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Hoofdstuk 6. Het leven naast de school: Westbroek en Akkerhuijs als culturele steunpi-

laren in het orthodoxe Schoonhoven 

 

De volken der aarde zullen ons onze rustige ontwikkeling benijden.
1
 

 

Onderwijzers mochten sinds de schoolwet van 1857 geen betaalde bijbanen meer bekleden. 

De onbetaalde bijbanen van Akkerhuijs en Westbroek eisten veel van hun energie. Als kerke-

lijke- en Nuts-bestuurders, dirigenten, organisatoren van nationale herdenkingsdagen en Oran-

jefeesten waren de twee bij veel activiteiten van het kleinsteedse leven betrokken. Zo organi-

seerde Akkerhuijs met toestemming van de gemeente gedurende lange tijd Sint-Nicolaas-

vieringen in het schoolgebouw. Om deze feesten en later de schoolreisjes mogelijk te maken, 

deed hij een beroep op particulieren om geld te schenken.
2
 

  

Het Nut 

Nutsspaarbank: Een stuiver gespaard, een stuiver gewonnen 

Nutsbibliotheek: Lezen is leren, leren is leven 

Herhalingsschool: herhaling, de moeder van het geleerde 

Breischool: werkzame en nijvere meisjes, brave, deugdzame vrouwen 3 
Tot het eind van hun loopbaan speelden de hoofden een belangrijke rol in het bestuur van het 

Nutsdepartement Schoonhoven. Het Nut, een liberaal-culturele vereniging bevorderde gedu-

rende de negentiende eeuw volksopvoeding en volkscultuur. Abraham Kuyper imiteerde de 

organisatievorm van het Nut in de door hem opgerichte Anti Revolutionaire Partij.
4
 Het Nut 

was vanaf 1825 het toonaangevende culturele genootschap in Schoonhoven. Naast het Nut be-

stonden er in de tweede eeuwhelft met wisselend succes twee rederijkerskamers, een toneel-

gezelschap en een voordrachtsgenootschap. De winteravond-bijeenkomsten van het Nut met 

lezingen over maatschappelijke onderwerpen werden vaak besloten met een poëtische voor-

dracht. Westbroek was lang voorzitter en Akkerhuijs bibliothecaris. 

De Schoonhovensche Courant meldde de plaatselijke en regionale Nutsactiviteiten waar 

Westbroek, Akkerhuijs en schoolhoofden uit andere plaatsen de lezingen en voordrachten 

verzorgden. Elke spreker had zijn favoriete auteurs. Westbroek droeg graag voor uit het werk 

van Jacob Jan Cremer (1827-1880), een schrijver van Betuwse dorpsnovelles, voorlopers van 

de streekroman. Duitse literatuur was Westbroeks specialisme. Zo gaf hij een lezing over Ma-

ria Stuart, die hij afsloot met fragmenten uit het drama van Schiller. Akkerhuijs declameerde 

uit Jan van Beers (1821-1888), een Antwerpenaar die sentimenteel-emotioneel huiselijke poe-

zie schreef. Tollens (1780-1856), de vaderlandse poëet bij uitstek, en Laurillard (1830-1908), 

een dominee-schrijver die niet onverdienstelijk was in het humoristische genre, kwamen in 

zijn programma voor. Landelijk vielen al deze schrijvers onder de Tollens-school en ze waren 

tot in de jaren tachtig ideaal om een avond mee te vullen.
5
 

Toen het landelijk Nut in de jaren vijftig en zestig volksvoordrachten ging propageren, gaf het 

Schoonhovens Nut alle leden een extra toegangskaart, bestemd voor mensen uit de handwer-

                                                           

1.SC 31 augustus 1898. 

2.SC 1 december 1872; SC 12 december 1875; SC 17 december 1876; SC 26 augustus 1877: uitstapje naar de 

Diergaarde; SC 9 september 1877: Akkerhuijs ontvangt van gemeenteraad veertig gulden voor een uitstapje met 

tweehonderd leerlingen. 

3.SC 28 maart 1885. 

4.Kruithof, 375 

5.Westers, Welsprekende burgers, 75, 190, 469; Mijnhardt en Wichers, Om het algemeen volksgeluk, 367; SC 1 

november 1874: Lalleman opende de eerste Nutslezing met een verhandeling over pennen waarna Akkerhuijs 

drie dichtstukken voordroeg van Van Beers, Laurillard en Van Zeggelen; ook J.G. Bettink uit Bergambacht en 

P.W. van Milaan uit Lekkerkerk maakten deel uit van het lezingen en voordrachtencircuit. 
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kersstand.
6
 De volksvoordrachten sloegen niet aan, dit in tegenstelling tot de school voor 

volwassenen. Behalve de herhalingsschool voor jonge mensen, kregen ook de ouderen nog 

een kans om te leren lezen en schrijven. Een soirée, waarvoor Westbroek de muziek verzorg-

de en waar Akkerhuijs Tollens en Van Beers declameerde, bracht ƒ 111,50 voor de volwasse-

nenschool op.
7
 

De hulponderwijzers Van Buuren en Minderhoud werkten mee aan de volksvoordrachten. 

Van Buuren sprak over uitvindingen, Minderhoud droeg hekeldichten voor. Het kritische oor-

deel van de Schoonhovensche Courant, die niet eens bij hun optreden aanwezig was, stak de 

onderwijzers. Het oordeel van de krant was waarschijnlijk gebaseerd op het feit dat zij maar 

ondermeestertjes waren, vermoedden de hulponderwijzers, een bewijs hoe gevoelig rangen en 

standen in de kleine stad lagen.
8
 

Akkerhuijs en Westbroek gingen met hun voordrachten en causerieën tot eind jaren tachtig 

door. Na de viering van de zeventigste verjaardag van Willem III in 1887 traden de hoofden 

een paar dagen later in Nieuwerkerk aan den IJssel op. Akkerhuijs met zijn succesnummer 

‘Begga’ van Jan van Beers - een eindeloos gedicht waarin Begga uiteindelijk de liefde vindt 

van de vader van het kind van haar halfzuster Coleta
9
 -, waarna Westbroek humor bracht met 

een voordracht zonder woorden. In 1891, dertig jaar na de watersnoodramp van 1861, droeg 

Westbroek van Cremer een ‘Overbetuwsche novelle’ voor. De Schoonhovensche Courant 
sprak bijzondere waardering uit voor deze ‘moeilijke’ voordracht. 

Als Nutsvoorzitter hield Westbroek feestredes bij het vijftigjarig bestaan van het plaatselijk 

Nut in 1875, bij het honderdjarig bestaan van het landelijk Nut in 1884 en een jaar daarna 

weer bij het zestig jarig bestaan van het plaatselijk Nut. Het waren volgens de Schoonhoven-
sche Courant nooit saaie, maar altijd krachtige, boeiende lezingen onder meer over de oprich-

ter van het Nut Jan Nieuwenhuijzen (1724-1806) en de plaatselijke instellingen zoals de 

Nutsbibliotheek, de Nutsspaarbank, de Herhalingsschool (1843-1878) en de Breischool 

(1846-1878). 
10

 Akkerhuijs, na de dood van Westbroek voorzitter van het Nut, sprak de feest-

rede bij het 75-jarig bestaan uit.
11

 De Nutsrapporten over maatschappelijke problematiek, bij-

voorbeeld de kritiek op de Lager Onderwijswet van 1857, werden in de Schoonhovensche 
Courant uitvoerig toegelicht. Akkerhuijs en Westbroek kenden deze rapporten en lieten zich 

vast niet onbetuigd bij bespreking ervan op landelijke vergaderingen.  

 

Muziek 

‘Bescherm o God, bewaar de grond, waarop onze adem gaat, de plek waar onze wieg 

op stond’, regels uit het tweede couplet van ‘Wien Neerlandsch Bloed’. 

 

In de raadsvergadering van 18 augustus 1860 viel het besluit om Westbroek met de school-

kinderen het volkslied te laten zingen bij de opening van de doorvaartsluis in de mond van de 

haven. ‘Wien Neerlandsch Bloed’ zou nog vaak daarna uit de monden van Schoonhovens 

kinderen klinken.
12

 

  

                                                           

6.SC 6 en 27 november 1870. 

7.SC 28 januari en 26 februari 1871. 

8.SC 27 februari en 6 maart 1870. 

9.Opgenomen in Jan van Beers, Gevoel en leven (Antwerpen 1869) en in Jan van Beers’ Gedichten (Amsterdam 

1876) 329-394; vgl. G.P.M. Knuvelder, Handboek tot de geschiedenis van de Nederlandse letterkunde III (’s-

Hertogenbosch 1980
7
) 582. 

10.SC 4 april 1875; SC 13 december 1884; SC 28 maart 1885; SC 12 maart 1887. 

11.SC 27 januari 1900. 

12.NS 181, 243: 18 augustus 1860. 
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Caecilia 

Het landelijk Nut propageerde zingen in de school, maar eveneens het zingen van de volks-

massa in volkszangscholen.
13

 Beide hoofden droegen ook deze Nutsidealen uit. Akkerhuijs 

begon na zijn komst een kinderzangschool die leidde tot de zangvereniging Caecilia. West-

broek werd dirigent van de Harmonie, die later onder de naam Apollo verder ging. De 

Schoonhovensche Courant juichte de concerten toe, maar noemde zelden het repertoire. Bij de 

uitvoering van liederen uit Worps ‘Lentedag’ en de beurtzang ‘Jezus is een kindervriend’ van 

Hieronymus van Alphen (1746-1803) kreeg Akkerhuijs een pluim: ‘Hij moest doorgaan met 

het bevorderen van schoonheid’.
14

 Caecilia en een pianiste traden begin jaren tachtig op met 

o.m. het Ave verum (17 juni 1791) van Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791), Bede voor 
het Vaderland - waarmee gedoeld wordt op ‘O Heer die daar des hemels tente spreidt’, opge-

nomen in de Nederlandtsche Gedenck-clank van Valerius (1626)
15

 -, het Abendlied zu Gott 
(1796) van Joseph Haydn (1732-1809), werken voor piano van Robert Schumann (1810-

1856), Ungarische Tänze (1867) van Johannes Brahms (1833-1899), enzovoort. Na afloop 

van de uitvoering was er steevast bal. De koren zongen geld voor liefdadige doelen bij elkaar. 

