten en het lokaal moest 

dan ook nog in tweeën zijn opgedeeld. Het opbergen van kleren in het lokaal werd verboden. 

Ook de wc’s moesten behoorlijk verlicht zijn: dat maakte controle gemakkelijker. De kinde-

ren zaten echter nog steeds te dicht op elkaar, zodat schriftelijk werk onmogelijk was. De kle-

ren die wel in de lokalen mòesten hangen, zorgden voor stank. Raadsleden vonden het onbe-

grijpelijk dat er geen bergplaats gemaakt werd voor de kleren. De burgemeester maakte zich 

zorgen: ‘Wij krijgen de schoolautoriteiten tegen ons’. Hij realiseerde zich dat de school niet 

aan de gestelde eisen voldeed, wat in de toekomst tot sluiting zou kunnen leiden.
28

 Toen het 

aantal leerlingen kort daarop op 576 kwam, besliste de raad weer tot bijplaatsen van veertig 

banken. De CVT-leden stemden echter tegen: zij eisten wederom een nieuw gebouw. De te-

genstanders van de CVT bleven fel gekant tegen de bouw van een tweede school en bepleitten 

de vergroting van het bestaande gebouw. 

In de plaatselijke politiek speelden een paar andere zaken een veel belangrijker rol. Bij de in-

gekomen stukken uit deze periode liggen talloze plannen om Schoonhoven in een spoorwe-

gennet opgenomen te krijgen. De behandeling van deze plannen kreeg prioriteit boven de 

scholen van Akkerhuijs en Westbroek. Bij een prachtig gedrukte aanvraag aan de Provinciale 

Staten van Zuid-Holland om een spoorweg naar Schoonhoven aan te leggen, was de volgende 

zinsnede kenmerkend: 

In de laatste jaren zijn hier verschillende verbindingswegen door de gemeente aange-

legd of verbeterd, scholen gebouwd of gewijzigd en nimmer is voor dit alles een sub-

sidie aan uw vergadering gevraagd.
29

 

Kennelijk was de spoorweg belangrijker dan de school. Bovendien wachtte de raad met de 

verandering van de school tot het invoeren van een nieuwe schoolwet, een heerlijk excuus om 

niets te doen.Voorlopig bleef de lucht van de wc’s walgelijk, maar in de klassen klaarde het 

                                                           

26.NS 22, 20 oktober 1885, 10 november 1885, 23 december 1885; Ingekomen stukken 211: Westbroek aan de 

burgemeester, 29 September 1885; gemeentearchitect Redeker aan B en W, 4 december 1885. 

27.Ingekomen stukken 212: jaarverslag 1885 CVT, 27 februari 1886; CVT aan B en W, 12 oktober 1886. 

28.Van Hoorn, Schoolwetgeving, 401-402. 

29.NS 9, 21 juni 1889: citaat uit concept-brief gemeente Schoonhoven aan Provinciale Staten van Zuid-Holland. 
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een beetje op. Er kwam een uitbreiding van de klerenberging en de laagste klas kreeg een ste-

nen afscheiding en een raam.
30

 

De wet van 1878 vereiste van de hoofden het maken van een inventaris van alles wat in het 

schoolgebouw aanwezig was. Westbroek schreef vanaf 1883 elk jaar een lijst die weinig ver-

andering te zien gaf. De lijst gaf 32 voorwerpen, in 1887 was een grote houten passer voor-

werp nr 33. In 1889 was de houten passer weer afgevoerd, maar betroffen de nummers 33, 34, 

35 resp.17 naailatten, 2 stel platen Bouman en een stel maaskaarten (zie bijlage 5).
31

 Van de 

school van Akkerhuijs is geen inventarislijst bewaard gebleven. Andere staten vulde hij 

nauwgezet in. Omdat de gemeente Akkerhuijs liet voortmodderen met veel te volle lokalen, 

durfden B en W wat betreft de inventarislijsten hoogstwaarschijnlijk het hoofd niet lastig te 

vallen. Westbroek bracht in de jaren negentig soms alleen nog wijzigingen aan. ‘Een hele in-

ventaris uitschrijven, was een tijdrovend karwei’, verzuchtte hij.
32

 

Hygiëne, gezondheid en ruimte in het lokaal speelden in de jaren negentig nog steeds bij Ak-

kerhuijs. De plaatselijke gezondheidscommissie wees in 1891 nog eens op het KB uit 1883, 

waarbij het opbergen van kleren in de schoollokalen verboden werd. Meer luchtverversing 

door meer ramen en kachels omgeven door een mantel, achtte de CVT noodzakelijk. Het ging 

immers om de gezondheid van meer dan vijfhonderd kinderen! De hoge kosten die de ver-

nieuwingen met zich meebrachten, moesten over jaren gespreid worden, verandering van de 

ene dag op de andere was onmogelijk. Het jaar daarop wees de CVT aan de hand van het KB 

van 1883 op het nog steeds ontbreken van lendenleuningen.
33

 De schoolinspecteur wilde nog 

allerlei bijstellingen zodat de verbouw 1239 gulden zou gaan kosten, waarvan het rijk 25% 

vergoedde. Twintig kapstokken in de klerenbergplaats moest de gemeente zelf betalen.
34

 

Het grootste probleem bleef echter toch het te grote aantal leerlingen in een te klein lokaal. 

Onderwijzeres H.J. Schless gaf bijvoorbeeld les aan 93 kinderen, terwijl 75 als maximum 

gold. Dat probleem leidde in 1893 tot een ingrijpend voorstel van de CVT. De school van 

Akkerhuijs zou elf lokalen krijgen door de bouw van drie bovenlokalen met daarbij een trap-

portaal waar een klerenberging en wc’s konden worden aangelegd. Volgens de architect L.F. 

Redeker was het de goedkoopste oplossing. De kosten zouden ongeveer 4700 gulden bedra-

gen, waarvan 3500 gulden door de gemeente zou worden gefinanceerd en het rijk 1200 gulden 

zou bijdragen. 

Om de extra onderwijzers van de nieuwe lokalen te kunnen betalen, had de CVT een oplos-

sing. Parallelle afdelingen en hogere schoolgeldheffing zouden uitkomst brengen. Vijf paral-

lelle klassen van 55 leerlingen, de volledig en gereduceerd betalende leerlingen in de ene klas 

naast de leerlingen die gratis onderwijs kregen in de andere klas. Uit de inkomsten van de ho-

gere schoolgeldheffing konden zowel extra onderwijzers als leermiddelen worden gefinan-

cierd. Het gereduceerde tarief bleef hetzelfde. ‘Kinderen meer naar gelang van beschaving en 

ontwikkeling in één afdeling bij elkaar’, heette het eufemistisch, daarbij zou het onderwijs 

volgens de CVT ‘meer vruchten dragen in een gezondere sfeer’. Alleen de zesde klas zou on-

gesplitst blijven. Het leerlingenaantal was daar niet zo groot, want de meeste arbeiderskinde-

ren hadden de school al voor de zesde klas verlaten.
35

 

De splitsing in standen- en armenschool kwam niet tot stand, want in 1894 volgde een ver-

bouw van school 3. In februari 1894 vertrok mej. Bourdrez, die alleen voor handwerken werd 

vervangen. Westbroek en de schoolopziener zagen door haar vertrek vermindering van kwali-

                                                           

30.Ingekomen stukken 213: bericht aan de gemeenteraad, 1 maart 1887; NS 22, 15 maart 1887, 21 maart 1887, 

11 oktober 1888, 21 juni 1889. 

31.Zie bijlage 5: Inventaris van Westbroek. 

32.Ingekomen stukken 217: Westbroek aan B en W, 21 juni 1891. 

33.Ingekomen stukken 218: CVT, 3 augustus 1892. 

34.Ingekomen stukken 219: brief derde afdeling over verbouwen schoollokaal, 3 en 10 juli 1893. 

35.Ingekomen stukken 219: CVT, over scholenbouw en schoolgelden, 16 mei 1893. 
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teit van het onderwijs aan de ULO-school, maar B en W zetten het besluit door.
36

 Juist in dat 

jaar liep het aantal leerlingen bij beide scholen terug. Na overleg met de hoofden kwam de 

CVT met de volgende oplossing: het lokaal aan de zuidkant van de ULO-school werd met een 

stenen muur afgescheiden van de rest van de school. Het middelste lokaal werd door een gla-

zen beschot in tweeën gedeeld, waarbij de oostkant ramen en daglichtreflectoren kreeg. Een 

behoorlijke berging voor kleren, handwerken en boeken met een goede afsluiting zou nog 

gemaakt worden. Akkerhuijs kreeg door deze verbouw een lokaal van Westbroek erbij.
37

 

Westbroek kwam er daarentegen slecht vanaf. In augustus na de verbouw meldde hij dat de 

lokaaltjes van 2 meter 80 en 3 meter 60 breed onbruikbaar waren voor een goed zicht op bor-

den en wandkaarten. Twee van de drie kachels waren absoluut ongeschikt om de lokalen 

warm te houden, aldus Westbroek.
38

 

Een jaar later, in 1895, klaagde Westbroeks opvolger F. Hemmes al snel over de twee kleine 

lokalen. Akkerhuijs meldde voor cursusjaar 96-97 de komst van een twintigtal leerlingen naar 

de ULO-school. Volgens Hemmes kon hij er geen tien bergen; aan leerlingen van buiten de 

stad moest hij niet denken.
39

 Aan het eind van het jaar kwam de discussie over een nieuw 

schoolgebouw weer op gang. Ook buitenleerlingen, kostleerlingen en het benoemen van nog 

een leerkracht aan de ULO-school, kwamen weer aan de orde in de raad.
40

 Westbroeks pensi-

onering veranderde in dat opzicht niets. 

Toen begin 1896 B en W een rapport en een schetstekening over een te bouwen school op het 

Doelenplein presenteerden, kwamen naast veel oude thema’s ook nieuwe aan de orde. De 

openbare lagere school had voorlopig ruimte genoeg, zelfs voor buitenleerlingen. De christe-

lijke school met 74 kinderen zorgde ervoor dat het leerlingenaantal bij Akkerhuijs rond de 

vijfhonderd zou blijven schommelen. De nieuwe ULO-school zou vier lokalen krijgen. Som-

mige gemeenteraadsleden vonden het vierde lokaal overbodig. Het raadslid J.P. Niekerk, 

nauw betrokken bij de oprichting van de tekenschool, wilde echter geen gezeur over de ruim-

te: 

Tegenwoordig vereist de wijze van onderwijsgeven dat iedere onderwijzer een lokaal 

heeft, één en ander staat in verband met goed onderwijs en de gezondheid van de kin-

deren en als de ULO-school goed gaat, is ook het bestaan van het Doelenhuis als wo-

ning voor het hoofd dier school verzekerd.
41

 

De financiering stond zoals altijd weer ter discussie. Schoolgeldverhoging was in de ogen van 

sommigen weer de oplossing en Hemmes zou een eventuele vierde onderwijzer zelf betalen 

uit de geldopbrengst van de kostleerlingen, voor dat soort kosten had Westbroek in de jaren 

zestig ook geregeld opgedraaid. Slechts de tekening werd met vijf tegen vier stemmen 

goedgekeurd. De schoolgeldverhoging zou later aan de orde komen, weer werd voor uitstel 

gekozen.
42

 

In de volgende raadsvergaderingen leverde het uitkiezen van de plek voor de school de nodige 

discussie. Het Doelenplein, met naast de lagere school de ULO-school, was het uitgangspunt. 

De Nijverheidsvereniging van Goud- en Zilversmeden had in 1895 in de Doelentuin een te-

kenschool gebouwd en sommige raadsleden vroegen zich af of het niet beter was de ULO- 

                                                           

36.NS, 9 februari 1894.  

37.Ingekomen stukken 220: CVT met voorstel lokaal 3e soort, 29 juni 1894. 

38.Ingekomen stukken 220: Westbroek aan B en W, 20 augustus 1894. 

39.Ingekomen stukken 221: Hemmes aan B en W, 3 november 1895. 

40.NS, 30 oktober 1895, 21 november 1895.  

41.NS, 17 februari 1896. 

42.Ibidem.  
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school ook daar te bouwen.
43

 Na maanden dis-

cussie - de schoolopziener vond de lokalen op 

het Doelenplein met ramen op het westen on-

gunstig - viel de beslissing op 1 december 1895: 

De ULO-school kwam in de tuin van het Doe-

lenhuis.
44

 In de raadsvergadering daarna kwam 

de aanbesteding aan de orde. De keus was tus-

sen òf een aannemer uit Lopik voor  

ƒ 9999,99, òf de plaatselijke aannemer Vermeij 

voor ƒ 10.000,--. Na veel gesputter - sommigen 

vonden het gebouw hoe dan ook nog steeds te 

groot - viel de keus op de plaatselijke aannemer. 

In de schetstekening stonden heel optimistisch 

per lokaal 24 tweepersoonsbanken getekend, in 

het hele gebouw zou dus in vier lokalen plaats 

zijn voor 192 leerlingen.
45

 

Tijdens de bouw van de nieuwe ULO-school 

verstrekte Akkerhuijs B en W een schets voor 

herinrichting van zijn school. Centraal lag het 

gymnastieklokaal (vergroot van 80 naar 120 

vierkante meter), met daarom heen zeven loka-

len. Vier lokalen van zeven bij zes meter waren 

geschikt voor hoogstens zestig  

Afb. 9: Een jaar na Westbroeks afscheid kwam het     leerlingen, drie van zeven bij 6⅔ meter kregen 

[M]ULO-gebouw tot stand (SAMH Gouda)          vijftig leerlingen toebedeeld. Bij de ingang aan                                   

         de Varkensmarkt lagen twee grote lokalen 

voor 75 leerlingen. Veel plaats was ingeruimd voor kapstokken, ruimtes voor jassen en wc’s, 

zodat de hygiëne, die vaak te wensen had overgelaten, erop vooruit zou gaan.
46

 

Toen Akkerhuijs in het eerste driemaandelijkse rapport van 1898, op dat moment een keurig 

voorgedrukt formulier, aangaf dat de lokalen vochtig en tochtig waren en de schoolbanken 

zeer slordig, trok de gemeente 1900 gulden uit voor de verbouwing en in december 1898 be-

dankte Akkerhuijs voor de verbeteringen zodat, ‘als hem het leven wordt gespaard’, hij gedu-

rende de laatste jaren kon genieten van zo’n school waarnaar hij altijd had verlangd.
47

 Het on-

derwijsverslag van het eerste kwartaal 1899 liet zien, dat op de negen lokalen slechts één lo-

kaal meer dan zestig leerlingen had.
48

 Maar na een paar jaar was het genieten van Akkerhuijs 

alweer voorbij. Bij de invoering van de leerplicht wilde hij twaalf lokalen voor zes leerjaren, 

maar gezien de laatste verbouwing durfde hij dat niet meer voor te stellen. 

Zo meldden zijn kwartaalrapporten vanaf 1901 wederom de ondoelmatigheid van het gebouw 

en zong de schoolopziener weer het oude liedje: er moesten schotten bij worden geplaatst en  

het benoemen van meer personeel zou wenselijk zijn. In november 1901 plaatste de gemeente  

de kachels te laat en in overleg met het onderwijzend personeel liet Akkerhuijs de kinderen uit 

                                                           

43.NS, 25 mei 1895, 27 juli 1895, 28 september 1895. 

44.Ingekomen stukken 224: Akkerhuijs aan B en W, 3 december 1898; 225: schoolrapport vierde kwartaal 1898, 

14 jan 1899. 

45.NS, 12 juni 1896, 28 juli 1896, 21 augustus 1896, 1 december 1896; Ingekomen stukken 222: 19 juni, en 16 

juli 1896. 

46.Ingekomen stukken 223: Akkerhuijs aan B en W, 24 mei 1897. 

47.Ingekomen stukken 224: driemaandelijks rapport eerste kwartaal 1898; NS, 27 juni 1898. 