Zo werden zwaar beproefde onderwijzersgezinnen met een vader die jong stierf, een groot ge-

zin achterlatend, geldelijk ondersteund. Slachtoffers van watersnoodrampen konden ook op 

geld rekenen.
16

 Bij het tienjarig bestaan van Caecilia in 1884 kreeg Akkerhuijs in een leren 

etui een vertaling van Goethes Faust cadeau.  

 
Apollo 

Eind maart 1884 kreeg Westbroek een serenade met fakkellicht. Na afloop werd vuurwerk en 

Bengaals vuur ontstoken. Tien succesvolle muziekjaren waren voorbijgegaan. Vaak speelde 

Apollo arrangementen van de hand van Westbroek. Op zomeravonden waaide de muziek rich-

ting het stadje als het orkest op een goed verlichte boot op de Lek speelde. De concerten ver-

plaatsten zich later naar de tuin van het Heerenlogement. Na afloop was daar ruimte voor het 

bal. Jubilea van streeknotabelen, waaronder hoofden van scholen, vieringen van verjaardagen 

van leden van het koninklijk huis, gymnastiek-uitvoeringen: veel werd door Apollo muzikaal 

omlijst. Westbroeks orkest speelde ook voor charitatieve doeleinden. In die zomer voer het 

orkest op de stoomboten Maas en IJssel naar Amerongen. In Leersum lieten de orkestleden op 

de Darthuizerberg hun feestmuziek klinken.In de jaren negentig beëindigden Westbroek en 

Akkerhuijs hun dirigentenloopbaan. Vanaf juli 1892 had Apollo een andere directeur. In 1895 

nam Akkerhuijs afscheid van Caecilia; hij werd erelid. Toen een dirigent uit Rotterdam het 

koor ging leiden, haakte Akkerhuijs af en bedankte hij als erelid.
17

 

 

                                                           

13.Mijnhardt en Wichers, Om het algemeen volksgeluk, 48-49. 

14.SC 14 maart 1880: J. Worp, Een lentedag. Liederen voor kinderstemmen (Groningen 1871; herhaaldelijk her-

drukt); de beurtzang ‘Jesus is een kindervriend’ is opgenomen in de verzameling Kleine gedigten voor kinderen 

van Hieronymus van Alphen, die herhaaldelijk is herdrukt; voor de ‘impact’ ervan zij hier verwezen naar Pomes, 

Over Van Alphen’s kinderdichtjes.  

15.Adriaen Valerius, Nederlandtsche Gedenck-clanck, herdrukt naar de oorsponkelijke uitgaaf van 1626, inge-

leid enz., door P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en mevr. A. Komter-Kuipers (Amsterdam 1942) 142-145. 

16.De bedragen werden in de SC gemeld, bijv: SC 6 februari 1870: 35 gulden voor een ongelukkig onderwij-

zersgezin in Sint Nicolaasga; SC 3 juni 1877: L.Akkerhuijs J.Ezn maakte ƒ 80,10 naar een ongelukkig onderwij-

zersgezin in Franeker over; SC 16 januari 1881: Caecilia zingt voor watersnoodslachtoffers, toegang heren 75 

cent, dames 50 cent; SC 23 januari 1881: opbrengst Caecilia 150 gulden. 

17.SC 30 januari 1876; SC 3 juni 1876; SC 17 augustus 1878; SC 1 februari 1880; SC, 14 maart 1880 ; SC 11 

juli 1880; SC 18 januari 1881; SC 4 december 1881 19 maart 1882; SC 13 mei 1883; SC 1 maart 1884; SC 22 

maart 1884; SC 8 november 1884; SC 24 januari 1885 ; SC 12 mei 1887; SC 16 juli 1887; SC 11 februari 1888; 

SC 25 mei 1888; SC 2 juli 1888; SC 23 februari 1889: viering 22 jaar kinderzangschool; SC 18 mei 1889; SC 1 

maart 1890; SC 7 februari 1891; SC 6 juli 1892; SC 6 januari 1894; SC 3 februari 1894; SC 9 maart 1895; SC 28 

april 1900. 
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Nationalisme en Oranjeliefde 

In 1863 verzocht de schoolopziener B en W van Schoonhoven om vijftig jaar Nederlands 

Vrijheid te herdenken.
18

 B en W wilden op 17 november de bevolking de vlaggen laten uit-

steken. Voor de herdenking op 30 november van de bevrijding van Schoonhoven stelden zij 

325 gulden ter beschikking - ter vergelijking: in Woerden fourneerde het gemeentebestuur 

zeshonderd gulden. De schooljeugd moest worden onthaald en de armen van alle gezindten 

bedeeld. Vijfhonderd herinneringsplaten en -boekjes vormden een belangrijk bestanddeel van 

het feestpakket voor de schooljeugd.
19

 

Bij de landelijk groots opgezette Brielse feesten van 1872 bleef Schoonhoven niet achter. 

Veel katholieken distanciëerden zich van deze viering, want Den Briel was weliswaar door de 

geuzen van de Spaanse bezetting bevrijd, maar het martelen en terechtstellen van negentien 

uit Gorinchem afkomstige geestelijken even buiten de Brielse stadsmuur - de fameuze Gor-

cumse martelaren - liet zien, dat de vrijheid brengende geuzen rauwe, nietsontziende klanten 

waren. Toen de katholiek Van den Braak als voorzitter van het comité in de raad subsidie 

voor het feest aanvroeg, was de orthodox-protestantse Graves Kooijman zeer verbaasd.
20

 De 

liberale Schoonhovensche Courant bracht begin januari 1872 een herdenkingsartikel waarin 

1572 en 1672 als heilige jaren werden herdacht. 1572 bracht vrijheid, 1672 bracht eenheid. 

De Schoonhovensche Courant begreep de moeilijke positie van de rooms-katholieken bij de 

Den Briel herdenking. Als zij moeite hadden om een bijdrage te geven aan het monument, 

zouden de rooms-katholieken geld kunnen schenken aan het op te richten asiel voor oude en 

gebrekkige zeelieden, aldus opperde de krant. De Schoonhovensche Courant meldde keurig 

de bedragen van de collectes uit diverse plaatsen, uitgesplitst naar monument en asiel. 

Schoonhovens raad, zuinig als altijd, vroeg zich eerst af wat andere gemeenten voor het feest 

over hadden alvorens tweehonderd gulden voor het feest uit te trekken. 

Bij deze feesten waren de schoolhoofden niet weg te denken. Gedurende heel zijn loopbaan 

nam Akkerhuijs bij al deze feesten het voortouw. Dikwijls verschenen van zijn hand toepasse-

lijke liederen die in andere plaatsen eveneens aftrek vonden. Elke plaats had zijn eigen invul-

ling van het feest. Schoolhoofd Aart Kip in Ouderkerk aan den IJssel, vroeger ondermeester 

in Schoonhoven, behandelde bij het Den Brielfeest drie vragen: van waar kwamen de water-

geuzen? wat deden zij? waar zijn ze gebleven? Een ander schoolhoofd legde uit wat de feest-

platen voorstelden. Hij onderstreepte hoe God de geuzen zegende, waarna de optocht kon be-

ginnen. 

In Schoonhoven liepen de leerlingen van zes tot veertien jaar overdag in een allegorische op-

tocht; bij de fakkeloptocht ’s avonds was de deelname vanaf tien jaar. De kinderen ontvingen 

naast boeken en platen lekkernijen, zoals krentebollen, koek, oranjeappelen en chocolade-

melk. In Berkenwoude werd zelfs wijn met suiker geschonken. De Schoonhovensche Courant 
onderstreepte na ongeveer veertig Den Briel-feestverslagen de belangrijke rol van de school-

jeugd: ‘de hoop des vaderlands bij de eerste steenlegging van het gebouw des volks en gewe-

tensvrijheid’. Het Schoonhovense feestcomité gaf het financiëel verslag en alle stukken over 

de feestviering als blijvend aandenken aan de raad. Bij de aanbieding beklemtoonde Akker-

huijs: ‘Het opkomend geslacht mocht het niet vergeten’.
21

 

                                                           

18.Vgl. Sleebe, In termen van fatsoen, 315-316: in Hoogkerk richtte de schoolopziener een verzoek tot de raad 

van Hoogkerk om de kinderen de terugkeer van Willem I te laten herdenken, de kinderen kregen feestplaten en 

koeken; in 1868 werd de slag bij Heiligerlee en in 1878 de Unie van Utrecht herdacht.  

19.NS 11, 293-295; vgl Jet Rijlaarsdam, ‘De viering’, 118. 

20.Statistieke tabellen meldt voor Schoonhoven als leden van de plaatselijke schoolcommissie J.J. Collard, 

C.J.F. van den Braak, K.A. van Scherpenzeel, W.G. Loeff en S.E. van Nooten; Van den Braak was r.k. 