48 Ingekomen stukken 227: driemaandelijks rapport eerste kwartaal 1899, 17 april 1899 geeft de volgende loka-

lenindeling, I 66, IIa 64, IIb 48, IIIa, 48, IIIb, 48, IVa 49, IV b 57, V 58, VI 51. 
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  Afb. 10: Ansichtkaart met het Doelengebouw (eigen collectie) 

 

de eerste tot en met de derde maar bij elkaar zitten ‘nadat de zwaksten en meest behoeftigen 

hunne kleertjes weer hadden aangetrokken’. Akkerhuijs lichtte B en W hierover in en hoopte 

dat klachten van onderwijzers en ouders niet verder zouden toenemen.
49

 

Zo bleef Akkerhuijs tot aan zijn pensioen bezig met de tekortkomingen van het gebouw, net 

zoals Westbroek dat zijn hele onderwijsloopbaan had gedaan, vechtend voor de school en 

vechtend voor zichzelf. Zijn opvolger bleef worstelen met deze problemen. In 1904 werd uit-

eindelijk een afdeling van de vereniging Volksonderwijs in Schoonhoven opgericht. Aanlei-

ding was de treurige toestand van de openbare school, verwaarloosd door het gemeentebe-

stuur. Volksonderwijs zette zich in voor de verbetering van het gebouw dat uiteindelijk pas in 

1970 gesloopt zou worden.
50

 

 

Schoolgelden 

In 1887 kwam er een nieuwe schoolgeldverordening. In Zuid-Holland werd het schoolgeld in 

de regel per week geïnd, al was het schooljaar ook daar in vier kwartalen verdeeld, met als 

begindata 15 augustus, 15 november, 15 februari en 15 mei. Andere streken kenden maand-, 

jaar- en kwartaaltarieven. Het schoolgeld voor de lagere school kende twee tarieven. Ouders 

met voldoende inkomen betaalden 12½ cent per week. Uitgaande van vijftig weken onderwijs 

bedroeg het schoolgeld jaarlijks dus ƒ 6,25. Ouders die minder verdienden moesten acht cent 

per week betalen, per jaar dus vier gulden. Voor elk kind meer moest per kind zes cent per 

week worden betaald. Armlastige ouders konden bij B en W vrijstelling van betaling verkrij-

gen. Het is onduidelijk welke criteria daarbij werden gehanteerd. Elke situatie werd afzonder-

lijk beoordeeld.
51

  

                                                           

49.Ingekomen stukken 228: driemaandelijks rapport vierde kwartaal 1900, 7 januari 1901; idem, eerste kwartaal 

1901, 16 april 1901; idem, tweede kwartaal 1901, 5 juli 1901; idem, derde kwartaal 1901, 7 oktober 1901; Ak-

kerhuijs aan B en W, 4 november 1901. 

50.Gedenkboek van ‘Volksonderwijs’, 175. 

51.Verordening op de heffing van schoolgelden voor de Openbare Scholen voor Gewoon Lager-Onderwijs, eer-

ste en derde soort binnen de gemeente Schoonhoven vastgesteld in de raadsvergadering van 16 Juni 1887; vgl. 

Veld, Volksonderwijs, 164-165. 
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De tarieven voor het ULO bleven hoog. In de eerste en tweede afdeling van de eerste klas was 

het tarief veertig gulden per jaar. Naast de vakken a-i werd nog onderwezen: k: nuttig hand-

werken voor meisjes; l: beginselen der Franse taal en t: fraai handwerken voor meisjes. 

In de eerste afdeling van de tweede klas bedroeg het tarief vijftig gulden per jaar. De vakken 

m: Duits, o: algemene geschiedenis, p: wiskunde en t: fraai handwerken kwamen erbij. Voor 

de tweede en derde afdeling bedroeg het tarief zestig gulden per jaar. Toegevoegd werd het 

vak n: Engels. 

Nieuw was het tarief voor kinderen van minvermogende ouders. De beide afdelingen van de 

eerste klas kostten 25 gulden. Als twee of meer kinderen die afdelingen bezochten, moesten 

de ouders twintig gulden per kind betalen. De eerste afdeling van de tweede klas kostte 35 

gulden, bij meer kinderen dertig gulden. Voor de tweede en derde afdeling van de tweede klas 

was het tarief 45 gulden en bij meer kinderen veertig gulden per kind. Voor onvermogenden 

kon vrijstelling van schoolgeld verkregen worden. Artikel 4 gaf de mogelijkheid tot lager on-

derwijs met Frans voor twintig gulden per jaar.
52

 

Op het ministerie werd de verordening kritisch gelezen. Op 11 juli kregen B en W het bericht 

dat uit de considerans Gewoon Lager Onderwijs het woord ‘gewoon’ diende te vervallen.
53

 

Vergelijking tussen de opbrengsten van de schoolgelden in de eerste helft van de jaren tachtig 

laat zien hoe de kleine ULO-school ten opzichte van de grote lagere school een hogere op-

brengst van schoolgelden kende.
54

  

 

 ULO GLO 

1880 2.037,50  1.230,95  

1881 2.511,67  1.248,20  

1882 2.442,50  1.151,05  

1883 2.115,00  1.186,42  

1884 1.972,50  1.108,12  

1885 1.972,50  1.221,20  

     Opbrengst uit schoolgelden in guldens 

Na 1885 werd het schoolgeld van school 1 en school 3 in één post weergegeven. Het ver-

schuldigde schoolgeld voor het ULO viel mensen die naar Schoonhoven verhuisden tegen. Zo 

vroeg een zekere F.H. van Leent die van Amsterdam naar Schoonhoven was verhuisd, korting 

voor zijn beide kinderen, waarvoor hij in Amsterdam 32, maar in Schoonhoven tachtig gulden 

                                                           

52.Van Hoorn, Schoolwetgeving, 385, art 2 wet van 17 augustus 1878: Onder lager onderwijs begrijpt deze wet 

het onderwijs in a. het lezen; b. het schrijven; c. het rekenen; d. de beginselen der vormleer; e. die der Neder-

landsche taal; f. die der vaderlandsche geschiedenis; g. die der aardrijkskunde h. die der kennis der natuur; i. het 

zingen; k. de nuttige handwerken voor meisjes. Aan lagere scholen kan bovendien onderwijs gegeven worden in: 

l. de beginselen der Fransche taal m. die der Hoogduitsche taal; n. die der Engelsche taal; o. die der algemeene 

geschiedenis; p.die der wiskunde; q. het handteekenen r. de beginselen der landbouwkunde s. de gymnastiek; t. 

de fraaie handwerken voor meisjes. 

53.Ingekomen stukken 213: De minister van Binnenlandsche zaken aan GS van Zuid Holland, 5 juli 1887. 

54.Opbrengsten uit schoolgelden: 

                                  ULO                     GLO                Bewaarschool 

1880                       ƒ  2037,50            ƒ 1230,95           ƒ  587,90 

1881                           2511,67               1248,20               604,25 

1882                           2442,50               1151,05               707,40 

1883                           2115,--                1186,42½            725,-- 

1884                           1972,50               1108,12½            650,80 

1885                           1972,50               1221,20               772,20 
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per jaar moest betalen.
55

 Per 1 januari 1900 kwam er een nieuwe schoolgeldregeling, waarbij 

het schoolgeld afhankelijk werd gesteld van de belastingaanslag van de ouders.
56

 

 

Onderhoud gebouwen 

CVT en hoofden bleven klagen over het schoonmaken van de scholen. Westbroek trof op een 

maandag de school even vuil aan als bij het verlaten ervan de zaterdag ervoor: ‘Van slecht 

schoonmaken is het nu geheel niet schoonmaken geworden’. De volgende jaren werd het wel 

beter, maar optimaal was het zelden. De woensdagmiddagschool werd geregeld verstoord, zo 

noteerde hij, doordat jongens en meisjes luidruchtig speelden. Eén jongen, de zoon van we-

duwe Vergeer, stond zelfs met opzet onder het raam hard te schreeuwen. Westbroek en Ak-

kerhuijs gaven kleine raddraaiers als deze met hun naam aan bij B en W. 

Ingrijpender was de herschikking in Westbroeks afdeling. Hij wilde eind jaren tachtig, na 

overleg met B en W, de meisjesklas opheffen. De lege meisjesklas kon gevuld worden met 

leerlingen, die de vooropleiding tot het ULO volgden à twintig gulden per jaar. Westbroek 

schetste hoe hij dan zijn school kon indelen. Hij gaf een precieze indeling hoe de gemengde 

afdelingen dan verspreid over de ruimtes zaten. Voor deze jongens en meisjes waren aparte 

wc’s en aparte bergruimtes voor kleren nodig en Westbroek wilde twee rijen matglazen ruiten 

vervangen door gewone ruiten om alles te kunnen overzien. Zo zou Westbroek jaarlijks, af-

hankelijk van het aantal leerlingen en de klassegrootte, tot een passende indeling van het 

schoolgebouw komen. 

De gemeente was nog altijd laks in het herstellen van reparaties, daaraan veranderde de 

schoolwet niets. Een jaar na zijn bovengenoemde aanvraag klaagde Westbroek over de twee 

jaar geleden aangevraagde reparaties van de steeds weer neerzakkende schoolborden. De deur 

van het noordportaal, aanvraag een jaar geleden, was ook nog steeds niet hersteld. De kinde-

ren hadden last van de enorme tocht, evenals Westbroek zelf, omdat hij dagelijks tussen de 

acht en tien uur voor deze deur doorbracht.
57

 

Eind jaren tachtig stond de onderwijzerswoning als woonhuis van Westbroek weer ter discus-

sie. Nu de kostschool niet meer bestond, waren de kosten voor het onderhoud van het gebouw 

niet meer gerechtvaardigd. Een gedeelte van het huis zou kunnen ingericht worden met 

schoollokalen, maar de CVT zag liever een eenvoudig, doelmatig schoolgebouw voor het 

ULO. De ULO-lokalen konden dan gebruikt worden voor de lagere school en dat idee zou zes 

jaar later in 1897 ten uitvoer gebracht worden.
58

 Net als zijn voorganger moest Hemmes re-

gelmatig tot onderhoud manen. De tijd van het Doelenhuis - waar nog slechts een enkele kost-

leerling in huis was, - als onderwijs- en opvoedingsinstituut was voorbij. Een kleinere en 

goedkopere woning voor het hoofd zou handiger zijn, vond de gemeente.
59

 

Het huis van Akkerhuijs bleef problemen geven. Mozes van der Heim uit Lekkerkerk zuiver-

de in 1882 de woning van wandgedierte. Hij gaf de garantie om bij de minste gebreken de 

eerstvolgende zes jaar elke zuivering op dit gebied te herhalen. Ook behield hij zich het recht 

voor gratis inspectie te houden over de inboedel van de familie die in plaats van Akkerhuijs 

                                                           

55.Ingekomen stukken 213: F.H. van Leent aan B en W, 18 maart 1887. 

56.Verordening op de heffing van schoolgelden voor de bewaar- en voorbereidingsschool in de gemeente 

Schoonhoven, vastgesteld op 10 oktober 1899 en ingaande per 1 januari 1900, SAMH Schoonhoven, Registers 

van raadsbesluiten 1874-1920, 42. 

57.Ingekomen stukken 206: 12 september 1880; 210: 15 november 1884; 213: 16 september 1887; 214: 17 sep-

tember 1888, telkens Westbroek aan B en W. 

58.Ingekomen stukken, 213: CVT aan de raad, 4 april 1887. 

59.Ingekomen stukken 225: Hemmes aan B en W over tuin en witten; driemaandelijks schoolrapport eerste 

kwartaal 1899: achterkamer rechts moet geverfd en behangen; driemaandelijks rapport tweede kwartaal 1899: 

weer achterkamer geverfd en behangen; Hemmes aan B en W over bestemming Doelenhuis, 5 october 1899. 
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het gebouw zou gaan bewonen.
60

 Medebewoners van de Lopikerstraat klaagden ook over de 

geuren van de goten. Hoewel de gemeentearchtitect pogingen deed om waterafvoer en riole-

ring te verbeteren, lukte dat niet. Akkerhuijs suggereerde om vanwege de heersende cholera 

een leiding voor water aan te leggen naar de gracht.
61

 

De problemen met de riolering bleven bestaan: ‘de schadelijke onreinheid liet zich niet ge-

makkelijk beschrijven’. Graag zag Akkerhuijs het probleem opgelost voor de ‘schoonmaak’ 

van zijn huis. Na de werkzaamheden - Akkerhuijs had het klagen even uitgesteld - verspreid-

de zich weer een onuitstaanbare stank door de woning:  

Dikwijls zoeken wij een plekje waar wij slechts enigszins zuiver kunnen ademhalen. 

Het was onmogelijk in de woonkamer het avondmaal te gebruiken en ieder repte zich 

waar hij kon om ergens ene plaats te zoeken waar hij niet onpasselijk werd. Bij het 

ontbijt was het evenzo gesteld ofschoon weer geruime tijd deuren en ramen hadden 

opengestaan om zo mogelijk verandering te brengen. Hier gold geen spoor van over-

drijving.
62

 

Vlak voor zijn pensioen vroeg Akkerhuijs om verhoging tot 250 gulden van de huurwaarde 

van zijn woning, dan zou hij na zijn pensioen aanspraak kunnen maken op een soortgelijke 

woning. Het laatste briefje over zijn huis was tekenend voor de stipte Akkerhuijs, want op 31 

januari 1902 meldde hij: 

In verband met art 3. al. 2 ‘Voorwaarden’ heb ik de eer U te berichten dat de toevoer-

buis voor de door mij verlaten onderwijzerswoning kan worden afgesloten.
63

 

 

Het functioneren van het onderwijzend personeel van 1880-1900 

Bij de invoering van de nieuwe onderwijswet van 1878 informeerden GS naar de bijverdien-

sten van het Schoonhovens onderwijzend personeel in de periode van 1875 tot en met 1879 .
64

 

Het huisonderwijs geven aan zieke kinderen van vooraanstaande burgers leverde extra ver-

diensten op voor de onderwijzers van de openbare scholen. Bijwerken voor het toelatings-

examen ULO kwam ook voor. Soms was het maar voor één uur per week, maar het bleven 

bijverdiensten.
65

 

Akkerhuijs kreeg toestemming van GS om agent te worden van een te Parijs gezetelde verze-

keringsfirma, maar als het onderwijs er onder zou lijden, zou deze vergunning door de ge-

meente ingetrokken worden.
66

 Westbroek meldde dat één van zijn hulponderwijzers voor 25 

gulden ’s jaars organist was bij de remonstrantse gemeente. Onderwijzer H.L. Henstedt gaf 

privélessen om leerlingen van de school te helpen die een achterstand hadden opgelopen. De 

                                                           

60.Ingekomen stukken 208: 15 mei 1882.; zie over Mozes van der Heim: Davidson, ‘Joden van Lekkerkerk’, 19-

21; in de jaren tachtig van de negentiende eeuw voer Mozes elke week voor zaken met de boot naar Dordrecht; 

hij redde een kind dat over boord was gevallen, waarna de vader van het kind hem als beloning de helft van zijn 

ontsmettingszaak aanbood, die onder de leiding van eerst Mozes Van der Heim en later twee van zijn zoons flo-

reerde tot WO 2 uitbrak. 

61.Ingekomen stukken 210: klacht van inwoners aan de Lopikerstraat over de riolering aan B en W, 4 juli 1884; 

Akkerhuijs aan B en W, 21 juli 1884. 

62.Ingekomen stukken 214: 31 maart en 31 juli 1888. 

63.Ingekomen stukken 230: B 2151-GS no 9, no. 104, 21 juli 1884; ingekomen stukken 230, Akkerhuijs aan B 

en W, 31 januari 1902. 

64.Ingekomen stukken 206: GS, 26/27 december 1880. 

65.Ingekomen stukken: verspreid over de periode 1880-1890 zijn er ongeveer 27 aanvragen van diverse onder-

wijzers voor veertig kinderen en twee volwassenen; Akkerhuijs zelf doet een keer een aanvraag. 

66.Ingekomen stukken 207: autoriteit GS, datum beschikking 29 november 1881; onderwerp: vergunning ‘agent 

eener levensverzekering maatschappij’ te zijn, hij werd ‘agent der Compagnie d’ assurances générales sur la vie’, 

29 november/5 december 1881. 
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opbrengst kon niet onder de noemer schoolgeld vallen, volgens Westbroek.
67

 Zo speelden tal 

van gevallen van bijverdiensten die ter discussie stonden. 

 

Salarissen 
Vanaf 1880 vergoedde het rijk één derde van de kosten aan salarissen, maar hogere eisen aan 

het schoolgebouw, kleinere klassen en of verhoging van de minimum-salarissen maakten het 

onderwijs voor Schoonhoven niet goedkoper. Westbroek en Akkerhuijs verdienden al vanaf 

1873 resp. vijftienhonderd en elfhonderd gulden. Voor onderwijzers was het als gevolg van de 

wet van 1878 begin jaren tachtig een gouden tijd: betrekkingen in overvloed en bijna geen 

sollicitanten. Herman Westbroek keerde in 1880 naar Schoonhoven terug voor een salaris van 

zeshonderd gulden. Het het tekort aan onderwijzers verdween snel.
68

 

Het immer aan bezuinigingen denkende raadslid Graves Kooiman Jzn wilde midden jaren 

tachtig de jaarsalarissen voor de lagere school aanpakken, omdat er genoeg sollicitanten wa-

ren die voor een minder salaris wilden werken. Andere raadsleden wilden niet dat de salaris-

sen lager zouden zijn dan in andere gemeenten. Naar hun mening moest er alleen verschil zijn 

in beloning afhankelijk van diensttijd. Het aanvangssalaris werd op vijfhonderd gulden per 

jaar gesteld en na twee jaar zou een onderwijzer 550 gulden gaan verdienen. Pas na het beha-

len van de hoofdacte zou een salaris boven de zeshonderd gulden mogelijk zijn. Voor het 

ULO bedroeg het onderwijzerssalaris eind jaren tachtig maximaal 725 gulden; voor de lagere 

school was dat 625 gulden per jaar.
69

 

Toen zich in 1893 maar één kandidaat voor een vacature meldde, kwam de CVT met een 

voorstel: een onderwijzer met hoofdacte zou zevenhonderd gulden gaan verdienen en een be-

ginnende onderwijzer zonder hoofdacte 550 gulden. Na drie dienstjaren zou een verhoging 

met vijftig gulden plaatsvinden. Bij het behalen van een akte (behalve die voor vrije- en orde-

oefeningen) zou een verhoging van eveneens vijftig gulden salaris ingaan mits de onderwijzer 

daadwerkelijk lessen gaf in het vak van de akte. Andere salarisverhogingen gingen pas in bij 

goed gedrag en ijver en op voordracht van de hoofdonderwijzer. Bij het voorstel van de CVT 

werd de volgende lijst toegevoegd: 

 

   thans  voorgesteld  Aanmerkingen    

Westbroek  1500   1500* 

Akkerhuijs  1100   1400   26 jaar dienst  

mej. Bourdrez    750     13 jaar  3 akten 

mej. Schless    650     650   17 jaar  1 akte      

mej. v. Sonsbeek   500     650     6 jaar  1 akte       

Henstedt    750     14 jaar  3 akten    

Cransberg    625     625*     1 jaar  1 akte   

Brouwer    700     700     verplichte hoofdakte 

Vinck     600     700             1½ jaar dienst 

Hooijkaas    600     600   10 jaar dienst 

Hogendoorn    500     550     2 jaar dienst           

v. Wijnen    500     550     2 jaar dienst           

Kruijt     500     550     1 jaar dienst   

 

*geniet dit traktement  

  

                                                           

67.Ingekomen stukken 210: Westbroek 24 mei 1884. 

68.Van Raalte, Salarissen, 44. 

69.NS, 17 september 1885. 
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In de jaren negentig speelde de politieke kleur van de kandidaat ook een rol. Angst voor ‘ro-

de’ onderwijzers leidde bijvoorbeeld tot de opmerking ‘dat men iemand moet aanstellen, om-

trent wiens gevoelens men niet in het onzekere verkeert’. Het CVT-voorstel toonde de grote 

waardering voor Akkerhuijs. Mej. W. van Sonsbeek en C.L. Vinck zouden erop vooruitgaan, 

maar de trouwe dienst van Schless werd niet gehonoreerd. De kostenpost salaris zou oplopen 

tot 9975 gulden. In 1893 was het 9225 gulden, dus er kwam 750 gulden bij.
70

 

Vinck, die waarschijnlijk op de hoogte was van het voorstel van de CVT, vroeg verhoging 

van zijn salaris aan. Hij voegde daarbij het uitgavepatroon van zijn tweepersoonsgezin toe:  

 

Pensioenbijdrage           ƒ   12,-- 

Hoofdelijke omslag       7,20 

Personeel      15,01 

Huishuur               100,-- 

Kleren, schoeisel, voeding voor 2 pers.           400,--   

Brieven, papier enz.       5,-- 

Lectuur en studie in het belang v.h.o.  20,--  

Reiskosten voor vacantie    30,-- 

Tabak en sigaren     25,--   

Totaal            ƒ  734,21
71

 

 

Twee maanden eerder was het Vinck al een raadsel hoe hij van zijn salaris de hoofdelijke om-

slag van ƒ 7,20 moest opbrengen. Volgens de bestuurders behoorden onderwijzers tot de def-

tige stand, maar in de salarisbepalingen kon je dat volgens Vinck niet terugvinden.
72

 De 

raadscommissie voor financiële zaken aan wie het salarisvoorstel was voorgelegd, verhoogde 

slechts enkele jaarsalarissen tot 550 gulden. Het salaris na het halen van de hoofdacte moest 

650 gulden zijn, want die salarisverhoging was wettelijk voorgeschreven.
73

 

Vier jaar later, in augustus 1897, dienden de negen onderwijzers van de school van Akker-

huijs in augustus opnieuw een voorstel in voor hun salarisregeling. Zij wilden een aanvangs-

salaris van 525 of 550 gulden, met na twee keer een tweejarig verblijf aan de dezelfde school 

een verhoging van vijftig gulden. Voor het behalen van de hoofdakte vroegen zij een beloning 

van 75 gulden, voor andere aktes vijftig gulden en voor de akte vrije- en ordeoefeningen 

(gymnastiek) 25 gulden. Om hun eisen kracht bij te zetten, gaven zij de salarissituatie in ande-

re gemeentes weer, waarbij Gouda, Schiedam en Oudshoorn (2500 inwoners) met hogere sa-

larissen het uitgangspunt waren.
74

 

Twee dagen na het voorstel verzocht Akkerhuijs om een verhoging van honderd gulden. Dat 

was gunstig voor de berekening van zijn pensioen stelde hij. De gemeente speelde vervolgens 

het hoofd en de onderwijzers handig tegen elkaar uit. De gemeente verzocht Akkerhuijs om in 

september met een salarisvoorstel te komen. Voorafgaand aan zijn voorstel kwam Akkerhuijs 

de gemeente onderdanig tegemoet. Zijn ‘billijke eisen’ moesten de draagkracht van de ge-

meente niet te boven gaan, schreef hij. Akkerhuijs waarschuwde voor een te hoge premie voor 

de hoofdakte om te voorkomen dat de onderwijzer zou verslappen om zich op andere punten 

                                                           

70.Ingekomen stukken 219: CVT (met 2 bijlagen), 24 juli 1893. 

71.Ingekomen stukken 219: 21 augustus 1893.  

72.Ingekomen stukken 219: Vinck aan de gemeenteontvanger W. Heijt, 18 mei 1893. 

73.NS, 20 oktober 1893. 

74.Ingekomen stukken 223: voorstel salarisregeling OLS 1, Gouda, Schiedam, Oudshoorn (2500 inwoners), 23 

augustus 1897; in Oudshoorn ontvingen de onderwijzers zonder hoofdakte na vijf jaar zevenhonderd en met 

hoofdakte 750 gulden per jaar; in Gouda verdiende een onderwijzer na zes dienstjaren met hoofdakte achthon-

derd gulden per jaar; in Schiedam kreeg een onderwijzer voor het behalen van de hoofdakte honderd gulden ex-

tra uitbetaald. 
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te verbeteren. Indommelen en gebrek aan ijver zou kunnen ontstaan als een verhoging het ge-

volg was van het aantal dienstjaren. 

Het maximumsalaris kwam bij Akkerhuijs uit op 650 gulden voor een onderwijzer en 725 

gulden voor een onderwijzer met hoofdakte; een plaatsvervangend hoofd zou 775 gulden krij-

gen. Akkerhuijs kwam in zijn voorstel op een totaal van 6050 gulden aan salariskosten. Het 

voorstel van de onderwijzers zou volgens hem leiden tot een uitgave van 7200 gulden. De 

gemeente maakte dankbaar gebruik van het voorstel van Akkerhuijs en kwam met de volgen-

de regeling. Na twee jaar diensttijd zou een onderwijzer 575 gulden verdienen. Voor de 

hoofdakte kreeg een onderwijzer vijftig gulden opslag. Voor werk op grond van andere be-

haalde aktes kon 25 gulden extra verdiend worden. De akte nuttig handwerken leverde bij-

voorbeeld 25 gulden op. Meewerken aan herhalingsonderwijs en het geven van gymnastiek 

zouden ook 25 gulden extra opleveren. Voor het hoofd werd een salarisverhoging van hon-

derd gulden uitgetrokken, omdat Akkerhuijs de akte gymnastiek bezat en verantwoordelijk 

was voor herhalingsonderwijs en gymnastiek. Akkerhuijs bood onmiddellijk de gemeente aan 

om zich te gaan inzetten voor het zo moeizaam verlopende herhalingsonderwijs. Gymnastiek 

zou hij definitief regelen als de herinrichting van zijn school rond was.
75

 

Na de nieuwe salarisregeling voor het LO verzocht Henstedt als eerste onderwijzer aan de 

ULO-school salarisverhoging. Naast twee aktes Frans en wiskunde behaalde hij in 1887 nog 

de hoofdakte. Hij voerde aan dat zijn oud-collega H.A. Westbroek na het behalen van de 

hoofdakte in 1886 honderd gulden salarisverhoging had gekregen. In 1887 was zijn aanvraag 

afgewezen maar nu kreeg Henstedt zijn zin. In januari 1898 was de raad verontwaardigd over 

het kleine bedankpapiertje van de onderwijzers aangaande hun salarisverhoging. Akkerhuijs 

en Henstedt werden geprezen om de juiste toon in hun bedankbrief.
76

 Toch was er vooruit-

gang, vooral voor de mannen. Vlak voor de pensionering van Akkerhuijs waren de salarissen 

als volgt: 

 

Hoofd met vrije woning ƒ 1200,-- 

Hoogendoorn                       900,--  met     ƒ 50,-- huishuur 

Vinck                                   900,--  met  50,-- huishuur      

Schep                                   650,-- 

Hooijkaas           700,-- 

Gelok            575,-- 

Dijkgraaf            575,-- 

mej. Schless           725,-- 

mej. van Sonsbeek          725,-- 

mej. Schalij           625,-- 

Voor het ULO- personeel: 

Hemmes      ƒ 1500,--  en vrije woning 

Henstedt           925,-- 

Schram           675,--
77

 

 

Komen, gaan en functioneren van het personeel van Akkerhuijs, 1880-1900 
Akkerhuijs begeleidde als directeur van de Rijksnormaalschool zorgvuldig de kwekelingen. 

Vlak voor hun examens kregen ze de tijd om aan de voorbereiding van hun examen te kunnen 

werken. Ook voor een examen van zijn dochter Lina vroeg hij toestemming om haar slechts 

halve dagen als kwekeling te laten werken. 

                                                           

75.Ingekomen stukken 223: Akkerhuijs aan B en W, voorstel salarisregeling, 11 september 1897; raadsbesluit 4 

november 1897: nieuwe regeling jaarwedden; Akkerhuijs aan B en W, 19 december 1897. 

76.SC 15 januari 1898. 

77.SC 11 december 1901. 
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Afb. 11: Akkerhuijs met kwekeling dochter Lina en favoriete onderwijzer Herman Anton Westbroek, evenals 

zijn halfbroer G.H. Westbroek op afb. 18, de hand op Napoleonmanier in de jas. Waarschijnlijk calligrafeerde 

Akkerhuijs de woorden op het schoolbord (SAMH Gouda) 
 

De lagere school van Akkerhuijs groeide zo snel, dat B en W in 1881 adverteerden voor twee 

onderwijzers en een kwekeling. Akkerhuijs vond het aanstellen van ‘vier flinke, goed bezol-

digde’ kwekelingen en één onderwijzer veel nuttiger, een houding die weergeeft hoezeer 

kwekelingen hem aan het hart gingen.
78

 Uitstekende leerlingen van de Rijksnormaalschool 

eerst in Bergambacht, later in Schoonhoven, hadden bij Akkerhuijs een streepje voor bij solli-

citaties. Dochter Lina werd boven drie andere kandidaten door Akkerhuijs bij B en W aanbe-

volen. ‘Orde en oordeelkundig onderwijs’, was haar kwaliteit, meldde de trotse vader.
79

 Zij 

kreeg de benoeming, maar botste evenals veel anderen met de gemeente over het toegekende 

salaris. Na een half jaar vertrok zij naar Ameide, teleurgesteld over het niet betalen van een 

vervanging en ontevreden over het salaris. Haar broer Leendert was bij haar vertrek al een 

maand kwekeling.
80

 Kwekelingen vonden de vergoedingen te gering en onderwijzers de sala-

rissen te laag, een aloude klacht. Bij snel personeelsverloop en buitengewone geschiktheid 

was het soms wel mogelijk een hogere vergoeding te krijgen. Zo sprong kwekeling J. Hooij-

kaas in één jaar omhoog van 25 naar 100 gulden, maar dat was uitzonderlijk.
81

 Onderwijzer 

                                                           

78.Ingekomen stukken 207: Akkerhuijs aan de raad, 8 april 1881. 

79.Ingekomen stukken 208: Van der Graaf, sollicitatie als oud leerling Rijksnormaalschool Bergambacht, 13 mei 

1882. 

80.Ingekomen stukken 209: 28 juli 1883; Akkerhuijs over halve dagen werken en benoeming dochter, 20 no-

vember 1883; M. Akkerhuijs aan B en W, 11 december 1883; 210, M. Akkerhuijs aan B en W, 21 augustus 

1884; Akkerhuijs aan B en W, 6 september 1884. 

81.Ingekomen stukken 207: J. Hooijkaas wil vijftig gulden vergoeding, 8 april 1881; 208: Van der Graaf wil ont-

slag per 1 december 1882, 30 oktober 1882; Hooijkaas solliciteert 30 oktober 1882; benoeming per 16 november 

1882. 
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Kosten wilde na zeven jaar diensttijd 750 gulden gaan verdienen. In zijn brief wees hij op de 

salariëring in omliggende plaatsen als Lekkerkerk, Leerdam, Haastrecht en Sliedrecht. Hij had 

succes, mede doordat er voortdurend collegae vertrokken; zelf was hij overigens nogal eens 

op stap voor vergelijkende examens.
82

  

Het telkens beknibbelen op de salarissen brachten Akkerhuijs en de schoolopziener in conflict 

met de raad van Schoonhoven. Plaatsvervangend hoofd Westbroek vertrok april 1887 als 

hoofd naar Stolwijk. De schoolopziener wilde als opvolger een ervaren onderwijzer met 

hoofdacte voor de school van 502 leerlingen. De raad benoemde ondanks tegenwerpen van de 

schoolopziener, Akkerhuijs en B en W toch Ph. van Baaren die geen hoofdakte had en dus 

een goedkope oplossing betekende. B en W konden het besluit niet ter vernietiging bij de 

kroon voordragen, want de raad had de uiteindelijke beslissingsbevoegdheid bij de benoeming 

van een onderwijzer. Akkerhuijs was ontevreden over Van Baaren die in zijn betrekking 

‘misplaatst’ en voortdurend absent was.
83

 Het disfunctioneren van Van Baaren kwam een jaar 

later in een besloten raadsvergadering aan de orde. De burgemeester wees Akkerhuijs erop dat 

hij Van Baaren in het bijzijn van de kinderen niet moest vernederen en daarmee was de kous 

af.
84

 

In diezelfde tijd kreeg Akkerhuijs twee kwekelingen, onder wie weer één van zijn dochters.
85

 

Aan het eind van 1890 vertrokken er twee onderwijzers. Bij één van hen was het niet verkrij-

gen van een gratificatie na het behalen van de hoofdacte de reden.
86

 Voor deze twee vacatures 

meldden zich vijf kandidaten. De gemeente zag graag de benoeming van een onderwijzer met 

een akte tekenen, een verplicht vak sinds de wet van 1889. Een benoemingsconflict tussen 

schoolopziener Terpstra en Akkerhuijs aan de ene kant en B en W aan de andere kant volgde. 