21.NS 15, 16 maart 1872, 18 maart 1872, 6 juni 1872, SC vanaf 31 december 1871 tot SC 28 april 1878: veertig 

berichten over de Den Briel-herdenkingen; voor de landelijke Den Briel-feesten zie Halbertsma, ‘Brielsche fees-

ten’; vgl. ook Rijlaarsdam, ‘De viering’, het citaat van Akkerhuijs: 119. 
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Afb. 19: Het programma van de viering van 1 April 1872 (SAMH Gouda) 
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Oranjefeesten 
Voor viering van het vijfentwintigjarig jubileum van koning Willem III in 1874, twee jaar na 

de Den Briel-herdenking, zaten Akkerhuijs als voorzitter en Westbroek als vice-voorzitter in 

de feestcommissie.
22

 Hoewel de bestemming van het kindergeschenk aan de koning, waarvoor 

de schooljeugd de centen bij elkaar bracht, landelijk ruzie gaf, was de stemming in Schoon-

hoven uitstekend.
23

 Voor het begin van het feest legden Akkerhuijs en Westbroek uit waarom 

het draaide: het huldigen van de vorst die over één land regeerde met streken met elk een ei-

gen karakter. Dat thema werd uitgewerkt in de optocht waaraan de CVT en de schoolkinderen 

gestoken in klederdracht uit diverse streken deelnamen. Aan het eind kregen zeshonderd 

schoolkinderen, waaronder ook de leerlingen van de christelijke school Valk, in het schoolge-

bouw een sinaasappel en een gedachtenisplaat uitgereikt. Na de ‘ernst’ kwamen de ‘spelen’ 

zoals koekhappen, stroophappen, zaklopen, mastklimmen, oogjesteken, houtjes rapen, en zelfs 

wedlopen voor meisjes.
24

 In andere plaatsen kregen kinderen platen en boekwerken, soms van 

Van Lummel
25

 en Andriessen.
26

 

De Schoonhovensche Courant stond stil bij het ontzet van Leiden (1574) en de Pacificatie van 

Gent (1576). Bij de Unie van Utrecht (1579) viel in de krant het woord volksfeesten, maar het 

kwam er niet van.
27

  

Bij de geboorte van Wilhelmina (31 augustus 1880) speelde Apollo vanaf de boot op de 

Lek.
28

 Vanaf 1885, prinses Wilhelmina werd toen vijf jaar, kwamen de prinsessefeesten eind 

augustus of begin september. Bij het eerste feest zongen 550 kinderen aan het begin van de 

dag onder begeleiding van Apollo twee liederen: ‘Nederlands Toekomst’ ‘Leve Neerlands 

hope’ (teksten Akkerhuijs). Trouw aan Oranje, trouw schoolbezoek, het kind centraal, was die 

dag de jaren erna in Schoonhoven het uitgangspunt. 

’s Ochtends zingen, waarna de burgemeester in aanwezigheid van de wethouders, raad en 

CVT zeer trouwe schoolbezoekers (in het eerste jaar 180 leerlingen) boeken schonk en andere 

leerlingen (280) kleinere prijzen. ’s Middags waren er volksspelen met prijzen en daarna een 

clown of anders een poppenkast, een poffertjeskraam, een draaimolen of het oplaten van 

luchtballonnen. De Schoonhovensche Courant complimenteerde het onderwijzend personeel 

zo nu en dan met de goede organisatie. ’s Avonds stond altijd vuurwerk op het programma. 

Apollo verzorgde de muziek en het gezamenlijk zingen van ‘Wien Neerlandsch Bloed’ luidde 

het einde van het feest in.
29

 

Het volkslied werd onderwerp van discussie. Begin jaren negentig bracht de Schoonhoven-
sche Courant een reeks artikelen over het Wilhelmus, volgens de krant een passender volks-

                                                           

22.Ingekomen stukken, 31 oktober 1873, Het comité bestond uit L. Akkerhuijs president, G.H. Westbroek, vice-

president, H.G. Geelhoed, secretaris, A. Denekamp, penningmeester, S. van Nooten, G. Greup, J.N.N. de Freme-

rij, D.W. de Blocq van Haersma Buma, J.J. Driessen, A. Kuijlenburg, H.J. van Helden, C.B. van Baaren, de be-

lastingontvanger jhr W.H. Teding van Berkhout (1825-1903); ereleden waren burgemeester J.J. Groeneveldt en 

garnizoenscommandant R. van Mansveld. 

23.SC, 25 januari 1874, In een hoofdartikel werd de rivaliteit tussen Amsterdam en Rotterdam over de keuze van 

het geschenk beschreven. Zeeland wilde een provinciaal geschenk. 

24.SC 3 mei 1874; 17 mei 1874.  

25.SC 20 juni 1874; H.J. van Lummel (1815-1877), Nieuw geuzen-liedboek, waarin begrepen is den gantschen 
handel der Nederlanden, beginnende anno 1564 uit alle oude Geuzenlied-boeken bijeenverzameld (Utrecht 

1874); n.a.v. ‘Den Briel’ had Van Lummel ook de pen geroerd: De verrassing van Den Briel of ’t ongedachte 
gebeurd (Wageningen 1872). 

26.P.J. Andriessen (1815-1877), Gedenkboek der nationale feestviering van den 12en Mei 1874, zooals die op 
genoemden datum en andere dagen in Nederland heeft plaatsgehad (Arnhem 1874); Andriessen was een uiterst 

populair en vruchtbaar auteur van historische romans. 

27.SC 10 september 1876; 29 december 1878.  

28.SC 5 september 1880. 

29.SC 29 augustus 1885; 5 september 1885. 
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lied. De liberale krant zag liever de vrijheidsstrijder Willem van Oranje uit het ‘Wilhelmus’ 

vereerd, terwijl de katholieken de voorkeur gaven aan het neutrale ‘Wien Neerlandsch 

Bloed’.
30

 

Het jaar 1887 bracht de viering van de zeventigste verjaardag van koning Willem III. Begin 

januari benoemde het feestcomité burgemeester Noordendorp, Akkerhuijs en Westbroek tot 

ereleden van de vereniging. Akkerhuijs, die in 1874 bij het 25-jarig jubileum acht liederen 

had gemaakt, kwam nu met zes gezangen. Eén feestlied bleef bewaard. Voor één cent kreeg je 

een blad waarop ook de titels van de andere liederen stonden vermeld: ‘Wie zingt er met ons 

meê?, Steekt uit de Vlag! Vivat, Hoezee!, Oranje, leev’! Aan Neêrlands Koninklijk Gezin’. 

De inhoud van het lied Opwekking tot Feestvreugde laat vermoeden hoe de andere vader-

landslievende Oranje poëmen klonken. Op de wijs van De Zilvervloot zong je gemakkelijk 

mee: 

Ken je nog geen lied voor den Edelen Vorst, 

Die Zeventig jaren mag tellen? 

Dan draag je toch zeker geen hart in de borst, 

Waarin men vertrouwen kan stellen! 

Dat feest, feest 

Veredelt Neêrlands geest. 

En wie dat nu niet toont, (bis) 

Verdient niet dat hij in Neêrland woont! (bis) 

 

Sta toch niet te suffen; - of heb je geen hart?  

Wel vrindje, laat dan naar je kijken! 

men zou moeten zeggen: ‘je brein is verward’, 

Als niets van je vreugde deed blijken. 

Dat feest, dat feest, enz. 

 

Haal je beste kleêren maar gauw voor den dag, 

Om die met Oranje te sieren; 

Schik bloemen en groen naast de kleuren der vlag, 

Wanneer je dat feest nog wilt vieren! 

Dat feest, dat feest, enz.
31

 

Op de verjaardag van de koning spoorde Akkerhuijs alle leerlingen van de hoogste klas van 

de ULO-school tot de kleinsten van de bewaarschool aan om zich in te zetten om nuttige bur-

gers te worden, vervuld van plichtsbesef en vaderlandsliefde. Een boekje en een portret van 

de koning waren de beloning voor het luisteren. 

Hoogtepunt was de optocht van tweehonderdvijftig gezagsdragers. Apollo liep voorop, ge-

volgd door zestien groepen. De inwoners konden zich vergapen aan onder meer het College 

van B en W, de leden van de gemeenteraad, het lid van de provinciale staten, de officieren 

van het garnizoen, de rijksontvanger, de directeur van het postkantoor, het algemeen armbe-

stuur, de rechterlijke macht en in de voorlaatste groep de onderwijzers; de nijverheidsvereni-

ging sloot de rij. De armen werden niet vergeten: 230 personen ontvingen vier pond rijst, een 

drie ponds krentenbrood en een flinke gift aan geld. 

Het feest was voor heel het volk. De Schoonhovensche Courant beklemtoonde dat de nederi-

ge, arme woning met een klein portret van de koning tussen twee vetkaarsen even belangrijk 

was als het prachtigst verlichte huis van de rijke. Akkerhuijs onderstreepte in zijn eindtoe-

spraak op het balkon van het stadhuis de stabiele toestand van het vaderland, anders zou dit 

                                                           

30.SC 3, 10 januari en 8 april 1891; vgl. Grijp, ‘Nationale hymnen’, 62-69. 