Met Akkerhuijs deelde Terpstra de mening dat kandidaat K. van Wijnen geen praktische be-

kwaamheid bezat en Akkerhuijs was erachter gekomen dat Van Wijnen herhaaldelijk voor het 

onderwijzersexamen was gezakt. B en W verweten Akkerhuijs Van Wijnen in een kwaad dag-

licht te stellen, want bij andere sollicitanten was de examenfrequentie niet nagegaan. De erva-

ring als onderofficier en het bezig zijn met de akte tekenen golden bij B en W als een groot 

pluspunt voor Van Wijnen. Ondanks dat B en W wezen op de praktijkervaring van andere 

kandidaten, koos de raad Van Wijnen en J.J. Hogendoorn.
87

 Bij een nieuwe benoeming ha-

merde de gemeenteraad weer op het bezit van de akte tekenen. Voor het salaris van zeshon-

derd gulden kwam geen enkele kandidaat opdagen. Na verhoging van het salaris werd uit tien 

kandidaten W. Brouwer met hoofdakte en akte tekenen benoemd als plaatsvervangend hoofd 

voor zevenhonderd gulden per jaar.
88

 
                                                           

82.Ingekomen stukken 207: Kosten aanvraag tot verlof, 24 november 1881, 15 december 1881; 208: 13 en 25 

maart 1882; 19 en 20 juli 1882. 
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87.Ingekomen stukken 216: Akkerhuijs aan B en W, voordracht no.1: J.J. Hogendoorn, Vianen; no 5: K. van 

Wijnen, Utrecht, 8 oktober 1890; een setje briefjes over de benoeming met daarin een brief van B en W aan de 

arrondissementschoolopzichter Terpstra, 25 Oktober 1890; Terpsta aan B en W, 26 Oktober 1890; NS, 3 novem-

ber 1890. 

88.NS, 20 maart 1891; NS 6 en 31 juli 1891; ingekomen stukken 217: 27 juni 1891. 
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Wel of geen benoeming van een negende onderwijzer was vanaf de jaren tachtig een steeds 

terugkerende vraag. Het leerlingenaantal schommelde rond de vijfhonderd. Begin jaren ne-

gentig wees de CVT op de noodzaak van het aanstellen van een negende onderwijzer. De 

commissie werd daarin gesteund door GS, die constateerden dat de gemeente in hun opgave 

de buitenleerlingen niet meerekende en derhalve ten onrechte slechts 474 leerlingen opvoerde. 

Graves Kooiman hamerde als vanouds op zijn bezuinigingsstokpaardjes: buitenleerlingen niet 

meerekenen, een ULO-onderwijzer overplaatsen naar de lagere school en zeker geen negende 

onderwijzer aanstellen.
89

 Pas vanaf 1895 zou Akkerhuijs met negen onderwijzers werken.
90

 

Schoonhoven werkte bij het benoemen van de onderwijzers volgens de wet van vraag en aan-

bod. Het liefst benoemde de gemeente een onderwijzer voor het minimum van vijfhonderd 

gulden per jaar. Pas als er geen sollicitanten waren, begon de gemeente aan verhoging van dat 

beginsalaris te denken. Vinck werd in 1892 na de tweede ronde voor zeshonderd gulden be-

noemd. Hij was toen de enige kandidaat. De raad had al 650 gulden in gedachten als er 

niemand zou komen opdagen. In hetzelfde jaar kreeg A. Kruijt, verkozen uit drie kandidaten, 

weer gewoon vijfhonderd gulden als jaarsalaris.
91

 Zo zat er in de beloning geen enkele rede-

lijkheid, maar was het willekeur dat de klok sloeg. 

In de voorschriften waren er dan wel criteria geformuleerd op grond waarvan al aanwezige 

leerkrachten een salarisverhoging konden aanvragen, maar de uitwerking daarvan leverde tel-

kens problemen en joeg de betrokkenen op kosten. De aanvragen moesten namelijk worden 

ingediend op officiëel papier, waarvan de portokosten vijftien en de registratiekosten vijftig 

centen bedroegen; meestal kostte de hele procedure de leerkrachten alleen maar geld. 

Na het behalen van de akte j. (de vrije- en orde-oefeningen) probeerden Hogedoorn en Van 

Wijnen een salarisverhoging te krijgen. Hun verzoek werd door de raad afgewezen met als ar-

gument dat zij nog maar twee jaar in dienst waren. Daaruit blijkt eens te meer de willekeur in 

dit soort beslissingen.
92

 

Het kon soms maanden duren voor een vacature vervuld werd. In juli 1894 viel de benoeming 

van een onderwijzeres, maar het ging niet door; haar ouders wensten de benoeming niet, dus 

moest er een tweede oproep komen.
93

 Daarna ging de benoeming snel. Mej. W. Kirrwald uit 

Middelburg solliciteerde op 31 augustus 1894, de benoeming in de raad viel op 17 september 

en op 8 oktober begon zij te werken. Kruijt vertrok na twee jaar naar Dordrecht, waarna C. 

van Elsäcker op 5 december 1894 benoemd werd; op 1 februari 1895 trad hij in dienst. Van 

Elsäcker en Kirrwald vertrokken op hun beurt respectievelijk in 1897 naar Maassluis en in 

1898 naar Wageningen. Dat illustreert het snelle verloop van onderwijzers onder Akkerhuijs, 

waarmee, zoals hier eerder is gebleken, ook Westbroek had te maken.
94

 Akkerhuijs had aan 

mej. Kirrwald zijn handen vol gehad omdat zij voor van alles vrij vroeg: ziekte, privaatlessen 

en proeflessen.
95

 Vanaf januari 1898 was de vacature-Van Elsäcker nog niet vervuld, boven-
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dien was een aantal onderwijzers steeds ziek en kwam het vertrek per 1 april van Brouwer als 

hoofd van school 2 naar Bergambacht in zicht. Akkerhuijs moest dus steeds inspringen, zodat 

hij B en W dringend om vervanging vroeg. Hij wees op zijn kwekelingen die ‘weer in menig 

opzicht beter waren dan minder geschikte onderwijzers’.
96

 

Na het vertrek van Kirrwald probeerde de gemeenteraad het aantal onderwijzers weer tot acht 

te reduceren. Het argument was weer het aantal buitenleerlingen.
97

 Pas na drie maanden trad 

mej. E. Schalij aan. Toen zij verlof vroeg om de cursus voor de hoofdacte te volgen, nam haar 

zuster M.A. Schalij de handwerkcursus waar. De zusjes steunden elkaar in het onderwijs, bij 

ziekte, vervanging en examen doen, het ging over en weer.
98

 Van Wijnen, gepasseerd in de 

sollicitatie naar vervangend hoofd, bood februari 1899 ontslag aan.
99

 

Aan het eind van de eeuw hield raadslid Valk de benoeming van een tiende onderwijzer te-

gen. Een nog op te richten rooms-katholieke school en de komst van een eventuele tweede 

protestants christelijke school en de aanwezigheid van slechts 465 leerlingen (waarvan 36 bo-

ven de twaalf jaar) maakte een extra uitgave van vijfhonderd gulden overbodig. Pas na 1901, 

na de invoering van de leerplicht, zou Akkerhuijs met elf onderwijzers werken.
100

  

Het komen en gaan van de onderwijzers bracht veel onrust. Voor de leerlingen was een voort-

durend wisselend onderwijzerscorps ongunstig en niet alle kwekelingen waren meteen 

de klassesituatie meester. Voor Akkerhuijs was het inspringen zwaar, naast andere problemen 

die speelden zoals ziekte onder het personeel, een probleem dat vaker de kop op stak dan Ak-

kerhuijs lief was. 

 

Ziekte 
Er gaat tegenwoordig geen week voorbij gedurende welke mej. Hesse een deel van 

haar arbeid moet verzuimen. Deze week zag ik haar alleen maandag, dinsdagmiddag, 

woensdagmorgen en dan nog zo dat zij zich niet in staat gevoelt geregeld onderwijs te 

geven. Dat dit vooral bij de tegenwoordige schoolbevolking een groot bezwaar is.
101

  

Ziekte onder het personeel was op zichzelf al vervelend, maar zorgelijk werd het als meerdere 

onderwijzers tegelijkertijd ziek werden. Veel briefjes over die zieken gingen naar B en W, 

bijvoorbeeld: 

Hooijkaas was niet in staat voor de klas te spreken, Van Baaren langdurig ongesteld en 

Den Hartog van tijd tot tijd afwezig of ongeschikt om te onderwijzen.
102

 

Het werd allemaal genoteerd en doorgegeven. De geneesheer schreef Hooijkaas na overleg 

met een specialist in Rotterdam veertien dagen rust en zacht spreken voor.
103

 Zijn vervangers, 

de kwekelingen Akkerhuijs en De Ridder, vroegen na ongeveer drie weken een beloning voor 

het vervangen. Het was een ‘zeer ontijdige aanvraag’, berispten B en W de kwekelingen in 
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een kille reactie: pas na langdurige vervanging was zo’n aanvraag gerechtvaardigd.
104

 Hesse 

bleef intussen kwakkelen. Een dinsdagmorgen bleef zij thuis, Akkerhuijs meldde: ‘’t schijnt 

dat zij ongesteld is, thans ‘heet ’t het spit’’. In 1886 vertrok zij naar Arnhem, niet tot Akker-

huijs’ ongenoegen.
105

 

B en W verweten Akkerhuijs een keer zelf teveel afwezig te zijn. Beleefd liet hij weten: 

het zou mij spijten indien er bij u reden mocht bestaan voor de mij zo grievende ver-

onderstelling als zoude het mij mogelijk zijn lichtvaardig mijn school te verzuimen.
106

 

Hij gaf voorts in dezelfde brief aan dat hij van oktober 1883 tot 1886 in totaal vijf en een hal-

ve dag had verzuimd, wat geen verhoging was vergeleken met de jaren daarvoor. Het begelei-

den van stadgenoten bij examens (onder wie zijn zoon en dochter) op dringend verzoek van 

de ouders was ook een paar keer de reden van zijn afwezigheid geweest. 

Voortdurend gingen briefjes van Akkerhuijs de deur uit, de werkdruk was dus hoog: ‘Blauw 

nog ziek, Van Baaren na drie dagen terug’. Een andere keer werd Van Baaren negentien 

schooltijden ziek gemeld.
107

 Van Sonsbeek wilde in 1892 slechts één ochtend verzuimen we-

gens een droevig sterfgeval van oom Littel.’s Middags kwam zij weer ‘daar mijne assistentie 

niet gemist kan worden’. In mei kreeg zij drie maanden verlof vanwege haar gezondheid. 

Hoewel zij zich in 1895 gezond voelde, wilde zij naar een andere omgeving. Schalij, toen 

haar vervangster, beval zij nu ook aan, ‘natuurlijk tegen afstand aan haar van mijn honorari-

um’. Januari 1899 wilde zij zich veertien dagen laten vervangen vanwege ziekte van haar ge-

liefde vader. Na diens overlijden verklaarde de arts dat zij niet in staat was les te geven van-

wege ‘overspanning van de zenuwen’. Deze verklaring werd gevolgd door drie brieven van 

Van Sonsbeek, allen betreffende haar vervanging in maart en april, weer tegen afstand van 

haar salaris.
108

 

Schless was weinig ziek. Toen zij in 1900 vijf en twintig jaar aan de school werkzaam was, 

wilde de gemeente haar een attentie schenken. In twee besloten vergaderingen, één raadslid 

sputterde tegen, viel het besluit tot een gratificatie van 75 gulden en een gouden horloge met 

inscriptie, aan te bieden in het schoollokaal. Pas toen de tegenstemmer hoorde dat zij aan ge-

middeld zeventig leerlingen lesgaf, kwam het tot unanieme besluitvorming.
109

 

Akkerhuijs zelf was niet vaak ziek. Als hij ziek was, kreeg B en W een nauwkeurige beschrij-

ving van het ziektebeeld. In januari 1890 meldde hij dat hij ‘op mijn slaapkamer voor de 

tweede maal [was] gaan opzitten om wat staten in orde te maken’. Hij was de hele dag in bed 

en kon het huis niet verlaten. Hij vond dat erg jammer ‘want ik verlang zeer naar de school’. 

P.B. van Don en Van Baaren waren ook in die periode ziek, maar Akkerhuijs had ervoor ge-

zorgd dat de ‘aan hem toevertrouwde school zijn geregelde gang ging’, één van de bekende 

standdaardzinnen van het hoofd.
110

 Zeven jaar later, in 1897, was Brouwer ziek, en Akker-

huijs zelf moest zijn keel sparen. Gelukkig kon hij wel naar school. Een week later moest hij 

thuis blijven en hoopte hij dat de huisarts een zware verkoudheid zou constateren. Drie dagen 
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erna kreeg hij van de huisarts verlof om over een paar dagen bij niet ongunstig weer het huis 

te verlaten.
111

 

Vanaf 1900 namen de kwalen toe. Zes maart had Akkerhuijs lendenpijn (‘spit’). Een paar da-

gen later wilde hij ‘zich niet wagen aan de invloed van de late avond’ voor een schoolverga-

dering. Toch vereiste de agenda van de schoolvergadering zijn tegenwoordigheid en plaats-

vervangend hoofd J.J. Hoogendoorn zag hij niet graag als president van de vergadering. Op 

19 maart, de weersgesteldheid was gunstig, begon hij weer.
112

 De spanningen in een school-

vergadering over de didaktiek van het vak rekenen liepen zo hoog op dat de arts hem eind no-

vember een paar dagen volkomen rust voorschreef.
113

 Zijn laatste jaar in het onderwijs kreeg 

Akkerhuijs begin januari een hevige koorts, het bleef bij die ene keer. 

Dat jaar had hij zijn handen vol aan Vinck. Deze meldde zich ziek voor school, maar niet voor 

de lessen aan de kazerne, klikte Akkerhuijs aan B en W. Vinck liet een keer acht dagen niets 

van zich horen, juist in de periode van de overgang naar hogere klassen. Behandeling bij een 

Rotterdamse arts moest niet op donderdag gebeuren maar op woensdag of zaterdagmiddag: 

‘In elk geval is ’t van belang namiddagschooltijd niet te verzuimen als men om half twee per 

boot weer thuis kan zijn’. 

Vlak voor de aanvraag van het eervol ontslag kreeg Akkerhuijs begin oktober een vrij ernstige 

keelaandoening. De laatste ziektemelding dateert van 7 december 1901. Hij wilde op 9 de-

cember 1901 zijn taak hervatten, om op die ochtend nog enkele belangrijke zaken met B en W 

te kunnen bespreken.
114

 

 

Verlof 
Geregeld kregen kwekelingen en onderwijzers vrij voor het afleggen van examens. Bij afwe-

zigheid van personeel splitste Akkerhuijs de klas en sprong dan zelf in. Onderwijzers vroegen 

altijd ruim van tevoren verlof aan voor het afleggen van het schriftelijk examen voor de 

hoofdakte. Of en wanneer er een mondeling kwam, was onzeker. Na het behalen van de 

hoofdakte probeerden veel onderwijzers een functie als hoofd te bemachtigen. 

Hoeveel onrust zo’n examen veroorzaakte, blijkt uit het volgende voorbeeld. L. den Hartog 

deed op 10 augustus 1889 met twee anderen schriftelijk hoofdakte-examen. Op 21 en 22 au-

gustus legde hij met een collega het mondeling examen af, waarvoor hij slaagde. En vanaf 

1889 deed hij minstens drie keer mee aan een vergelijkend hoofdexamen in Kortenhoef, Strij-

en en Nieuwkoop. In november 1891 werd hij uiteindelijk hoofd in Zijderveld bij Vianen.
115

 

Van 1894 tot 1897 miste Akkerhuijs alleen Van Wijnen al vijftien en een halve dag die op-

gingen aan mondelinge en schriftelijke examens. Voor één van de mondelinge examens was 

Van Wijnen zo zenuwachtig dat hij vrije dagen aanvroeg. In dezelfde periode gingen van Els-

äcker en Hoogendoorn op voor de hoofdakte.Voor Akkerhuijs een hele organisatie om bij drie 

afwezige onderwijzers de school gaande te houden.
116

 

Met de onderwijzeres Johanna van Schouwenburg, die ondersteund werd door haar in Gouda 

woonachtige moeder, waren er andere probleempjes. Haar aanvragen hadden een ander karak-
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ter: onderwijzeressen waren in de tweede helft van de negentiende eeuw afkomstig uit een 

‘hoger’ milieu dan onderwijzers.
117

 Johanna was de oudste dochter van Johannes Theodorus 

van Schouwenburg, directeur van de Rijkstelegraaf te Gouda, wat destijds enig maatschappe-

lijk aanzien impliceerde.
118

 Moeder Van Schouwenburg wilde graag voor haar dochter de 

maandag gedeeltelijk vrij, omdat haar dochter elke zondag les volgde in Den Haag. Zij kon 

volgens haar moeder niet met de ‘nachtpost’ naar Schoonhoven rijden, je was nooit zeker van 

het gezelschap en je moest alleen naar huis lopen. Vertrekken om vijf uur, onmiddellijk na de 

les zonder diner of uitrusten, daarvoor was volgens moeder haar dochter niet sterk genoeg.
119

 

De afwikkeling van deze aanvraag is helaas onbekend, maar zij laat zien dat bezorgde moe-

ders uit hogere standen zich bekommerden over het veilig reizen van hun dochter. 

Met vier andere collega’s durfde Johanna van Schouwenburg wel moeiteloos vrij te vragen 

voor zaterdag 4 september in de kermisweek. Zij hadden daar recht op, want, aldus de aan-

vragers, ‘de vakanties aan deze school zijn kort’.
120

 Bij het overlijden van een jonger zusje en 

een grootmoeder van Johanna volgde een intensieve correspondentie over het al of niet toe-

staan van verlof, zelfs de burgemeester bemoeide zich ermee.
121

 Johanna maakte carrière: in 

1883 werd zij benoemd tot 1e onderwijzer aan de leerschool bij de kweekschool te Amster-

dam voor een salaris van duizend gulden per jaar.
122

 

In de jaren tachtig en negentig vroegen Akkerhuijs en Westbroek zelf vaak minstens anderhalf 

of twee dagen vrij voor het bijwonen van de vergaderingen van het Nut. Westbroek was af-

wezig voor de jaarvergadering van de remonstrantse broederschap. Akkerhuijs, vader van een 

groot gezin, had huwelijken, een dochter die vertrok naar Batavia en begrafenissen van fami-

lieleden. Ook begrafenissen van collega-hoofden waren een reden van afwezigheid. West-

broek begeleidde zieke vrienden en trad op voor een vrouw die onder curatele was gesteld, 

wat ook tijd kostte. Uiteraard kregen zij ook van hun personeel verlofaanvragen voor begrafe-

nissen en afwikkeling van familiezaken. Hun beleid was hierin ruimhartig.
123

 

 

Moeilijkheden met personeelsleden 

Akkerhuijs werd ouder, het personeel jonger en kritischer. Vanaf de jaren negentig speelde 

naast het salaris de vakinhoud van de lessen een rol in de discussies; bovendien wilde het per-

soneel toen meer inspraak. Daarbij bleek dat Akkerhuijs moeite had met de nieuwe verhou-

dingen (zie daarover ook hoofdstuk 5). 

Medio 1896 kwam Akkerhuijs in aanvaring met Van Wijnen die, waarschijnlijk gespannen 

door het naderend hoofdacte-examen, Akkerhuijs in het bijzijn van alle leerlingen zeer onbe-

hoorlijk had bejegend. Na schooltijd volgde een bedreiging met vuist en wijsvinger richting 

Akkerhuijs: ‘toen ik mij verwijderde, beloofde ik hem dat een aanklacht door mij zou ge-

schieden’. Het liep met een sisser af. Van Wijnen meldde zich ziek, hij ontsnapte korte tijd 

aan het schoolleven en kon zich zo op het komend examen voorbereiden.
124
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Akkerhuijs versus Vinck 

Hiervoor is al een paar keer ter sprake gekomen hoe Akkerhuijs botste met Vinck. Deze on-

derwijzer was voor Akkerhuijs een lastige collega, niet het minst als gevolg van zijn vak-

bondsactiviteiten. Op zichzelf behoefden die geen probleem te vormen. Toen Vinck in 1895 

verlof vroeg om als afgevaardigde van de afdeling Schoonhoven het driedaags congres van 

het Nederlands Onderwijzers Genootschap, het NOG, te kunnen bijwonen, werd dat verzoek 

zonder problemen ingewilligd.
125

 

Tegen het einde van 1895 beklaagde Vinck zich bij de CVT ‘over ’t onderbreken van zijn 

aardrijkskundig onderwijs, vóór de klasse, door het hoofd der school de Hr Akkerhuijs’. Wat 

er precies gebeurd is, blijft duister, maar het ligt voor de hand te veronderstellen dat Akker-

huijs zich in zijn hoedanigheid van schoolhoofd had willen doen gelden. De CVT wenste 

kennelijk zelf geen uitspraak te doen, maar adviseerde het geschil uit te praten.
126

 Of dat in-

derdaad is gebeurd wordt verder niet gemeld, maar in februari 1896 treden beiden gezamen-

lijk op als voorzitter resp. secretaris van de kort tevoren in Schoonhoven ingestelde ‘School-

vergadering’, wat natuurlijk niet meteen wil zeggen dat zij zich met elkaar hadden ver-

zoend.
127

 

De Schoolvergadering is een product van de invloed van de onderwijzersorganisaties, die 

meer inspraak van het onderwijzend personeel voorstonden: al in 1891 had het NOG het hou-

den van schoolvergaderingen bepleit, dus Schoonhoven liep hierin zeker niet voorop.
128

 Ak-

kerhuijs en Vinck deden als representanten van de Schoolvergadering in mei 1896 namens het 

OLS-personeel een brief aan B en W uitgaan, waarin zij aandrongen op ‘het stichten van een 

in alle opzichten aan de eischen des tijds zeer ruim voldoend schoolgebouw’ en verder onder 

andere wezen op de onhoudbare toestand van twee onderwijzers met twee klassen in één lo-

kaal.
129

 Een paar maanden later was het weer uit met de samenwerking: Akkerhuijs besloot 

zich niet meer als voorzitter ter beschikking te stellen en adviseerde tevens de Schoolvergade-

ring weer op te heffen.
130

 

Was dat omdat Vinck zich met enkele Schoonhovense collegae had aangesloten bij de Bond 

van Nederlandsche Onderwijzers, de BNO? Dat was een radicalere organisatie dan het NOG, 

waarvan Vinck overigens ook lid bleef.
131

 Allicht had dat vakbondslidmaatschap invloed op 

Vincks zelfbewustzijn. Hij bepleitte in juli 1896 op een plaatselijke vergadering van het NOG 

de zelfstandigheid van de onderwijzer in zijn klas, wat meer gelijkwaardigheid tussen hoofd 

en onderwijzer impliceerde.
132

 

Het stoppen met de Schoolvergadering was kennelijk niet naar de zin van de CVT, want in 

december 1896 betreurde voorzitter Westbroek in een brief aan B en W het opheffen van de 

Schoolvergadering en adviseerde het College van B en W om erop aan te dringen dat de 

Schoolvergadering weer werd ingesteld.
133

 Zijn brief leidde niet onmiddellijk tot resultaat, 

want in november 1898 richtte het bestuur van de afdeling Schoonhoven van de NOG - met 
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Vinck als secretaris (en auctor intellectualis van de brief?) - zich op zijn beurt tot B en W van 

Schoonhoven met een pleidooi voor het verplicht stellen van de Schoolvergadering (zoals dat 

ook in Groningen het geval was). In hoofdstuk 5 zal blijken dat B en W zich actief met de 

gang van zaken gingen bemoeien. 

Ondertussen was er een heel andere kwestie tussen Vinck en Akkerhuijs gerezen als gevolg 

van een incident dat zich wederom tijdens een aardrijkskundeles van Vinck had voorgedaan: 

Vinck had begin oktober 1896 een leerling mishandeld. Het eerste bericht daarover is te vin-

den in een notitie dd. 6 oktober 1896 over de klacht van de moeder, een aangelegenheid die 

‘te ernstig is om daarvan niet spoedig kennis te geven’.
134

 Het vervolg laat zien dat zowel Ak-

kerhuijs als het College van B en W erop uit waren dat deze zaak niet zou escaleren. In een 

brief aan B en W berichtte Akkerhuijs over een temperende demarche bij de schoolopziener, 

die vervolgens door B en W werd ondersteund. Vinck betoonde zich een, in de woorden van 

B en W, ‘ootmoedig en berouwvol’ zondaar die zich zonder meer aan het gezag van Akker-

huijs onderwierp: ‘Hedenmorgen’, aldus de brief dd. 16 oktober 1896 van Akkerhuijs aan de 

schoolopziener, waarvan Vinck en de burgemeester de inhoud kenden, 

vroeg de onderwijzer Vinck een onderhoud met mij. Hij betuigde zijn leedwezen over 

het gebeurde met het kind ... en beloofde, z.v.m. [zoveel mogelijk], te zullen waken, 

dat iets dergelijks niet weder voorvalt. Ook gaf hij de verzekering, te zullen zorgen 

voor eene betere waardeering mijner bedoelingen en meer gewenschte volgzaamheid 

en samenwerking in ’t belang der mij toevertrouwde school. Ik heb hem op gevoelig-

ernstige wijze gewezen op ’t verkeerde zijner handelingen, ook door mijne goede be-

doelingen te miskennen in plaats van vertrouwen en wederzijdsche waardeering te 

kweeken. Hij toonde zich daarbij niet ongevoelig en ik voldoe thans zoo spoedig mo-

gelijk aan zijn verzoek, of ik U[we]W[el]E[del]G[estrenge] met deze beloften van be-

terschap wilde in kennis stellen. Moge de zaak nog uitloopen tot V[inck]s geluk en 

daardoor ook tot de bevordering van mijnen vrede en het belang mijner school.
135

 

De tekst van deze brief is bewaard gebleven als bijlage bij de brief die Akkerhuijs op 20 okto-

ber 1896 aan B en W verzond. Aan de eerdere brief voegt Akkerhuijs het een en ander toe dat 

het waard is om hier geciteerd te worden als blijk van de wijze waarop in dezen is geopereerd: 

Van verschillende zijden vernam ik, dat het V[inck] ernst was met zijne beloften voor 

de toekomst, dat hij - in elk geval - ook vast besloten was, ten spoedigste zeer druk te 

gaan solliciteeren, wijl hij begrijpt dat hij zijne positie hier onhoudbaar heeft gemaakt, 

en dat de geheele zaak eene weldadige spanning onder V[inck]s medestanders bij het 

onderw[ijzend] personeel heeft gewekt. Thans heeft dat personeel mij eenparig ver-

zocht, eene poging te willen doen om V[inck] en de zijnen nog te redden, en, met dien 

drang en V[inck]s beloften van beterschap rekening houdende, vond ik geen beter 

middel om aan het verlangen te voldoen, dan U[we]E[del]A[chtbaren] te verzoeken, 

middelen te willen beramen om bedoelden Echtgenoot en Vader ditmaal nog voor ver-

dere rechtvervolging te sparen. Ik doe dit verzoek met den hartelijken wensch, dat de 

ervaring en de spanning der laatstverloopen 14 dagen eenen afdoenden invloed ten 

goede mogen hebben op de toekomstige handelingen van den onderwijzer V[inck] en 

zijne meer of minder trouwe geestverwanten.
136

 

In hun schrijven dd. 22 oktober 1896 aan de schoolopziener ondersteunden B en W het stand-

punt van Akkerhuijs: 
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Onder deze omstandigheden wordt met vrijmoedigheid door ons geacht dat de alge-

meene belangen voor het oogenblik beter gebaat worden wanneer eene vervolging 

voor ditmaal achterwege bleef.
137

 

Het is opvallend dat juist op dezelfde dag - nl. 22 oktober 1896 - dat B en W hun brief aan de 

schoolopziener hebben verzonden, de CVT de aandacht vestigde op de botsing tussen Akker-

huijs en Vinck die zich een jaar eerder had voorgedaan. Terwijl werd gepoogd de tegenstel-

ling tussen Vinck en Akkerhuijs te deëscaleren en de werkverhoudingen te verbeteren, lijken 

het oprakelen van het incident en de oproep tot herstel van de Schoolvergadering tegen Ak-

kerhuijs in - terwijl Westbroek zelf geenszins bekend stond als iemand die anderen graag in 

zijn schoolzaken liet meespreken - sterk op een actie ‘beschadiging Akkerhuijs’. 

Dat de herinnering aan deze zaken bleef hangen, blijkt een aantal jaren later toen Vinck weer 

van zich liet spreken. Allereerst blijkt daaruit dat de drang tot solliciteren in 1896 niet zo 

groot was geweest. Tevens wordt duidelijk dat Vinck als voorstander van inspraak, vernieu-

wingen en wat dies meer zij, zich nog steeds op eigen wijze in de onderwijsdiscussies weerde 

en dat dat voor een schoolleider als Akkerhuijs moeilijk te verteren bleef. Hoe dat inhoudelijk 

werd ingekleurd staat in hoofdstuk 5 te lezen. Hier gaat het om een incident dat opnieuw de 

werkverhouding raakte. 

In november 1899 blijkt dat er weer wat broeide rond Vinck en dat men in het Schoonhovense 

onderwijsland niet wars was van sociale controle: terwijl Vinck zich bij de school van Akker-

huijs had ziekgemeld, werd hij wel in de kazerne gesignaleerd; bovendien gaf hij zonder ver-

lof privaatles.
138

 Terzelfdertijd verscheen er in De Volksonderwijzer een anoniem artikel, dat 

niet alleen Akkerhuijs, maar ook B en W in het verkeerde keelgat schoot. Akkerhuijs ging 

zonder meer ervan uit dat Vinck dat artikel had geschreven en wilde dat, gesteund door B en 

W, door een ‘enquête’ opgehelderd zien. Wat dat opleverde, blijft helaas duister, maar Akker-

huijs betuigde wel zijn dank aan B en W; voor hem was de maat vol: 

Overtuigd dat in de ongeëvenaarde omverwerping van de dierbaarste belangen der 

school en in de grove beleediging en ondermijning van elk wettig gezag niet mag wor-

den berust, is het mijn vurige wensch dat Uw verdienstelijke optreden verder moge 

leiden tot voorbeeldige herstelling van hetgeen reeds veel te lang met verwoesting is 

bedreigd.
139

 

Hierin kan niet veel anders worden gelezen dan dat Akkerhuijs erop aandrong dat B en W 

Vincks ontslag zouden bevorderen. Inderdaad richtten B en W zich tot de schoolopziener, 

maar diens reactie is even kenmerkend als het gedragspatroon van de betrokkenen. Hoewel de 

schoolopziener het met Akkerhuijs en B en W eens was, dat het betreffende artikel ‘hinder-

lijk’ was, meende hij toch dat ‘een enquête als door U gehouden alleen tot gevolg kan hebben 

een soort van triomf voor den onderwijzer Vinck’. Ook verder distantieerde de schoolopziener 

zich van B en W: 

Ik vind het nimmer wenschelijk op anoniem courantengeschrijf in te gaan; men stelt 

zich bloot aan een vechten tegen een onbekende of iemand, die daarvoor door tracht te 

gaan, zonder eenig succes te kunnen behalen. En zulks is vooral het geval waar men 

tegenover onderwijzers staat. De wet op het lager onderwijs toch heeft den autoriteiten 

slechts één tuchtigingsmiddel gegeven: het ontslag. In deze zaak nu acht ik een even-

tueel te geven ontslag niet gewettigd, al ware het alleen, omdat de bewijzen (niet de 

overtuiging) voor het schuldig geheel ontbreken. Ik meen dan ook, dat aan deze zaak 

niets te doen zal zijn dan eenvoudig berusten en zulks is na het door U gehouden ver-

hoor natuurlijk een succes voor den onderwijzer Vinck. 
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Dat de schoolopziener ervan overtuigd was dat Vincks gedrag ook in zijn ogen laakbaar was, 

blijkt uit een veelzeggende overweging die terugverwijst naar de mishandelingszaak: 

Nu ook dit voorval [nl. het artikel] weder heeft plaats gehad betreur ik het nog meer, 

dat eenige jaren geleden Uw college en de heer Akkerhuijs, toegevende aan een gevoel 

van medelijden, bij den heer Officier van Justitie hebben aangedrongen op niet ver-

volging van den heer Vinck te zake van mishandeling.
140

 

De schoolopziener besloot zijn missive aan B en W met de raad om de zaak wel ter kennis te 

brengen van de substituut-offcier die destijds met het sepot had ingestemd.
141

 Het gebeurde 

ging Akkerhuijs niet in de kouwe kleren zitten. In zijn verslag over het laatste kwartaal van 

1899 schreef hij: 

Er heerst een zeer verkeerde geest. De ‘onderwijzer’ Vinck heeft reeds ontzettend veel 

bedorven en gaat daarmede nog op onverantwoordelijke, laaghartige wijze voort.
142

 

Ook privé had Akkerhuijs in 1899 het een en ander voor de kiezen gekregen: in april was het 

‘sterfhuis’ van een schoonzuster en in mei het heengaan van een geliefde broer.
143

 

 

Akkerhuijs versus Gelok 

De nieuwe eeuw bracht een felle botsing met de onderwijzer H.C. Gelok, die volgens Akker-

huijs ‘brutaal en onhandelbaar was geheel in de geest van het personeel gedurende de laatste 

jaren’. Het was tussen die twee al lange tijd een welles-nietes-spelletje maar problemen rond 

het schoonmaken van een bord op vrijdagmiddag 2 november 1900 brachten een hevige bot-

sing. Beiden schreven uitvoerig over het voorval, Akkerhuijs op 4 november, Gelok op 10 

november. 