31.Gedicht, geschreven door L. Akkerhuijs J.Ezn en op oranje papier gedrukt door S. en W.N. van Nooten te 

Schoonhoven. 
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feest niet mogelijk zijn geweest. De rede van Akkerhuijs gaf de tijdgeest goed weer. Na de 

sociale spanningen van 1885-1886 wilde de plaatselijke elite de bevolking van Schoonhoven 

doen geloven in een eenheid bevorderende monarchie.
32

 

 

Militaire feesten 

De feesten hielden niet op. Akkerhuijs was in 1888 voorzitter van het 25-jarig feest van de in-

structiecompagnie, waarbij Westbroek zich op de afsluitende avond met Apollo liet horen. De 

vijfenzeventig-jarige herdenking van Hollands vrijheid, in 1813 behaald op de Fransen, aan 

het eind van datzelfde jaar, werd met 250 mensen in zaal van Zessen gevierd. Een feest met 

optreden van Caecilia, Apollo, de gymnastiek- en schermvereniging, met tussen door een uit-

voering van een toneelstuk, verwarmde het vaderlandse hart.
33

 

 

Jubileum Willem III en Prinsessedagen  
Het jaar 1889 bracht het veertigjarig regeringsjubileum van Willem III. Westbroek en Akker-

huijs lieten als actieve ereleden van de feestcommissie aan de vooravond van het feest de pro-

clamatie van Willem III aan elk huis bezorgen. De kanonschoten klonken om zeven uur ’s 

ochtends en om negen uur marcheerde Apollo met de schoolkinderen richting stadhuis. De 

gebruikelijke aubade weerklonk. Een parade van het garnizoen, gevolgd door ringrijden te 

paard met prijsuitreiking vulden de middag. ’s Avonds brachten opgesierde en verlichte vaar-

tuigen hulde aan de burgemeester. De Schoonhovensche Courant bejubelde de onvermoeibare 

directeur Westbroek van Apollo, die overal aanwezig was om de stemming te verhogen. Ook 

Akkerhuijs kreeg een pluim, omdat hij met Caecilia belangeloos de feestavond opluisterde.
34

  

In 1890 kwam wat later de laatste viering van de ‘Prinsessedag’ zou blijken te zijn geweest. 

Zevenhonderd leerlingen, waaronder die van de net opgerichte protestants-christelijke school, 

zongen ’s ochtends vier liederen voor het raadhuis. De feestcommissie bracht ’s middags an-

dere spelen, zoals gebonden hardlopen, schoenenverwarring en tonrollen. De prijzen waren 

degelijk, bijvoorbeeld een passerdoos, een portret van Wilhelmina, een leren portefeuille, een 

horloge, een dambord met schijven, een vogelkooi of een groot album. Na afloop keerde 

iedereen huiswaarts met een portret van de Koningin. 

Het jaar eindigde somber: op 29 november zweeg het carillon, ‘de grijze vorst Willem III was 

gestorven’. Juist in dat laatste jaar bestreden Akkerhuijs en Van Wijnen elkaar over de spel-

ling van prinsessedag. Volgens Van Wijnen, hoofd uit het naburig Willinge Langerak, 

schoolboekjesschrijver en akteopleider, moest het zijn: prinsessendag. De ingezonden brie-

venvete liep zo hoog op dat Akkerhuijs, voorstander van de spelling ‘prinsessedag’, nadat de 

discussie door de redactie was gesloten nog een advertentie tegen Van Wijnen plaatste. Ak-

kerhuijs was directeur van de normaalschool en Van Wijnen privé-opleider voor onderwijsak-

tes. Concurrentie om leerlingen droeg waarschijnlijk bij tot dit vinnig uitgevochten menings-

verschil in de kolommen van de SC.
35

 

De dood van burgemeester Noordendorp in 1892, de conflicten van Akkerhuijs met zijn per-

soneel, de ergernissen van Westbroek over de terugkerende lijstenbureaucratie en het beëin-

digen van hun beider dirigentschap maakten de vanaf 1891 gevierde koninginnefeesten iets 

minder uitbundig. In 1895 - Akkerhuijs deed wegens drukke werkzaamheden niet mee - kre-

gen vijfentwintig minvermogende meisjes een pop wegens trouw schoolbezoek. In 1896 

scheurde de opgelaten ballon, maar een hernieuwde poging tot oplaten lukte een paar dagen 

later wel.
36

 
                                                           

32.Vgl. Te Velde, Gemeenschapszin en plichtsbesef, 136 vlg. 

33.SC 12, 19, 25 mei 1888. 

34.SC 4, 11 en 18 mei; 1 en 8 juni 1889. 

35.SC 16, 23 en 30 augustus; 13 en 29 september 1890. 

36.SC 30 april 1892; SC 31 juli en 4 september 1895; 26 augustus 1896. 
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De kroning van Wilhelmina 
In 1898, prinses Wilhelmina werd achttien en zou ook daadwerkelijk de troon bestijgen, 

kwam het Oranje-comité vroeg in het jaar bijeen. Burgemeester Kolff, erevoorzitter, Akker-

huijs, erelid en voorzitter, vormden een commissie ‘Inhuldigingsfeesten’ bestaande uit negen-

tien leden, waarvan onder andere het hoofd van de pc-school Fafié deel uitmaakte. Drie dagen 

zou het feest duren, waarbij voorzitter Akkerhuijs telkens beklemtoonde dat het een kinder-

feest moest zijn.
37

 

Op dinsdag 30 augustus begon het feest met een zingende schooljeugd bij de brug van het 

raadhuis. Het ten gehore gebrachte lied, gemaakt door Akkerhuijs, bestond uit drie coupletten 

van acht regels, waarin de jeugd zingend beloofde zich met ‘trouwe harten en rappe handen’ 

aan Vaderland en Wilhelmina te wijden. Na het zingen trok de lange stoet onder leiding van 

Apollo richting Remonstrantse kerk. 

In de buurt van die kerk zou de onthulling plaatsvinden van de Koninginneboom: een linde, 

waarvoor het geld door de kinderen was bijeengebracht, met een door het Nut geschonken 

sierhek eromheen. Na de nodige handelingen - het inmetselen van een oorkonde en de onthul-

ling van de médaillons die de hekken versierden - schonk de feestcommissie de boom aan de 

gemeente. Toespraken van Akkerhuijs, de burgemeester, ja, zelfs van de links-liberale onder-

wijzer Vinck weerklonken, waarna de kinderen een lied van de hand van Akkerhuijs zongen. 

Diepe indruk maakte het lied van vier coupletten met onder meer de volgende regels: 

Vertel hoe ’t werk der kind’ren 

Door ’t Nut ook werd beloond, 

Dat eervol en beschermend,  

Dien arbeid heeft gekroond 

Vertel hoe alle standen 

En alle rangen saam 

Zich dankbaar voelden stemmen 

Bij ’t hooren van uw Naam! (bis) 

’s Middags waren er volop spelen en ’s avonds genoot iedereen van de geïllumineerde huizen. 

Daags daarna, op 31 augustus, werd ’s ochtends vroeg in alle kerken (Nederlands hervormd, 

remonstrants, twee denominaties gereformeerd, r-k en oud-katholiek) en de synagoge ter ere 

van Wilhelmina gepreekt, gezongen en gebeden. Om elf uur volgde de aubade - helaas regen-

de het -, waarna Akkerhuijs feesttelegrammen naar de Koningin en de Koningin-moeder liet 

uitgaan. Een militaire parade - het Oranjezonnetje kwam zelfs tevoorschijn - ging vooraf aan 

een drie uur durende omgang van een grote historische en allegorische optocht. 

Vanaf de middeleeuwen met Jacoba van Beieren tot eind achttiende eeuw trok de geschiede-

nis voorbij. Ridders te paard, het gildewezen te voet en in zegewagens de baljuw, schout en 

schepenen; een 18e-eeuws Oranjevendel sloot de historische rij. Vanaf de negentiende eeuw 

kwam de allegorische optocht aan bod: zegewagens waarop vrede, muziek, zang, Neerlands 

leger en vloot zinnebeeldig werden getoond. 

Plaatselijke verenigingen bleven niet achter. De Schoonhovense ijsclub stelde de ijssport 

voor: twee grote schaatsen, waartussen een ijsgrot, vormden een arreslee, waaromheen kinde-

ren schaatsten en ijshaken droegen, tegen een witte achtergrond versierd met zilveren sterren. 

Aan dat onderdeel gingen de rijtuigen vooraf met de stadsautoriteiten (civiel en militair); Ak-

kerhuijs zat als voorzitter en erelid in zijn eentje in een rijtuig. ’s Avonds werd op het feestter-

rein vuurwerk afgestoken. 

De eerste september bracht veel attracties, waaronder een wedstrijd van versierde fietsen, 

ringrijden op de fiets waarbij o.a. deelnemers uit Zaltbommel en Woerden prijzen wonnen. ’s 

Avonds werd de optocht nog eens overgedaan, maar dan zonder paarden. Een week later kre-
                                                           

37.Over het feest: SC 12 februari 1898; SC 16 en 30 juli 1898; SC 24, 27 en 31 augustus 1898; SC 3 en 7 sep-

tember 1898.  
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gen twaalf kinderen van elke school namens de regering gedenkpenningen met oorkonde uit-

gereikt. Akkerhuijs kreeg een paar weken later een ere-avond aangeboden met als cadeau een 

portret van de koningin. 

 

Een ridderorde voor Akkerhuijs 

Een jaar later, in 1899, kwam voor dit Oranjegezinde schoolhoofd (hij ging in 1884 zelfs met 

één van zijn zoons naar de begrafenis van prins Alexander in Delft
38

) de benoeming tot ridder 

in de Orde van Oranje Nassau. De inzet als directeur van de rijksnormaallessen voor een peri-

ode van 25 jaar en daarbij 25 jaar voorzitterschap van de feestcommissies werden beloond. 

Het ridderkruis werd hem op 31 augustus bij de Wilhelminaboom opgespeld. De kinderen 

zongen weer. Zij kregen nu als geschenk een foto van de Wilhelminaboom mee. Het feest was 

soberder dan het jaar daarvoor: een fakkeloptocht en een serenade aan de burgemeester en aan 

Akkerhuijs. Twee dagen later meldde de Schoonhovensche Courant niet alleen de ontroering 

van jubilaris Akkerhuijs, maar ook het vertrek van één van diens zonen naar Afrika in dienst 

van een Belgische maatschappij. In diezelfde krant bedankten weduwe Westbroek en haar 

zoon voor de betoonde belangstelling bij het overlijden van hun man en vader.
39

 

 

Opkomen voor slachtoffers van rampen en ongelukken 

Na de watersnoodramp van 1861 deed in Schoonhoven een intekenlijst voor de slachtoffers de 

ronde.Westbroek behoorde met vijftien gulden tot de hoogste intekenaren.
40

 De bijdragen van 

de schoolkinderen uit de regio aan het Rode Kruis, een belangrijke hulpverlener tijdens de 

Frans-Duitse oorlog, werden gemeld in de SC. Een jaar later werd de Rode Kruis-afdeling 

omgezet in een comité ‘Bijstand in Nood’, die voor hulpverlening bij binnenlandse rampen 

zou zorgen. 