Akkerhuijs had geen vertrouwen in het rekenonderwijs van Gelok. Op lesbezoek komend trof 

hij Gelok, die met een klein meisje zou gaan cijferen. Akkerhuijs nam de les over en zette het 

bord vol deelsommen, tot bordaantekeningen van de normaalschool hem verder schrijven be-

letten. Gelok weigerde na het verzoek van het hoofd de ‘boel’ van de Rijksnormaallessen uit 

te vegen. Het conflict liep zo hoog dat B en W op 7 november de onderwijzers uitnodigden 

voor een bijeenkomst op het stadhuis. Kennelijk was het verloop van het gesprek dusdanig dat 

Gelok de volgende dag in een brief excuses van Akkerhuijs eiste. Akkerhuijs ging er niet op 

in, hij wilde voor het bestuur onder ede bevestigen, dat hij niets dan de volle waarheid ver-

klaarde.  

Wel kan ik mij voorstellen dat men alles samenspant om mij weer te vergeeflijk te 

doen zijn en daartoe zelfs gevaarlijk spel speelt, maar het met voorbedachten rade 

schandelijk optreden (voor de volle klas) van de onderwijzer Gelok, gevolgd door zijn 

onvergeeflijk beliegen en beledigen van mijn persoon moet andere gevolgen hebben 

dan waartoe hij mij tracht te verlagen. 

Het bestuur behield het vertrouwen in Gelok. Eind november gaf Akkerhuijs Gelok namens 

het bestuur de zorg voor ‘vuur en licht en sluiting van het gebouw aan de oostzijde, te gebrui-

ken voor de hoofdactecursus’. Toen Gelok een half jaar later verlof vroeg voor het hoofdacte-

examen, meldde Akkerhuijs hem dat het examen uitgesteld was, de kemphanen waren in elk 

geval formeel weer on speaking terms.
144
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Klachten van ouders over orde en inhoud van het onderwijs 

Mishandeling van leerlingen door onderwijzers kwam voor. Zo moest de CVT een bemidde-

lende rol spelen in de klacht van een ouder, Meijer, tegen de kwekeling Ubben. Hij mishan-

delde leerlingen met zijn pijp zodat de brandwonden als volgt zichtbaar waren: 1
e
 in de hand 

(vrij hevig), 2
e
 aan de elleboog, 3

e
 op de kin (‘de afdruk van de pijp is daarop nog duidelijk 

zichtbaar en het kind is als het ware gemerkt met een kring’) . De CVT oordeelde mild. Ge-

zien Ubbens jeugdige leeftijd zag de CVT het als een kwajongensstreek. Ontslag zou alleen 

maar ‘leed berokkenen aan de ouders’ van de kwekeling. Het advies aan B en W was hem zes 

weken van school te verwijderen, inhouding van salaris en geen gratificatie.
145

 

Twee jaar later klaagde Meijer weer, nu bij de burgemeester. Kosten had zijn dochter zo ge-

slagen dat ze wegens pijn in de rug niet naar school kon. Akkerhuijs, die van niets wist, ver-

wees Meijer naar Kosten zelf. Kosten gaf ‘deze beleefd informerende vader’ in Meijers ogen 

wel een heel brutaal antwoord: ‘Het is gelogen en als je wat te zeggen hebt, ga naar het stad-

huis’. Vier dagen later trok Meijer zijn klacht in, waarom is niet bekend.
146

 

Een zekere heer Van der Leun wendde zich met een reeks klachten regelrecht tot schoolop-

ziener Terpstra. Hoofdklacht was het slechte onderwijs aan zijn zoon. Hij moest nu bij Kosten 

privé-onderwijs volgen. Akkerhuijs had mej. Schouwenburg voor privé-onderwijs aangera-

den. Het niet opgevolgde advies had tot gevolg dat zijn zoon niet bevorderd werd. Bovendien 

was de zoon in aanwezigheid van twee onderwijzers uitgescholden voor sujet en brandstich-

ter, voor vader Van der Leun redenen te over om zijn zoon niet meer op die school te laten. Er 

was echter geen andere school, en waar moesten zijn zeven andere kinderen dan naar toe? Het 

antwoord van Terpsta is niet te traceren.
147

 

De onderwijzer Van Roijen sprak in een raadselachtige brief over zijn bezoek aan een smid, 

Beck, die eerst een klacht indiende en dat uiteindelijk niet deed. Van Roijen schreef dat hij 

dankbaar was voor zichzelf en zijn moeder dat hij niet vervolgd werd. Een paar maanden later 

vroeg hij ontslag om in Bleiswijk te kunnen werken, waarom is niet bekend.
148

  

 

Westbroek en zijn personeel in rustiger vaarwater (1880-1895) 

Hadde de kostschool meer te betekenen dan zou hij wel wensen dat de zomervakantie 

van zes weken die de kostleerlingen even als van andere kostscholen genieten ook 

voor de externes tot zes weken werd uitgebreid.
149

 

Realist als hij was, wist Westbroek dat hij ook met de wet van 1878 in de hand deze uitge-

sproken wens van een uitbreiding van de vakantie niet zou krijgen. De bloeitijd van de kost-

school was voorbij en de vraag was of er door de autoriteiten nog zo’n waarde als vroeger aan 

werd gehecht.
150

 Na veel problemen met ziekte in 1880 was het personeelsverloop niet groot, 

evenmin waren er salarisproblemen. Henstedt uit Ten Boer, onderwijzer met diploma Rijks 

HBS en een acte Frans, werd per 1 januari 1881 aangenomen, maar veel meer gebeurde er 

niet. In mei 1883 was J. van Steenis de enige sollicitant voor een vacature bij Westbroeks 

school. Hij bezat de hoofdacte en de actes wiskunde, Frans en gymnastiek. Hij werd vanzelf-

sprekend aangenomen, maar Westbroek zag in hem geen blijvertje. Ruim twee weken na zijn 

start op 26 mei ging Van Steenis al op voor een vergelijkend examen en na een mislukte po-

ging in Amsterdam begin januari 1881 vertrok Van Steenis op 21 april 1884 als hoofd naar 
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Noordeloos.
151

 Hoewel kandidaten uit Parijs en Werkendam zich voor de vacature aanmeld-

den, viel de keuze op G.C. Vredendaal uit Krimpen aan de Lek. Hij sollicteerde half augustus 

en zijn benoeming ging in per 27 november 1884.
152

 

Net als bij Akkerhuijs kon het een tijd duren voordat een vacature vervuld werd. De inzet van 

kwekelingen die Westbroek nuttig en nodig vond, was in zo’n periode onmisbaar.Volgens de 

wet mochten de kwekelingen niet jonger dan vijftien jaar zijn, maar na het vertrek van drie 

kwekelingen zette Westbroek Jansje Brussen toch in voor kleine karweitjes hoewel hij geen 

toestemming had van de schoolopziener. Hij vond voor haar en Van Baaren een tussenvorm: 

vrijstelling van schoolgeld in ruil voor het opknappen van karweitjes. Van Baaren ging zelfs 

zo zijn best doen dat Westbroek voor hem een gratificatie aanvroeg.
153

 Westbroek was in 

1884 tevreden over de ijver van zijn hulppersoneel in de school en hun gedrag buiten de 

school. Het jaar daarna was de CVT zeer tevreden, zelfs het reinigen van de lokalen was in 

haar ogen goed.
154

 

September 1887 toonde de CVT in een brief aan de raad zich ongerust over de ontvolking van 

het ULO, wat zou kunnen leiden tot de overplaatsing van Vredendaal naar de lagere school. 

De CVT vroeg aan Westbroek advies over de overplaatsing en de meerderheid kon zich vin-

den in het advies van Westbroek dat inhield dat de overplaatsing niet wettig was en nadelig 

voor het onderwijs op de ULO-school. Gemeentebesturen mogen wel verplaatsen naar andere 

scholen mits die scholen van dezelfde soort zijn. Westbroek wees op de vereiste kennis van de 

talen van de onderwijzer. Het ULO had 33 lesuren per week, de lagere school 26 uur. Het sa-

laris van de onderwijzer was op het ULO 725 gulden, op de lagere school 600 gulden, of nog 

minder. Overplaatsing van Vreedendaal was in strijd met de rechten bij aanstelling verleend. 

De kwaliteit van het onderwijs op de ULO-school zou er onder lijden: het vastgestelde leer-

plan was, afgezien van het schoolhoofd, berekend op drie onderwijzers. Door het vertrek van 

Vredendaal werd het hoofd aan één klas gebonden, waardoor hij de controle zou verliezen en 

de school haar karakter, aldus Westbroek. Hoewel de school het tweede kwartaal slechts 37 

leerlingen telde, bleef de klassenverdeling en het klassenonderwijs dezelfde en bleef dus het-

zelfde personeel eisen.
155

 

De andere oplossing, het experiment om het leerlingenaantal uit te breiden door de instelling 

van een ‘voorbereidingsklas’, mislukte. Het leverde te weinig leerlingen op en het ging ten 

koste van het onderwijs in de andere klassen. Begin jaren negentig werd de voorbereidings-

klas opgeheven.
156

 Vredendaal vertrok en werd opgevolgd door H. Cransberg. Toen mej. 

Bourdrez in 1894 vertrok, was dat een klap voor Westbroek. Het aantal leerlingen was bene-

den de veertig, zodat het voorstel van de voorzitter van de CVT om een onderwijzeres te be-

noemen met acht tegen twee werd weggestemd. Alleen mej. S.J.L. (Sophie) Redeker bleef 

aangesteld als handwerkonderwijzeres voor tweehonderd gulden per jaar. Westbroek zong 
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zijn bekende zang ten laatste male: bij vermindering van personeel zou het onderwijs eronder 

gaan lijden.
157

  

 

Orde: Westbroek versus Akkerhuijs 

De kweekelingen mijner school [zijn] geen Ubbens.
158

 

 

Juist in de tijd van een roodvonkepidemie begin jaren tachtig van de negentiende eeuw kwam 

er een felle botsing tussen Akkerhuijs en Westbroek. Jan, één van de zonen van Akkerhuijs, 

nog niet zo lang leerling op de ULO-school, moest een middag nablijven tussen 4 en 5 uur. 

Eerst paste alleen een kwekeling op, later kwam Jan onder surveillance van de onderwijzer 

Van Maanen. Akkerhuijs wees B en W op het feit dat Westbroek in strijd met het schoolre-

glement handelde, waarbij kwekelingen nooit alleen toezicht mochten uitoefenen.
159

 Hierover 

op de vingers getikt door B en W, antwoordde Westbroek direct in één doorlopende zin be-

staande uit negen mededelingen, waarin hij ondermeer op de ziekte van twee hulponderwij-

zers wees, zodat hij wel af en toe gebruik moest maken van zijn kwekelingen (die in tegen-

stelling tot LO kwekeling Ubben zijn orders stipt opvolgden). B en W werden bovendien aan-

geraden Jan Akkerhuijs niet te geloven: 

die Jan Akkerhuijs is een deugniet, die niets uitvoert, steeds zijn plicht verzuimt, en 

die, behoorlijk ingelicht naar ’t schijnt, omtrent onze instructiën, ons schijnt te contro-

leeren, en verder nooit zijn plicht doet
160

, 

waarmee impliciet ook vader Akkerhuijs een veeg uit de pan kreeg. Na de vakantie vroeg 

Westbroek B en W Jan van school te verwijderen wegens diens ‘allernadeligste invloed’ op 

andere leerlingen.
161

 Akkerhuijs diende hiertegen een klacht in bij de CVT. De CVT deed na-

vraag bij Westbroek. Die legde nog eens uit dat hij Jan Akkerhuijs wegens allerlei moedwil, 

slecht werk en slecht gedrag niet meer op school wilde. Westbroek wilde geen verantwoorde-

lijkheid voor een leerling, 

wiens eenige streven is, dood kalm en bedaard juist het tegenovergestelde te doen, van 

hetgeen een nauwgezet onderwijzer en eene goed geordende school van hem moeten 

eischen.
162

 

Zijn wegblijven beschouwde Westbroek als een verademing en bovendien moest B en W naar 

zijn idee niet een hele school opofferen aan een ondeugende jongen. 

De CVT nam het voor Jan op. Zij ging er vanuit dat Jan zich slecht gedroeg, maar zij vond het 

vreemd dat iemand met zo’n jarenlange ervaring en pedagogische kennis als Westbroek niet 

in staat was een jongen van nauwelijks elf jaar tot zijn plicht te brengen en te houden. De 

hulponderwijzer waarbij hij twee jaar in de klas had gezeten voordat hij op 1 april 1880 naar 

de ULO-school ging, getuigde dat Jan Akkerhuijs, 

hoewel van een bewegelijk karakter, toch zeer goed te regeeren was ... [en] dat een 

goed woord en nu en dan een beroep op zijn eergevoel véél meer op hem vermochten 

dan strenge maatregelen.
163

 

Toch kwam Jan vier en halve maand niet op school, wat de familie Akkerhuijs uiteraard ver-

droot. Vader Akkerhuijs richtte zich op 11 februari 1881 tot B en W en benadrukte zijn ‘af-

wachtende houding’ in dezen, 

                                                           

157.NS, 26 januari 1894, 9 februari 1894. 

158.Ingekomen stukken 206: Westbroek aan B en W, 1 juli 1880. 

159.Ingekomen stukken 206: Akkerhuijs aan B en W, 29 juni 1880. 

160.Ingekomen stukken 206: Westbroek aan B en W, 1 juli 1880. 

161.Ingekomen stukken 206: Westbroek aan B en W, 25 september 1880. 

162.Ingekomen stukken 206: CVT aan B en W, waarin opgenomen de tekst van een schrijven van Westbroek dd. 

4 oktober 1880 aan de CVT, 12 oktober 1880.  

163.Ibidem. 