Toen in 1876 hoge waterstanden de dijken bedreigden gaven Akkerhuijs en Westbroek lei-

ding aan commissies die waren ingesteld voor het eventueel opvangen van gezinnen en het 

bergen van vee. In die dagen onderging het bestuur van ‘Bijstand in Nood’ uitbreiding, naast 

zes mannen zetten ook vijf vrouwen zich in. Toen het gevaar was geweken, bedankte het be-

stuur in de Schoonhovensche Courant de dijkgraaf en hoogheemraden onderdanig voor de ge-

troffen maatregelen.
41

 Na de watersnood bleef ‘Bijstand in Nood’ verder op de achtergrond.
42

 

Heel kort bestond ‘Eigen Hulp’, een coöperatie die in 1878 onder andere ter bestrijding van 

hoge levensmiddelenprijzen werd opgericht. Voor de kinderen van de leden wilde het bestuur 

een spaarkas oprichten om een goede opleiding te financieren. Akkerhuijs en Aart Admiraal, 

oud-onderwijzer en nu directeur van het Rijkstelegraafkantoor, zetten zich er voor in. Na een 

melding van de aankoop van erwten en bonen en een contractverlenging van 3% korting op 

koloniale waren, werd niets meer van de vereniging vernomen, waarschijnlijk als gevolg van 

het overlijden van Admiraal in 1878.
43

 

 

                                                           

38.Ingekomen stukken 210: Akkerhuijs aan B en W 12 juli 1884. 

39.SC 30 augustus en 2 september 1899. 

40.Ingekomen stukken 183, ongenummerd keurig geschreven intekenlijst, penningmeester A.G. Kooijman Jzn 

droeg evenals burgemeester Groeneveldt 21 gulden bij, totale opbrengst ƒ 2.114,75. 

41.SC 19 maart en 2 april 1876: in ‘Bijstand tot Nood’ zaten de heer en mevrouw Akkerhuijs, Westbroek en me-

vrouw Denekamp.  

42.SC 26 januari 1873; SC 26 maart 1876 en 9 april 1876; SC 8 december 1878; SC 27 april 1887: een bijdrage 

van 25 of 50 cent zou de kas, die bijna honderd gulden bevatte, vergroten. 

43.SC 17 juni 1877, 29 juli en 23 oktober 1877; Eigen Hulp-bestuur: Aart Admiraal, L. Akkerhuijs J.Ezn, mr S. 

Gratama Hzn, R. van Mansvelt, P. van Steenbergen; SC 30 december 1877; SC 13 oktober 1878; SC, 17 novem-

ber 1878: overlijden Aart Admiraal. 
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Kerkelijke activiteiten 

In het kerkelijk leven speelden Westbroek en Akkerhuijs een belangrijke rol. Zij behoorden 

tot het college der notabelen, degenen die de kerkvoogden kiezen en samen met hen bestuurs-

functies bekleden in de Nederlands-hervormde kerk. Westbroek was een periode president-

kerkvoogd en boekhouder van het kerkbestuur. In het bestuur van het Gereformeerd Weeshuis 

was Westbroek secretaris (1869-1876) en vervolgens nog twee jaar voorzitter. Akkerhuijs was 

heel kort secretaris van het college van notabelen. 

Westbroek noch Akkerhuijs ontkwam aan het spanningsveld orthodox-vrijzinnig binnen de 

hervormde kerkgemeenschap. Toen de Kerkorde in 1867 in democratische zin veranderde, 

kregen hervormde kerkleden meer invloed op de samenstelling van het kiescollege. Het over-

wegend orthodoxe kerkvolk - dikwijls aanzienlijk conservatiever dan de leidinggevenden - 

kon voortaan de benoeming van een te liberale predikant voorkomen. 

Toen op 11 juli 1880 de tweede predikantsplaats in de Schoonhovense hervormde gemeente 

in orthodoxe handen was gekomen, bood de nog slechts elf leden tellende remonstrantse kerk 

uitkomst voor de vrijzinnigen. Juist in die tijd zag het landelijk bestuur van de remonstrantse 

broederschap - na het opheffen van een aantal kleine Zuid-Hollandse gemeenten - Schoonho-

ven als proeftuin om de vrijzinnige beginselen in deze door en door orthodoxe omgeving uit 

te dragen. 

Dertig mensen, waaronder burgemeester Noordendorp en Westbroek, sloten zich bij de re-

monstrantse kerk aan; Akkerhuijs werd symphatisant. Hij tekende in voor vrijwillige bijdra-

gen, zijn vrouw of wisselend één van zijn kinderen huurden zitplaatsen. Westbroek werd al 

snel president-kerkvoogd en zat voor drie gulden plaatsgeld vooraan op de eerste rij in het 

nieuwe kerkgebouwtje dat was neergezet aan de rand van het stadje, nadat het oude kerkge-

bouw in 1878 was afgebrand. Toen de koster in oktober 1896 de dominee een af te leggen 

route voor ledenbezoek stuurde, stond Westbroek met vrouw en dienstbodes bovenaan de 

lijst. Westbroeks nieuwe woonhuis lag dichtbij de kerk: zoals hij vroeger vanuit de Doelen de 

school onder controle had, kon hij nu waken over het kerkje.
44

 

De hoofden maakten niet alleen deel uit van wat wel de ‘linkse doleantie’ wordt genoemd, 

ook het onderwijzend personeel - zoals de dames Van Schouwenburg, Bourdrez, Kosten-Van 

der Wel en de heren H.A. Westbroek, Henstedt en het ULO-hoofd Hemmes - kerkten remon-

strants. Hoewel kleine remonstrantse plattelandsgemeenten ten onder waren gegaan, ging 

Schoonhoven mee in de landelijke kerkelijke groei, die aan het begin van de twintigste eeuw 

alweer stagneerde.
45

 

 

Overige activiteiten in het verenigingsleven 
Akkerhuijs was vanaf de jaren zeventig eerst secretaris en vervolgens voorzitter van de Maat-

schappij van Landbouw. Deze maatschappij stimuleerde een wetenschappelijke aanpak van de 

landbouw en bepleitte de invoering van het vak landbouwkunde op de lagere school. De 

Schoonhovensche Courant wijdde artikelen aan landbouwkunde en berichtte dat de promotor 

van landbouwkunde A. Kars, hoofd van de openbare school uit Goudriaan, na een succesvol 

examen landbouwkunde een gouden medaille van voorzitter Akkerhuijs kreeg. Na deze uit-

reiking hield Akkerhuijs een lezing over ‘stof’.
46

 Westbroek liet op landbouwgebied de prak-
                                                           

44.Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 272; Van der Molen, Ordentelyck, 290-291; 

SAMH, register Schoonhoven 1051: Archief van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente; 1047: Archief van 

de Nederlands Hervormde kerk; SC 19 januari 1879 meldde 30 leden (twintig mannen en tien vrouwen) bij de 

remonstrantse kerk. 

45.Van Eijnatten en Van Lieburg, Nederlandse religiegeschiedenis, 274: de term ‘linkse doleantie’; aldaar ook 

opgave: vanaf 1869 groei van 0,15% tot 0,49 % landelijk van de kerkelijke bevolking; Henstedt vermaakte in 

1917 750 gulden aan de remonstrantse kerk, Barnard, Van ‘verstoten kind’ tot belijdende kerk, 48-49. 

46.SC 29 augustus 1875; SC 5 mei 1885: over A. Kars: Van der Graaf , Goudriaan, 154-183; SC 5 november 

1876: door tussenkomst van schoolopziener van het 9e district, mr A.H. Van Tienhoven, liet het bestuur van de 
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tijk zien. De Schoonhovensche Courant stond stil bij het wonder in de tuin van ‘De Doelen’: 

drie Amerikaanse aardappelplanten leverden 185 stuks aardappelen waarvan de zwaarste zes 

ons en zeven lood woog. Van paarden had Westbroek misschien verstand, hij trad op als 

commissaris bij harddraverijen. Hij was vast een strenge scheidsrechter bij uit de hand gelo-

pen ruzies.
47

 

Het Nut stimuleerde de oprichting van ‘Floralia’-verenigingen. Binnenshuis planten kweken 

zou liefde voor de natuur ontwikkelen. Zo bereikte je ‘ontwikkeling, verheffing en veredeling 

van de kern van onze maatschappij, de arbeidende klasse’. Het in de weer zijn met plantjes 

zou de arbeiders wellicht van het café weghouden. De paternalistische hoofden riepen in sep-

tember 1888 eenvoudige burgers op om in de winter bloemen te gaan kweken. In januari 1889 

moesten zij melden welke planten zij voor de Mei-tentoonstelling zouden inzenden. Wegens 

gering succes kwam een tweede oproep waarbij hoofden aangaven niet van plan te zijn een 

‘Floralia’-afdeling op te richten.
48

 

In 1900 richtte het plaatsvervangend schoolhoofd Hoogendoorn alsnog een ‘Floralia’-afdeling 

op. Vierenzeventig leden sloten zich daarbij aan en in mei 1900 werden 750 stekken uitge-

deeld. Op 31 augustus 1900 luisterde ‘Floralia’ de verjaardag van de jonge vorstin op met een 

bloemententoonstelling. Hoogendoorn, in de schoolvergadering de promotor van het vak ken-

nis der natuur, en andere onderwijzers, waaronder Vinck, kregen zo de kans om via ‘Floralia’ 

volksontwikkeling te bevorderen en liefde jegens het Koningshuis te bewijzen.
49

 

In januari 1895 berichtte de Schoonhovensche Courant over het naderend pensioen van West-

broek en de maanden erna kwam het afscheid van Westbroek van andere verenigingen aan de 

orde. Westbroek nam na 26 jaar afscheid als voorzitter van de Leesvereniging voor buiten-

landse literatuur (opgericht 4 maart 1851), een club waarin Franse, Engelse en Duitse tijd-

schriften circuleerden. Als afscheidscadeau kreeg hij een bewerkte zilveren sigarenkist op zil-

veren pootjes met de namen van de schenkers erop vermeld. W.N. van Nooten werd nu voor-

zitter, maar Westbroek bleef aan als secretaris-penningmeester. 

Na zijn schoolafscheid bleef Westbroek voorzitter van het ‘Brochureleesgezelschap’, een club 

waarin de leden brochures uitwisselden over vanuit verschillende hoek belichte belangrijke 

politieke zaken.
50

 Het bleef moeilijk voor de actieve Westbroek definitief uit besturen te stap-

pen waar hij zo’n leidende rol had vervuld. 

Na de invoering van de leerplicht (1900) werd Akkerhuijs voorzitter van de ‘commissie tot 

wering van schoolverzuim’. Een dag na zijn afscheid in 1902 probeerde hij met Hemmes te 

komen tot de oprichting van de vereniging ‘Volksweerbaarheid’.
51

 Deze vereniging, geïnspi-

reerd door de prestaties van de Boeren, wilde haar leden in de gelegenheid stellen zich te oe-

fenen met wapens. Het volk moest ‘zedelijk en lichamelijk weerbaar’ zijn. Militaire weer-

baarheid en Oranjeliefde waren richtlijnen in het leven van Akkerhuijs.
52

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     

Hollandse Mij voor Landbouw afdeling Vijfheerenlanden, Alblasserwaard, Land van Arkel een exemplaar van 

Baarschers, ‘De kinderen van de buitenman’ aan de schoolhoofden toekomen om dit nuttige werkje op hun scho-

len in te voeren en de kinderen reeds vroegtijdig met de landhuishouding bekend te maken. 

47.SC 21 september 1873; Ingekomen stukken 208, Schoonhoven, 6 juni 1882: Westbroek vraagt evenals voor-

gaande jaren toestemming om commissaris bij een harddraverij te mogen zijn. 

48.SC 1 september 1888; SC 5 januari 1889. 

49.SC 7 en 31 maart; SC 13 juni 1900; Dekker, ‘Vereniging’. 

50.SC 11 maart 1891; SC 5 januari 1895; SC 18 maart 1896: als voorzitter Westbroek, secretaris-penningmeester 

L.F. Redeker, voorts A.H.J. Moussault, W.N. van Nooten, C.H. van Scherpenzeel. 

51.SC 8 februari 1902. 

52.Te Velde, Gemeenschapszin, 174 vlg. 
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Politiek leven 

Toen de liberale voorman Jan Rudolf Thorbecke op 4 juni 1872 was overleden, ging West-

broek met een lijst langs de deuren, waarin de burgers hun deelneming konden betuigen.
53

 De 

Schoonhovensche Courant, uitgegeven door de liberale gebroeders Van Nooten, herdacht de 

grote staatsman in twee artikelen die met zwarte rouwranden waren omlijst. 

De krant schreef veel over Nederlandse politiek en de berichtgeving over de koloniën was be-

langrijker dan die over Europa en de wereld.
54

 Waterschapsberichten, marktberichten over 

prijzen van gewassen en vee naast de rubriek kerk/schoolnieuws, leverden massa’s kleine fei-

ten. De rubriek Stadsnieuws gaf gemeentelijk nieuws en een weergave van wat speelde bin-

nen verenigingen. Er was een rubriek ingezonden brieven, waar woord en wederwoord klonk, 

totdat de redactie de discussie sloot. 

De advertentierubriek werd in de loop der jaren steeds groter. In verkiezingstijd vestigden 

burgers de aandacht op hun favoriete kandidaten zowel op plaatselijk, provinciaal als landelijk 

niveau. In 1871 en 1872 werden lokale kiezers aangespoord om kandidaten te kiezen die 

voorstanders waren van goedkoop en goed openbaar onderwijs. De kiezers kregen het advies 

om de school van Akkerhuijs te bezoeken waar een hulponderwijzeres aan tweehonderd leer-

lingen les gaf. Akkerhuijs had het moeilijk volgens de plaatselijke liberalen. Hij kon de on-

derwijzeres nauwelijks helpen, omdat hij in zijn eentje niet het werk van drie of vier man kon 

opknappen.
55

 

De krant gaf een liberaal stemadvies en bij herstemming ging, als de liberalen waren uitge-

schakeld, de voorkeur uit naar een conservatief. De lijn was anticlericaal, maar niet-

opkomende liberale stemmers moesten een voorbeeld nemen aan de veel actievere antirevolu-

tionaire en rooms-katholieke stemmers. 

Ook Westbroek was liberaal. Bij de landelijke verkiezingen van 1874 steunden verschillende 

schoolhoofden, waaronder Westbroek, in grote advertenties de liberaal mr H.C. Verniers van 

der Loeff (1831-1891), die moest opkomen tegen de clericale aanvallen op de volksschool.
56

 

Het district Gouda koos in de herstemming toch A.R.-man Abraham Kuyper (1837-1920), die 

vanaf zijn aantreden als kamerlid het primaat van de neutrale volksschool ter discussie had 

gesteld. De advertentie voor de brochure van Aart Admiraal (‘Kuyper is geen vertegenwoor-

diger van het volk’) stond groot afgedrukt. ‘Geen genade voor Kuyper’ luidde telkens het SC-

commentaar. De uitbreiding van het openbaar onderwijs in de Krimpenerwaard juichte de 

krant toe, daarbij schamper opmerkend: ‘En dat geschiedt in het district dat een man als Dr. 

Kuyper afvaardigt!’
57

 

De krant stond in de jaren zeventig achter de voorstellen van het liberale kamerlid Antony 

Moens (1827-1899), die onder meer pleitte voor meer kweekscholen en een betere onderwij-

zersopleiding. Toen de onderwijswet in 1878 was aangenomen, volgden verslagen over de 

handtekeningenacties van antirevolutionairen en rooms-katholieken tegen die wet.
58

 Bij de 

plaatselijke tegenstellingen in de CVT, in de Nederlands-hervormde kerk en het Gerefor-

meerd Weeshuis, waar het om de tegenstelling orthodox-vrijzinnig draaide, stonden de 

                                                           

53.SC 7 juli 1872: subcommissie monument ter nagedachtenis van Thorbecke: J.J. Groeneveldt (burgemeester), 

G.H. Westbroek, voorzitter, H.A. Boeck, secretaris-penningmeester, E.E. Denekamp, W. Kooijman Jzn en S. 

van Nooten; vgl. Mijnhardt, Om het algemeen volksgeluk, 72. 

54.SC 25 juli 1869. 

55.SC 16 juli 1871; SC 28 juli 1872. 

56.SC 4 en 18 januari; 8 februari 1874. 

57.Oud, Honderd jaren, 104 vlg. 

58.SC 10 januari; 6 en 20 juni; 18 juli; 8 augustus en 21 november 1875; SC 27 februari; 2 april; 7 mei en 18 ju-

ni 1876; SC 7 januari; 18 februari; 18 maart en 27 mei 1877; SC 10 en 17 maart; 19 mei; 16 juni; 21 juli; 8 en 11 

augustus 1878; SC 27 april 1879 en 23 november 1879. 
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Schoonhovensche Courant en de hoofden aan de liberale kant.
59

 De schoolstrijd speelde, maar 

leidde in Schoonhoven niet tot felle botsingen, waarschijnlijk als gevolg van het goed functi-

oneren van de beide schoolhoofden. Akkerhuijs stond als schoolhoofd goed aangeschreven en 

koos pas laat partij voor de remonstrantse kerk. Geen of verminderd schoolgeld en goed on-

derwijs hielden veel kinderen binnen het openbaar onderwijs. Westbroek haalde de leerlingen 

voor het ULO uit liberale en garnizoenskringen.
60

 

De Schoonhovensche Courant berichtte spaarzaam over initiatieven om christelijke scholen 

op te richten. Begin jaren tachtig kwam de bestuurssamenstelling over een op te richten vrije 

christelijke school in de krant. De krant besteedde weinig aandacht aan christelijk onderwijs. 