 132

niet denkende, dat men mij en mijn gezin zoo lang zou doen lijden onder den indruk, 

alsof er geen grooter jeugdige misdadiger in Schoonhoven rondliep dan ons verschopt 

kind, dat in het oog van de heer W[estbroek] en van hen die hem steunden verdiend 

had, zóó lang te worden verwaarloosd.
164

 

Kort voor Jans twaalfde verjaardag werd hij weer op Westbroeks school toegelaten, maar Ak-

kerhuijs oordeelde het toen gunstiger Jan op zijn eigen school te plaatsen. In oktober 1882 

vroeg Akkerhuijs verlof om het ventje, hij was toen dertien, naar de pupillenschool in Nieu-

wersluis te mogen brengen.
165

 

Ook bij een ander ouderpaar raakten illusies geknakt. Op maandag 4 december 1882 werd de 

te laat gekomen Sophie Redeker door mej. Bourdrez niet meer op de meisjesschool toegela-

ten. Een heftige correspondentie tussen de elkaar goed kennende remonstrantse geloofsgeno-

ten volgde. Westbroek kwam op voor de eer van mej. Bourdrez en de school. De vader - die 

als stadsarchitect een paar keer bij schoolbouwplannen betrokken was - kwam op voor zijn 

kind, daarin op de achtergrond door de moeder gesteund. Westbroek kon terugvallen op de 

weekstaten en strafboekjes en kreeg op die manier het gelijk aan zijn kant. Sophie Redeker 

moest excuus aanbieden. Redeker senior liet het zover niet komen en vroeg, net als Akker-

huijs voor zijn zoon Jan had gedaan, voor Sophie terugplaatsing naar de lagere school aan. 

Voor de ouders was het een vernedering: Akkerhuijs sprak van ‘het laten varen van illusies 

voor de toekomst’ en Redeker van ‘gedeeltelijke vernietiging van het geluk harer ouders’.
166

 

Vader Meijer die eerder, in 1880 en 1882, zich over onderwijzend personeel van Akkerhuijs 

had beklaagd, vroeg in 1888 voor zijn kinderen korting aan voor de school van Westbroek. 

Ruim een week na deze aanvraag schreef hij nog een brief aan B en W. Zijn zoon, niet ‘on-

deugendiger dan andere jongens kwam thuis met een opgezwollen neus en een met bloed 

doorweekte zakdoek’. Onderwijzer Henstedt werd dezelfde dag per kerende post door West-

broek in bescherming genomen: 

Men moest meer dan een mens zijn om het gemeen en vinnig plagen te kunnen ver-

dragen. De zoon was volleerd in alle streken overigens traag en lui in het goede. Zijn 

opvoeding schijnt mij veel te wensen over te laten.
167

 

Westbroek bleef kritisch tegenover ouders en leerlingen, en B en W. Een leerlinge moest we-

gens het niet maken en leren van lessen regelmatig zaterdag school blijven om alles in te ha-

len. Toen de ouders onder voorwendsel van kerkgang haar van het nablijven weghaalden, 

stelde Westbroek verwijdering voor. Ouders moesten geen rechten doen gelden die in strijd 

waren met de rechten van school. Een leerling die met het gezag van de ouders niet aan haar 

plichten voldeed was een last voor de onderwijzers en een slecht voorbeeld voor anderen.
168

 

Westbroek hoopte op de steun van B en W in het voorstel van verwijdering. 

B en W handhaafden hun eigen verordeningen niet en ondermijnden het gezag van Westbroek 

ten opzichte van zijn hulppersonnel toen onderwijzer Vredendaal toestemming kreeg om aan 

een vertrokken ULO-leerling twee keer per week huisonderwijs te geven. De ouders scherm-

den met een artsenverklaring waarin de omschrijving van de gezondheidstoestand van de leer-

ling haar schoolvertrek wettigde. In de ogen van Westbroek was het voor dit brutale meisje 
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een te elfder ure dubieus opgemaakte artsenverklaring. Het college ging in op de onwil van 

één persoon, maar het belang van velen had hoger moeten staan was zijn oordeel.
169

 

  

Het laatste grote conflict voor het ULO-hoofd Westbroek 

Persoon Henstedt geheel onschuldig aan de geruchten jegens hem.
170

  

 

Op 20 december 1905 besefte de gemeenteraad dat zij moest gaan nadenken over het zilveren 

jubileum van ULO-onderwijzer Henstedt. Een geschenk was op zijn plaats, zelden waren er 

problemen. Alhoewel? Vijftien jaar daarvoor had Westbroek zijn bevriende collega in een ne-

telig probleem bijgestaan. Op 24 oktober 1890 stuurde Westbroek een briefje van Van Nooten 

door naar B en W. Wilhelmina van Nooten zou de school niet meer bezoeken. Westbroek 

meldde dat het schrijven eigenlijk niet aan zijn adres was gericht, maar ‘onwillekeurig denk ik 

hier aan de waarheid: Bij teleurstellingen zoekt men allicht een zondebok’. Kort ervoor had 

vader Van Nooten verwoord waarom het draaide: bij privéles zou onderwijzer Henstedt Mi-

entje van Nooten op onkiese wijze hebben willen ‘aantasten’ en haar vriendin Sophie Römer 

bij schoolblijven ‘op onvoegzame wijze’ op de schoolbank hebben willen leggen. Getuige 

was Marie Lazonder. 

Westbroek kreeg de opdracht van B en W de zaak uit te zoeken. Achteraf zou Van Nooten dat 

onderzoek betreuren. Volgens hem durfden de kinderen uit angst voor Westbroek niets ten 

nadele van de met hem bevriende onderwijzer te zeggen. Westbroek pakte de meisjes zo aan 

dat Henstedt vrij uitging. Van Nooten was verontwaardigd dat zijn dochter Mientje na het on-

derzoek nog steeds werd gezien als leugenaarster. De onrechtvaardige behandeling van zijn 

dochter bracht hem ertoe een herbenoeming als lid van de CVT te weigeren.
171

 

In een besloten raadsvergadering op 3 november 1890 - de burgemeester was waarschijnlijk 

doelbewust afwezig - werd de zaak nog eens besproken. De officier van justitie had de bur-

gemeester voor deze gevoelige zaak gewaarschuwd, zodat de burgemeester Westbroek de 

zaak had laten onderzoeken om zelf buiten schot te blijven. Westbroek had op zijn beurt weer 

Van Nooten gewaarschuwd dat zijn onderzoek ten nadele van zijn dochter zou kunnen uitval-

len. Van Nooten sprak met de betrokken meisjes voor en na de ondervraging van Westbroek. 

De meisjes bleven bij hun aanklacht tegen de handtastelijke Henstedt. Verschillende raadsle-

den gaven hun uitleg. ‘Zouden de kinderen de kiesheid tegenover hun ouders zover vergeten 

om zo iets te zeggen wat niet waar was?’, aldus raadslid Niekerk. Voorzitter Greup daarente-

gen zag het als een manier van de ‘achterlijke Mientje’ om van de les af te komen. Slingeland, 

de voorzitter van de CVT, sprak over vroegere vermoedens jegens Henstedt, geuit door per-

sonen die de gemeente verlaten hadden. Dit heen en weer gepraat bracht geen oplossing en zo 

bleef Henstedt gehandhaafd als onderwijzer.
172

 In tegenstelling tot Van Nooten aanvaardde 

Slingeland wel zijn herbenoeming in de CVT.
173

 Sophie Römer, een belangrijke getuige tegen 

Henstedt, en haar beide zusjes verlieten twee maanden daarna de school.
174

 

Na dit grote conflict speelden er nog wat kleine problemen, meestal met lastige jongens. Zo 

was daar M.J. Telchuijs, zoon van de garnizoenscommandant die ook lid van de CVT was, die 

met opzet het urinoir van de middenschool brak. De afhandeling van deze kwestie was van 
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dien aard, dat Telchuijs sr. in november 1891 zich niet voor herbenoeming in de CVT be-

schikbaar stelde.
175

 

Op 2 januari 1892 schreef Westbroek B en W over het verdwijnen van de lijst met aanteke-

ningen over vlijt en gedrag, juist op een moment dat een zekere W. Gaillard negen aanteke-

ningen had verzameld over zijn gedrag en gebrek aan vlijt. Westbroek had al herhaaldelijk 

gewaarschuwd en drong nu erop aan dat het College van B en W de ouders hierover te waar-

schuwen; als de vermaningen niet zouden helpen, zou Gaillard moeten worden weggestuurd. 

Hoe dit verder is afgelopen, vertellen de aantekeningen niet.
176

 

Orde, tucht en stand speelden bij Simon de Jong, een talentvolle leerling die echter veel ver-

zuimde. Westbroek meldde dat dat mannetje thuis de baas schijnt te spelen en ondanks zijn 

omgang met fatsoenlijke kinderen op school zich steeds in een kring van jongens uit de heffe 

des volks bewoog. Hij vierde luilak, sloeg met deuren, vocht, enz. De ouders waren zwak en 

toegeeflijk jegens hun zoon, maar de school stelde zowel ouders als leerlingen eisen omdat 

orde en tucht gehandhaafd behoren te worden.
177

 

 

Deelname aan de lagere school, 1880-1900 

Het geven van gratis onderwijs werd op ruime schaal verstrekt en werd daarom zeer 

veel gebruik van gemaakt.
178

 

 

Vanaf de komst van Akkerhuijs nam de deelname aan het onderwijs toe. Tussen de veertig en 

vijftig procent van de Schoonhovense leerlingen kreeg gratis onderwijs. Vrijwel elk jaar na-

men meer jongens dan meisjes aan het onderwijs deel. Pas in de jaren negentig was de ver-

houding tussen jongens en meisjes minder ongelijk, maar nog altijd namen meer jongens deel. 

Heel wisselend was het beeld van de getalsverhouding tussen jongen en meisjes in 

 
Figuur 1: Deelname OLS 1 1879-1890 
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deelname aan gratis onderwijs. In de jaren zestig, begin jareen zeventig namen meer meisjes 

aan het gratis onderwijs deel. Vanaf 1873 tot 1878 lag het aantal jongens weer hoger.1890 

was het aantal leerlingen 524, maar telkens viel het terug tot ruim vierhonderd. In 1901, het 

jaar van invoering van de leerplicht, telde de school 523 leerlingen van wie 176 gratis onder-

wijs kregen. Ook in de jaren tachtig en negentig waren er nu eens meer jongens dan weer 

meer meisjes die deelnamen aan het gratis onderwijs. 

 
Figuur 2: Deelname OLS 1 1891-1901 

 

Deelname aan het ULO 1880-1900 
Pas vanaf 1879 meldden de gemeenteverslagen apart het leerlingenaantal van het ULO. De 

jongens waren daar in de meerderheid; slechts enkelen van hen kregen onderwijs tegen ver-

minderd of geen tarief. Toen de CVT zich midden jaren tachtig ongerust maakte over het ge-

ringe aantal stadsleerlingen, rekende Westbroek voor hoeveel leerlingen er waren. Het gemid-

delde getal was verkregen door de som van het aantal leerlingen in de verschillende kwartalen 

te delen door het aantal kwartalen. Zo kwam hij voor 1880 tot 36, voor 1881 tot 50, voor 1883 

tot 46, voor 1884 tot 42 en voor 1885 tot 43 leerlingen. Het tweede schoolkwartaal in 1886 

telde 37 leerlingen. 

Van alle potentiële Schoonhovense leerlingen ontbraken er twee, omdat die ouders niet van 

Westbroeks school gediend waren. Westbroek stelde heel duidelijk dat alleen kinderen van de 

gegoede stand op zijn school zaten en van hen waren er volgens Westbroek op dit moment 

eenvoudigweg te weinig om tot een behoorlijk aantal leerlingen te komen. Zijn vermoeden dat 

het aantal zou toenemen, werd bewaarheid.
179

 In 1887 steeg het aantal tot zestig leerlingen. 

Westbroek hield in zijn laatste onderwijsjaren een stamboek bij van leerlingen met nummer, 

naam, geboortedatum, namen van de ouders, woonplaats, aantal jaren betaald schoolgeld, da-

tum van vertrek (vanaf 73 stond er ook de datum van aankomst). Hemmes zette dit stamboek 

voort. De laatste generatie leerlingen van Westbroek was hoofdzakelijk geboren  tussen 1878 

en 1881. De verhouding jongens-meisjes was ongeveer 3:1. Weinig leerlingen onder de tien 

jaar bezochten de school. Bij de jongens leverde de leeftijdscategorie tien-vijftien de meeste 

leerlingen. De meisjes maakten vaker de lagere school af, zodat bij hen de leeftijdscategorie 

twaalf-vijftien het meest voorkwam. 
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Hoewel een niet gering aantal jongens en meisjes de school na één jaar verliet, kwam bij de 

jongens een driejarige en bij de meisjes een tweejarige cursusduur het meest voor. De aan-

vangs- en vertrekleeftijd van zowel jongens als meisjes bood zoveel varianten, dat een con-

clusie onmogelijk is. Jongens en meisjes uit de leeftijdscategorie 14-17 vielen in het school-

geldtarief van veertig en zestig gulden, wat logisch was omdat zij veel vakken volgden. Een 

enkele keer volgde royement na wanbetaling. Alle meisjes kwamen uit Schoonhoven, waar-

van er twee gratis onderwijs kregen. Bij de jongens kregen er zes gratis onderwijs. Enkele 

leerlingen kwamen uit Ammerstol, Streefkerk en Bergambacht.
180

 

 
Figuur 3: Deelname OLS 3 

 

Overige onderwijsdeelname, 1880-1900 

In 1863 was de herhalingsschool enige tijd gesloten. De stichting van de nieuwe school zou 

een heropening brengen. Pas in 1867 was er weer sprake van herhalingsonderwijs. Tot 1880 

schommelde het aantal leerlingen tussen 34 en 62. Vrijwel altijd waren vrouwen in geringe 

mate in de meerderheid. Niet verwonderlijk, omdat jongens de mogelijkheid hadden lessen 

tekenen te volgen van de architecten Redeker en Smits als aanvulling op het lager onderwijs. 

Halverwege de jaren tachtig richtte de Goud- en Zilversmidsvereniging een tekenschool op. 

Het aantal leerlingen van twee tekenscholen schommelde rondom veertig. In 1893 kwam het 

tot één tekenschool waar twee onderwijzers werkzaam waren. De lessen werden gegeven in 

de openbare school. In 1895 kwam er door de vereniging een eigen gebouw voor de teken-

school. Vanaf die tijd bloeide de school op: in 1901 waren er 91 tekenleerlingen. 

 

De bewaarschool 

Voor de bewaarschool kocht de gemeente in 1876 een pand aan de Koestraat. Na de verbouw 

benoemde de gemeente een hoofd, een tweede onderwijzeres en een assistent-onderwijzeres. 

Het schoolgeld was tien gulden per jaar. In het schoolverslag over 1878 bepleitte de CVT een 

                                                           

180.SAMH, ac 1012, 1815: Leerlingenlijst school 3e soort van toegelaten leerlingen in de jaren 1892-1921. 
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schoolgeldverlaging. Deze wens ging niet in vervulling, wel kregen veel leerlingen gratis on-

derwijs. Het gemiddelde aantal leerlingen schommelde tussen de 160 en 180.
181

  

Er was sprake van het stichten van een r.k. bewaarschool. Pastoor Blom voerde over de finan-

ciële consequenties een correspondentie met de eerwaarde zuster Gregoria, overste der Fran-

ciscanessen te Uithoorn. Het vermoedelijk te gering aantal kinderen uit waarschijnlijk te wei-

nig draagkrachtige gezinnen afgezet tegen de kosten van ruim vierduizend gulden per jaar was 

volgens Blom een te zware last voor de gemeente. Pas in de nieuwe eeuw kwam aan het Doe-

lenplein een rooms-katholiek scholencomplex.
182

 

 

Zondagsschool 

Tot de jaren tachtig kwam in de gemeenteverslagen de zondagsschool voor. Het gemiddelde 

leerlingenaantal lag tussen de dertig en zeventig leerlingen. Alleen ten tijde van de grootste 

activiteit van het Schoolverbond, en door de toen vertoonde inzet van Akkerhuijs en West-

broek, bedroeg het leerlingenaantal in 1869 en 1870 ruim honderd. 1879 bracht nog een korte 

bloei: vier onderwijzers gaven toen les aan 190 mannelijke leerlingen. De discussie over de 

vraag in hoeverre het onderwijs in lezen en schrijven van het christendom doordrenkt moest 

zijn, leverde na twee jaar geen bevredigende uitkomst en de zondagsschool verdween.
183

 

 

Herhalingsschool 

De discussie richtte zich vanaf 1878 meer op de herhalingsschool die in de wet van 1878 een 

wettelijke basis kreeg.
184

 Deze school kwam als vervanger van de avondschool echter nooit 

goed van de grond. Eind 1882 constateerde GS dat het herhalingsonderwijs nog steeds niet 

wettelijk was ingevoerd. In 1883 maakte Akkerhuijs een leerplan voor zes uur onderwijs, met 

daarbij een kritische noot. Zes uur les verspreid over vier avonden vond hij ongunstig voor 

jeugdige fabrieksarbeiders die geldelijke offers moesten brengen. De gemeente was geld kwijt 

aan vuur en licht en zij ontnam aan de onderwijzers vier studieavonden, waardoor ze sneller 

de stad verlieten om een gunstiger benoeming elders te verkrijgen. Akkerhuijs wilde effectief 

onderwijs van maximaal vier avonden in de zes wintermaanden.  