Als corrector van de krant beperkte Akkerhuijs, waarschijnlijk met goedkeuring van de libera-

le Van Nootens, de berichtgeving. De Schoonhovensche Courant propageerde goed openbaar 

onderwijs. Arbeiders moesten onderwijs ontvangen want ‘door weinig kennis kan de arbei-

dende klasse juist de schijn van het wezen niet onderscheiden’. Zes jaar behoorlijk lager on-

derwijs gevolgd door een praktische opleiding in het ambacht was genoeg voor de volksklas-

se, was de teneur van een de maatschappelijke orde bevestigend krantenartikel.
61

 

Toen in 1886 de schoolstrijd weer in de Tweede Kamer speelde, schetste de joodse liberaal 

Denekamp, zoon van oud-wethouder Denekamp, in de Schoonhovensche Courant de genoe-

gelijke uren op de openbare scholen in zijn Schoonhovense jeugd met gereformeerde Gerrit 

en katholieke Toon (Denekamp gaf aan ze bij de ware naam te noemen). Deze schoolvrienden 

kregen de vrijheid om hun catechisatie tijdens de schooluren te bezoeken. De openbare school 

leverde flinke mensen: ‘niemand was er godsdienstig minder van geworden’ was de conclusie 

van Denekamp. Westbroek en Leusden kregen van hun oud-leerling een pluim!
62

 

 
Het Nut 

Het landelijk Nut wilde die jaren graag bespreking van actuele vraagstukken. Zo sprak West-

broek in de winter van 1885-1886, een jaar met grote sociale spanningen, in een Nutslezing 

over ‘dat kleine hoopje socialistische malcontenten’. De Nutsdepartementen moesten volgens 

hem de vierde stand (arbeiders hoorden tot de vierde stand) geestelijk harden tegen de lokroep 

van het socialisme, dat niets dan teleurstelling zou brengen. Aan het eind van de lezing vroeg 

Westbroek zich af of hij niet te optimistisch was om het Nut als succesvol bestrijder van het 

socialisme te zien.
63

 

De Schoonhovensche Courant berichtte uitgebreid over de Boerenoorlog in Zuid Afrika. Het 

onderwerp waar de Nederlandse samenleving zo bij betrokken was, kwam niet alleen thuis 

maar ook op school, zeker in de ULO-klas, aan de orde. Zes meisjes onder wie Leentje van 

Nooten, schreven aan de burgemeester of ze een collecte mochten houden voor de Transvaal-

se boeren, ‘onze stamgenoten’. De meisjes waren blij over het flinke gedrag van de boeren te-

gen de Engelsen, 

daar wij van onze geliefde ouders en onderwijzers mochten vernemen, dat ze geen 

woelzieke, oproerige mensen, maar kloeke, brave, trouwe mannen zijn die slechts ter 

verkrijging van Recht en Vrijheid de wapenen hebben opgevat.
64

 

                                                           

59.SC 9 januari 1876. 

60.SC 23 oktober 1881; bestuur vrije christelijke school: ds. A. MacPherson, ds. G.A. de Jong, ds. W.H. Dek-

king, benevens de heren C. van Willenswaard CLzn, C. van Gelderen Pzn, J.W. Valk en C. van der Bunt. 

61.SC 20 en 27; 25 juli; 1 augustus 1885; in deze vier artikelen kwamen aan de orde: kinderarbeid, socialisme, 

wetenschap en armoede. 

62 .SC 12 juni 1886. 

63.SC 3 november 1883: mr. A. Kerdijk, algemeen secretaris der Maatschappij, sprak over Fröbel en de bewaar-

school; SC 6 en 7 november 1885; SC 12 juni 1886. 

64.SC 7 november 1885; SC 12 juni 1886; Ingekomen stukken 207: Betsy Schalij, Leentje van Nooten, Lotje 

van Scherpenzeel, Agatha Nahuijs, Jansje Brussen en M. van der Kop, aan de burgemeester, 4 maart 1881. 
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De Nederlandse jeugd was niet onverschillig onder dat lijden en sterven, schreven zij. Een 

eerder gehouden collecte van acht meisjes voor Transvaal had ƒ 74,34 opgebracht.
65

 

In de jaren negentig bleven de schoolhoofden actief in het Nut. Akkerhuijs zette zich daar-

naast enorm in voor de Oranjefeesten. Het is ironisch te lezen hoe Vinck als actief lid van de 

plaatselijke Liberale kiesvereniging Akkerhuijs een paar maanden na het geslaagde inhuldi-

gingsfeest van 1898 ervan beschuldigde, de school ‘monarchaal’ te leiden. De hoofden waren 

de baas, zij hielden alles bij het oude, maar de ‘republikeinse, anarchistische’ onderwijzers 

wilden vernieuwingen en geen dertig jaar oud leerplan, zo schreef Vinck op 16 november 

1898 in de Schoonhovensche Courant.66
 

 

Spreken en toegesproken worden 

 

Feesten 

Districtsvergaderingen, examens, jubilea en begrafenissen waren de gelegenheden waar de 

onderwijzers elkaar ontmoetten. Akkerhuijs en Westbroek bezochten de districtsvergade-

ringen, waarin zij bestuursfuncties vervulden en toespraken hielden.
67

 De Schoonhovensche 
Courant stond uitvoerig stil bij jubilea van schoolhoofden. Zij versloeg het verloop van zulke 

feesten en meldde de cadeaus. ‘De morgen daagde reeds’, toen de gasten bij het 25-jarig jubi-

leum van Westbroek vertrokken. De gasten, de schoolopziener en veertig hoofdonderwijzers 

uit het district waren rondom de feestdis in het schoolgebouw verenigd. Onder de cadeaus was 

een album met portretten van honderd oud-leerlingen, een gouden horloge en een aandenken 

van de raad. De leerlingen traden op met voordrachten en toneelstukken. Voor de oud-

leerlingen was er een aparte avond bij feestzaal Van Zessen, waarin ze urenlang herinneringen 

ophaalden.
68 De Wekker jubelde: 

Waarlijk, de gemeente is gelukkig te noemen, waar het onderwijs aan zulke uitsteken-

de zorgen als die van den heer Westbroek, die in den heer Akkerhuijs een waardig 

ambtgenoot naast zich heeft in de openbare school die in éénen geest met hem arbeidt. 

De alleruitstekendste leiding van dit grootse feest door den heer Akkerhuijs verdient in 

’t bijzonder den hoogsten lof en is een treffend blijk van zijn hooge ingenomendheid 

met zijn ambtgenoot.
69

 

Westbroek reikte een paar jaar later op een Nutsavond aan twee dienstbodes en twee werklie-

den wegens trouwe dienst zilveren medailles uit. ‘Tegenwoordig was er mindere gehechtheid 

tussen meesters en dienaars’, orakelde het hoofd.
70

 Hoewel Westbroek met vrouw en zoon 

zijn 25-jarig huwelijksfeest in den vreemde vierde, eerde de muziekvereniging hem met een 

zilveren inktkoker met daarop een matzilveren Apollobeeld.
71

 

Bij het vijftigjarig bestaan in 1892 van het Nutsdepartement in Haastrecht vervaardigde Ak-

kerhuijs twee feestzangen. In de ene zang kwam de modernisering van het dorpje aan de orde: 

Daar ging alles met den tijd mee, niemand kwam daar achteraan, 

En, wou men soms al eens remmen, toch ging ’t voorwaarts op de baan. 

Trekschuit-lessen- weg daarmede: op den tramweg, op den stroom 

                                                           

65.SC 6 maart 1881. 

66.SC 16 november 1898. 

67.SC 21 mei 1876: Akkerhuijs spreekt voor het 7e district over pedagogiek met het oog op het akte-examen; SC 

4 juni 1876: 7e district vice-voorzitter, instituteur G.H Westbroek. 

68.SC 17 en 24 september 1871. 

69.De Wekker, 29 september 1872. 

70.SC 1 november 1874. 

71.SC 18 juli 1875: Apollobeeld van mat zilver, een lier in de hand houdende en daarnaast een halve kolom, 

waarvan een geschiedrol afhangt met de regels daarin gegraveerd: De heer G.H. Westbroek, directeur van het 

muziekgezelschap ‘Apollo’ te Schoonhoven. 
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Is het wachtwoord van vooruitgang lang reeds stoom en nog eens stoom! 

In het andere lied werd voor ’groot en kleen ’t Nut van ’t Algemeen’ bezongen.
72

 

  
Begrafenissen 

Het was niet altijd feest. Akkerhuijs spak eind jaren zeventig binnen twee dagen bij de graven 

van inspecteur Broedelet en van Aart Admiraal. Na de toespraken van de dominee en collega 

Lalleman uit Moordrecht declameerde Akkerhuijs een vijftienregelig gedicht van eigen 

hand.
73

 

Nooit kon aan Ons District een slag zo loodzwaar treffen  

Als die waardoor wij thans om deze grafkuil staan. 

Wat ons het dierbaarst is moet vaak het eerst vergaan!  

Zij zwijgt voor immer stil, die stem zo vriendelijk teder; 

Hij leeft niet meer die blik die tot de ziele sprak  

Maar voor ons geestesoor klinkt steeds die stemme weder 

En voor ons zielsoog spreekt ook nog het oog dat brak  

Ja hij leeft met ons voort, die altijd voor ons wou schragen  

onsterfelijk is de geest die hij hier heeft gekweekt 

En steeds zal ons gemoed hem als een Vader vragen  

Blijf ons een Gids en Steun, tot ook ons oog eens breekt 

Zo zal de band dan nimmer breken die ons aan deze Brave bond  

En zelfs dit graf nog tot ons spreken  

Van ’t goede dat men bij Hem vond 

Maar dan ook spreke zijn Gebeente  

Van ’t geen zijn Geest was voor ‘t gemoed 

En melden wij hier in gesteente: 

‘Hij was zoo braaf als wijs en goed’. 

Voor Admiraal, landelijk bekend als schrijver en Multatuliaan en plaatselijk als medewerker 

van de Schoonhovensche Courant, werd een gedenkteken op de begraafplaats opgericht.
74

 

Meer dan Westbroek was Akkerhuijs spreker bij het graf. Hij herdacht collega’s, maar sprak 

ook hartelijke troostwoorden bij het graf van een vijftienjarige jongen.
75

 Na het overlijden van 

zijn vriend Sebastiaan van Nooten (1840-1884) hield Akkerhuijs de begrafenistoespraak 

waarbij hij aan het eind de gezellen opriep de naam Van Nooten onbesmet te bewaren en de 

broer die het krantenbedrijf moest voortzetten te steunen.
76

 

 

Viering van onderwijsjubilea 

Westbroeks veertig jarig jubileum in 1886 werd groots aangepakt. Om 12 uur schreed de raad 

naar de versierde woning waar de jubilaris een gouden gedenkpenning ter hand werd gesteld. 