Op 1 juni 1883 werd de herhalingsschool met 27 leerlingen geopend, maar eind november 

waren er nog maar tien leerlingen over. De gemeenteverslagen meldden voor 1885 en 1886 

respectievelijk acht en zes leerlingen, vervolgens een korte bloei van drie achtereenvolgende 

jaren met ruim dertig leerlingen. Vanaf 1891 zette de neergang in, zodat in 1895 de lessen 

werden opgeheven. De opgerichte tekenschool was feitelijk de oorzaak van het kwijnen van 

het herhalingsonderwijs.  

Graves Kooiman interpelleerde vele malen over het avondonderwijs. Hij voerde in één van de 

raadsvergaderingen negen redenen aan om op de lagere school en de ULO de avondschool 

weer in te voeren. De onderwijzers hielden de kinderen van de straat en de ouders werden ont-

last, bovendien zouden de leerlingen wat wennen aan het idee om na hun twaalfde jaar nog 

drie jaar ’s avonds naar de herhalingsschool te gaan. Zijn voorstel werd weliswaar met zes 

stemmen voor en vijf tegen aangenomen, maar niet ingevoerd.  

De ouders van de ULO-leerlingen richtten een officieel schrijven aan B en W om geen ver-

plichte avondschool in te voeren. De handwerkles van de meisjes van de lagere school op 

woensdag- en zaterdagmiddag maakte het vrijwel onmogelijk. B en W stelde als compromis 

voor niet betalende leerlingen uit de hoogste klassen vier avonden van zes tot zeven een lo-

kaal ter beschikking om huiswerk te maken in de vier wintermaanden. Bij minder dan tien 

                                                           

181.Rijlaarsdam, Oprichting. 

182.SAMH, Inventaris R.K. parochie, inv. nr 69 C, 16-17 maart 1877. 

183.NS, 22 december 1880, 7 januari 1881; 27 april 1882; 22 december 1882. 

184.Knippenberg, Deelname, 72. 
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leerlingen zou het niet doorgaan. Na deze actie, in de jaren 1885 en 1886, bloeide het herha-

lingsonderwijs weer even op.
185

 Na het afscheid van Graves Kooiman Jzn in 1894 kwam de 

herhalingsschool weer ter sprake. Raadslid Kooiman vond het onderwijs goed, maar ‘er be-

stond geen goede geest’. Een heel begrijpelijk opmerking gezien de salaris- en personeelspro-

blemen die toen op de lagere school speelden. In 1899 pleitte Kooiman voor het geven van 

prijzen aan de leerlingen van de herhalingsschool. Hierdoor geënthousiasmeerd heropende 

Akkerhuijs eind oktober weer het avondonderwijs. Een paar maanden later meldde hij tevre-

den dat zestien leerlingen het onderwijs geregeld hadden gevolgd en voor prijzen in aanmer-

king kwamen.
186

 Begin 1901 woonden veertien leerlingen de lessen bij. 

 

Opheffen brei- en handwerkschool 

In 1878 staakte Het Nut de subsidie aan de brei- en werkschool: handwerken was immers in 

de nieuwe onderwijswet een verplicht vak. Omdat de invoering van het vak op zich liet wach-

ten, bekostigde de gemeente nog een tijd de werkschool, waar twee vrouwen onderwijs in 

handwerken gaven. Het handwerken werd op de bewaarschool van vijf tot zeven ’s avonds 

gegeven. De leerlingen betaalden twintig cent per week, bij twee of meer kinderen bedroeg 

het schoolgeld per leerling vijftien cent per week. De helpsters van de bewaarschool assis-

teerden bij de lessen. In 1885 gaven drie onderwijzeressen en twee helpsters les aan 122 leer-

lingen. Daarna verdween de school, omdat het handwerken volledig in het lager en uitgebreid 

onderwijs was geïntegreerd.
187

  

 

Muziek- en zangschool 

Andere vormen van onderwijs waren de zangklassen van Akkerhuijs en Van Rossum. Vanaf 

1867 overvleugelde Akkerhuijs Van Rossum met een toenemend aantal van tussen de veertig 

en vijftig leerlingen. Met de komst van de normaalschool had Akkerhuijs geen tijd meer voor 

de zangklas. Naast de overblijvende zangklas werd vanaf toen een muziekvereniging gemeld. 

Westbroek gaf tijdens de bloei van de kostschool ook gymnastiek. Daarna was er een gym-

school met gemiddeld 75 leerlingen vanaf 1885 actief. De Rijksnormaallessen, die vanaf 1890 

in Schoonhoven gegeven werden, brachten gemiddeld vijftig leerlingen in de klassen.
188

  

 

Protestants-christelijk onderwijs 

Na het opheffen van de school van Valk startte de school met de Bijbel op 15 juli 1891. Rijk 

en Gemeente subsidieerden deze school waarvan het aantal leerlingen gestaag groeide. Be-

gonnen met 34 leerlingen telde zij in 1901 78 jongens en 65 meisjes. In 1900 droeg het Rijk 

zevenhonderd gulden bij aan de school met de Bijbel.
189

  

 

Globale kosten onderwijs in de jaren tachtig en negentig voor school 1 en school 3 

Vanaf de jaren zeventig gingen de onderwijskosten van de gemeente Schoonhoven voortdu-

rend omhoog.
190

 Deze kosten werden gedeeltelijk bestreden uit de opbrengst van de school-

gelden. In de jaren 1878, 1879, 1880, lagen de reële kosten voor de gemeente globaal op res-

pectievelijk ƒ 5235, ƒ 6829,57 en ƒ 5686,06. De kosten werden door de schoolwet van 1878 
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hoger, maar daar stond een subsidie van het rijk tegenover. De jaren tachtig bracht voor 

Schoonhoven de volgende inkomsten en uitgaven. Inkomsten waren dus de schoolgelden; 

vanaf 1880 werd 30% van de kosten gedragen door het Rijk. Na ƒ 463,80 ½ rijkssubsidie 

voor het jaar 1880 zagen vanaf 1881 inkomsten en uitgaven er als volgt uit: 

 
Jaar Ontvangen 

schoolgelden 
Rijkssubsidie Uitgaven Salarissen Kwekelingen Kosten on-

derwijs 

       

1881 ƒ3759,87 ƒ3095,72 ƒ10319,08 ƒ8500 ƒ169,99 ƒ3463,49 

1882 ƒ3594,85 ƒ3299.11 ƒ11013,34 ƒ6716 ƒ212,49 ƒ4119,38 

1883 ƒ3221,42 ƒ3030.03 ƒ10110,12 ƒ7668,55 ƒ98,55 ƒ3858,67 

1884 ƒ3080,62 ƒ3071,41 ƒ10203,37 ƒ8483,81 ƒ140,- ƒ4051,34 

1885 ƒ3169,03 ƒ2743,24 ƒ10523,52 ƒ9404,16 ƒ140,- ƒ4611,25 

1886 ƒ2959,61 ƒ2749,50 ƒ11040,00 ƒ9025 ƒ140,- ƒ5330,89 

1887 ƒ3023,18  ƒ10578,49 ƒ8651,39 ƒ140,- ƒ7555,31 

1888 ƒ3214,29 ƒ2674,50 ƒ10834,00 ƒ8625,- ƒ140,- ƒ4945,21 

1889 ƒ3044,15 ƒ2637,41 ƒ10490,00 ƒ8625,- ƒ140,- ƒ4808,44 

1890 ƒ3044,15 ƒ2689,50 ƒ10507,50 ƒ8625,- ƒ140, ƒ4773,85 

1891 ƒ2913,12 ƒ3200,- ƒ10223,94 ƒ8725,- Onbekend ƒ4110,82 

1892 - ƒ2400,- ƒ11752,89 ƒ8928,15 ƒ140,-  

1893 ƒ2719,58 ƒ3000,- ƒ11280,58 ƒ9308,26 ƒ140,- ƒ5561 

1894 ƒ2648,16 ƒ3081.56 ƒ10926,45 ƒ8745,83 ƒ307,- ƒ5196,73 

1895 ƒ2764,66 ƒ3033,33 ƒ11323,57 ƒ8770,99 ƒ322,50 ƒ5525,58 

1896 ƒ3173,38 ƒ3000,- ƒ11421,86 ƒ9214,57 ƒ310,- ƒ5248,48 

1897 ƒ3364,20 ƒ3000,- ƒ21772,88 ƒ9236,50 ƒ309,50 ƒ15408,68 

1898 ƒ3532,88 ƒ3166,66 ƒ13.983,08 ƒ9521,79 ƒ310,- ƒ7283,54 

1899 ƒ3648,44 ƒ3648,44 ƒ12026,20 ƒ9474,97 ƒ310,- ƒ4729,32 

1900 ƒ3096,28 ƒ3126,01 ƒ12208,71 ƒ9623,39 ƒ310,- ƒ5986,42 

1901 ƒ3250,42 ƒ3133,33 ƒ12489,93 ƒ9779,13 ƒ310,- ƒ6106,18 

 

In de tweede helft van de jaren negentig kwam de post salaris definitief boven de negendui-

zend gulden. Globaal waren de verschillen in uitgaven aan praktische dagelijkse dingen in de 

laatste veertig jaar van de negentiende eeuw als volgt: 

 

                                                                        1861-1880                1880-1901 

Schoolbehoeften (schrijfmateriaal, boeken) ƒ 13.186,43          ƒ 14.084,-- 

Onderhoud          8.726,95             16.820,50 

Vuur en licht          4.148,50               8.764,67 

Schoolcommissie                4,42                  558,90 

Allerlei                                                                   200,--               5.146,06 

Schoolbibliotheek 1897-1901                     121,98 

 

Bij kosten onderhoud 1880-1901 was ook de verbouwing van de lagere school uit 1898 voor 

ƒ 2361,29 inbegrepen. Bij de categorie onderhoud werd soms wel en soms niet het schoon-

maken berekend. Bij vuur en licht zijn ook af en toe de schoonmaakkosten verrekend. De kos-

tenverdubbeling van vuur en licht is begrijpelijk: er waren meer leerlingen en meer lokalen 

waar meer schoon te maken viel. In de periode 1861-1880 werden lokalen gehuurd wegens 

ruimtegebrek en Akkerhuijs kreeg tot de bouw van de woning aan de Lopikerstraat een huur-

vergoeding. De kosten voor de lokalenhuur en de huurvergoeding aan Akkerhuijs bedroegen 

tot 1875 ƒ 2339,99 ½ . Van 1881-1889 bedroegen de kosten van het in stand houden van de 

onderwijswoningen 1350 gulden, daarna werd het onderhoud van de woningen opgevoerd 

onder de catagorie ‘onderhoud schoollokalen’. In 1897 was Akkerhuijs’ wens: een schoolbi-
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bliotheek, in vervulling gegaan. De eerste aanschaf voor de inrichting was ƒ 47,55 daarna 

daalden de bijdragen voor aankoop van boeken tot rondom twintig gulden per jaar.
191

 

De 30% rijksvergoeding werd voor het eerst uitgekeerd in 1880; voor een aantal maanden 

kreeg de gemeente een voorschot van ƒ 481,50. De definitieve afrekening van 1880 vond 

plaats tot op de halve cent in 1882 en de definitieve vergoeding was ƒ 463,80 ½.
192

 Zo kreeg 

de gemeente Schoonhoven telkens een voorschot en na twee jaar volgde de definitieve afre-

kening. GS gaf telkens aan hoeveel de gemeente teveel had ontvangen. Als voorbeeld laten 

we enige afrekeningen zien.  

 

Voorschot 1881      ƒ 3300,-- over het bedrag ƒ   11.000,--   uitbetaling  ƒ 3.095,72 

                  1882      ƒ 3330,-- over het bedrag ƒ   11.110,--                      ƒ 3.299,11 

                  1883      ƒ 3364,15 over het bedrag ƒ   10.110, ½                     ƒ 3.030,03½  

                  1884      ƒ 3342,-- over het bedrag ƒ   10.203,37                     ƒ 3.071,51 
 

De rijksvergoeding bracht vanzelfsprekend verlichting in de gemeenteuitgaven voor het on-

derwijs. Tot 1884 gaf de gemeente gemiddeld ƒ 3873,17 uit aan de scholen. In dat jaar bracht 

een wetswijziging grotere klassen, zodat het rijk minder hoefde uit te geven.Vanaf 1885 wer-

den lagere voorschotten verstrekt. Na 1891 werd de subsidiëring door het rijk waarschijnlijk 

als gevolg van de wet van 1889 hoger. De kosten voor het openbaar onderwijs stegen geleide-

lijk vooral als gevolg van de hogere salarissen. 

 

Conclusie 

De wet van 1878 bracht voor het lager onderwijs veel verbeteringen. Het vastgestelde mini-

mum van hoofd-en onderwijzerssalaris ging omhoog en de pensioenregeling werd beter. 

Kwekelingen kregen minder verantwoordelijkheid, een betere opleiding en een hogere belo-

ning. De term hulp-onderwijzer verdween. 

Hoewel de wet kleinere klassen voorschreef, bevolkten in Schoonhoven nog steeds teveel 

leerlingen de kleine benauwde lokalen. De CVT wees telkens op het ruimtegebrek en de 

slechte werkomstandigheden. Zij droeg oplossingen aan, maar dat mocht niet baten. Door een 

verbouwing en het bijtrekken van een ULO-lokaal kreeg de lagere school vanaf midden jaren 

negentig meer ruimte. Na weer een verbouwing kwam er vanaf eind jaren negentig het vereis-

te aantal lokalen voor onderwijzers en leerlingen. 

Toch voltrok zich in deze slechte arbeidssituatie een grote omslag, namelijk de invoering van 

het leerplan en de verdeling van de school in halfjarige- en jaarklassen. Westbroek had zijn 

leerplan in 1880 snel klaar. Al jaren stond de inhoud van het ULO-onderwijs vast. De drie 

ULO-lokalen boden ruimte genoeg om het gering aantal leerlingen te plaatsen in vijf afdelin-

gen. Akkerhuijs kwam twee jaar later met het leerplan voor zijn school. Nieuw was het exa-

men na zes jaar lager onderwijs in vier vakken om toelating tot de ULO en de normaalschool 

te krijgen. Kennis werd getoetst en de inspectie controleerde de inhoud van de leerplannen. 

Soms eiste zij bijstelling van het leerplan. 

De onderwijzers werden mondiger, een resultaat van hun betere scholing. Hun salarissen, tot 

stand gekomen door de wet van vraag en aanbod, lagen nog steeds niet hoog. Ziekte bij per-

soneel en kinderen kwam veel voor, wat waarschijnlijk ten koste van de uitvoering van het 

leerplan ging. De op gang gekomen discussie door actieve onderwijzers over de leerstof vanaf 

de jaren negentig in regionaal verband en later in plaatselijk verband liet zien hoe gemoti-

veerd het onderwijzend personeel met hun werk bezig was. Het herhalingsonderwijs sloeg 

evenals elders in het land in Schoonhoven niet aan. Pas met de invoering van de leerplichtwet 

kwam een betere regeling voor dat onderwijs. 
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