Na een bezoek van de CVT om half twee bracht de feestcommissie namens 97 burgers een 

zilveren pièce de milieu met een album met de namen van de schenkers erbij. Akkerhuijs 

calligrafeerde vier namen per blad en ’s avonds bij het feestconcert in het Heerenlogement lag 

                                                           

72.SAMH, Haastrecht, collectie van Zanen-Müller, waarin feestprogramma’s van de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen. 

73.SC 17 november 1878  

74.SC 25 februari 1877: Aart Admiraal wint de door het Haags Onderwijzersgenootschap uitgeschreven prijs-

vraag betreffende pedagogiek en ontvangt 50 gulden; SC 17 november 1878, SC 22 december 1878, commissie 

gedenkteken voor het graf van Aart Admiraal: L. Akkerhuijs J.Ezn, Dr. C.J. van Ketwich, C.H. van Scherpen-

zeel; SC 2 februari 1879: Aart Admiraal, gedenkteken, commissie uit Amsterdam, Haarlem, Leiden, Rotterdam 

en Schoonhoven; SC 24 augustus 1879; SC 7 september 1894; het gedenkteken is helaas niet bewaard gebleven. 

75.SC 5 december 1894; SC 10 oktober 1896; SC 29 juli 1899. 

76.SAMH, familiearchief Van Oosten van Slingeland 
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het album ter inzage. De inwoners vlagden en tijdens het vuurwerk, na het concert verzorgd 

door de sergeant vuurwerkmaker, hieven tallozen het glas op de man die zich zo inzette voor 

het nut en genoegen van zijn medebewoners. Opmerkelijk is het vlaggen ook bij andere fees-

telijke gebeurtenissen, zoals het verstrekken van het vormsel door de bisschop van Haarlem 

en het zegenen van een nieuwe gebedsrol door de opperrabbijn uit Rotterdam.
77

 

De raad had in 1889 problemen met het 25-jarig jubileum van schoolhoofd Akkerhuijs, want 

hij was nog maar 23 jaar in Schoonhoven werkzaam. De beloning, een salarisverhoging van 

twee keer vijftig gulden tot 1892, werd in een besloten raadsvergadering weggestemd. Het 

feest mocht, maar de gemeente hield zich afzijdig. Twee jaar Moerkapelle en 23 jaar Schoon-

hoven brachten tal van brieven, telegrammen, toespraken en geschenken. Weer was het feest 

tot in de vroege ochtenduren.
78

 

In 1892, toen Akkerhuijs 25 jaar gemeenteambtenaar was, brachten vijfhonderd kinderen hem 

en zijn gezin naar het met vlaggen en groen versierde schoollokaal. Burgemeester Chevallier 

bood namens B en W een zilveren potloodhouder in een zilveren portefeuille aan. De raad gaf 

driehonderd gulden gratificatie. In een toespraak stond de jubilaris stil bij de 2700 leerlingen 

die in zijn tijd naar school waren gegaan, de onmisbare steun van het personeel en de vereren-

de aanwezigheid van de raad. Na de gezongen heilbede en verstrekte versnaperingen gingen 

de kinderen naar huis. Na de receptie dankte Akkerhuijs allen op emotionele wijze. Thuisge-

komen schreef hij meteen een dankbrief aan B en W: ‘hadde de eerbied voor de vorm niet ge-

zegevierd over de inspraak van mijn hart, ik ware teruggegaan om U, Edelachtbare Heren, 

nog eenmaal mijn innige dank te betuigen’. De raad bedankte hij voor de vernieuwde levens-

moed en de verjongde levenskracht die de feestviering bracht. Hij onderstreepte zijn zware 

taak als opvoeder en onderwijzer, maar hij hoopte dat ‘God’s zegen ruste op Uw bestuur en 

op mijnen arbeid’. 

De Schoonhovensche Courant eerde het onderwijsjubileum van haar corrector met het af-

drukken van een feestelijk ABC (zonder X) ingezonden door een hoofdonderwijzer uit het 

Noorden. 

A noemt ons Akkerhuijs als vriend mij veel waard 

B is de Bede: hij blijv’ lang gespaard 

C is ’t Cement: dat u bond aan uw werk 

D is de Dank, die luide spreekt en sterk 

E is de Eenvoud die zat bij u voor 

F is de Fakkel die u lichtte op uw spoor 

G is de Godsdienst die u gordde met kracht 

H is de Hulde U zo blijde gebracht 

I noemt de Innigheid die thans elk gevoelt 

J is de Jubel die ieder bedoelt 

                                                           

77.SC 18 en 25 september 1886; het pièce de milieu was vervaardigd door een Utrechtse zilverfabriek met aan 

de ene zijde op een mat schild de symbolen der wetenschap en van het onderwijs en aan de andere zijde een in-

scriptie: ‘Aan de heer G.H. Westbroek van Schoonhoven’s ingezetenen 1846-1886’. Het album was vervaardigd 

door de hofboekbinderij van de heer F.W. Rinck te ’s-Gravenhage, gebonden in donkerblauw fluwelen band met 

een achttal zilveren steunpunten en een zilveren slot op het midden, aangebracht met een zilveren ovalen plaat 

met schuine gladde rand; de montage was bewerkt door de fabriek van Gerrit Greup te Schoonhoven. Als men 

het album openslaat vindt men een titelblad, dat een meesterstuk genoemd mag worden, en men leest, omgeven 

door een bloemenkrans in tal van kleuren, de volgende woorden: ‘Aan de heer G.H. Westbroek, hoofd der school 

voor u.l.o. te Schoonhoven wordt bij gelegenheid zijner 40-jarige ambtsvervulling op 17 september 1886 bij-

gaande zilveren pièce de milieu, uit hoogachting en waardering aangeboden door de ingezetenen van Schoonho-

ven, wier namen in dit album zijn vermeld’. Bij de gouden medaille zat een op perkament geschreven oorkonde 

en op de medaille aan de ene kant het wapen van Schoonhoven en aan de andere kant ‘ter ere van het Hoofd 

Openbare school derde soort aangeboden bij diens 40-jarige ambtsvervulling’. 

78.Notulen besloten raadsvergadering, 25 october 1889; SC 23 november 1889.  
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K zijn uw kinderen zij jubelen blij mee 

L is de Leerling hij roept thans Hoezee 

M is de Mentor die dankbaar nu spreekt 

N is het Nu waar geen dankstof ontbreekt 

O is d’ Onderwijzer die in school drukt uw hand 

P is de Plicht die u siert in uw stad 

R is de rust die met glorie u wacht 

S is de stad in U hulde gebracht 

T noemt Tevreden, dat thans U verblijdt 

U noemt u U die dit versje u wijdt 

V is de Voorspoed, hij volge uwe Schreeën 

W is de welvaart, zij vloeie er doorheen 

IJ is de IJver, die spoorde u aan 

Z is het zilver, de kroon op uw baan.
79

 

 

Westbroek als kritische belastingbetaler 

De gemeentewet van Thorbecke bracht verandering in het systeem van de lokale belastinghef-

fing. De accijnzen, indirecte belastingen op brood en vlees, werden geleidelijk afgeschaft om 

uiteindelijk te verdwijnen. De accijnzen waren een belangrijke inkomstenbron voor de stad. 

Westbroek droeg met zijn kostschool, waar leerlingen en inwonende hulponderwijzers woon-

den, veel bij aan die accijnzen.
80

 Vanaf 1856 kreeg Schoonhoven inkomsten door meer directe 

belastingen via een hoofdelijke omslag vastgelegd in het plaatselijk kohier. Burgemeester en 

wethouders stelden elk jaar het kohier hoofdelijke omslag op (KHO) waarbij ze uitgingen van 

de volgende criteria: 

a. de uiterlijke staat die de belastingschuldigen voeren; 

b. de zuivere inkomsten voortvloeiende uit bezittingen van allerlei aard, ambten, bedieningen, 

beroepen, bedrijven of ambachten; 

c. het vermoedelijk vermogen; 

De betalers waren ingedeeld in klassen. Hoe hoger je klasse, des te meer moest je betalen. In 

1856 kende het kohier een indeling in twaalf klassen, in de volgende decennia kwam uitbrei-

ding van het aantal klassen. Tot 1903 werd altijd het beroep van de belastingbetaler vermeld. 

Het KHO kon je gedurende een aantal weken op het raadhuis inzien. Je zag niet alleen wat je 

zelf betaalde maar ook wat je stadgenoten betaalden. Vooral de onderdelen uiterlijke staat en 

vermoedelijk vermogen waren in zekere mate subjectief zodat een aantal burgers het daar 

vaak niet mee eens was.
81

 De hoofdelijke omslag riep ook in andere gebieden weerstand op.
82

 

Vanaf 1856 werd duidelijk zichtbaar hoeveel belasting Westbroek betaalde: hij behoorde tot 

de hoogst-aangeslagenen. In de jaren vijftig behoorden andere onderwijzers zoals Valk en  

Van Beem tot de laagst-aangeslagenen. Vanaf de jaren zestig toen de hulponderwijzers ge-

meenteambtenaren werden, vielen zij in de laagste klassen en de hoofdonderwijzers in de  

middenklassen. Westbroek bleef bij de top behoren, maar tekende vaak bezwaar aan bij de 

Raad. Als hij geen gelijk kreeg, ging hij in beroep bij GS. Soms had hij succes en werd hij in 

een lagere klasse geplaatst. 

                                                           

79.SC 6 januari 1892; Ingekomen stukken 218, Schoonhoven, 7 januari 1892: Akkerhuijs aan B en W; Schoon-

hoven, 20 januari 1892: Akkerhuijs aan de Raad; 34 ‘s Gravenhage 12/15 B.N. 68: goedkeuring besluit Raad 

gratificatie driehonderd gulden aan Akkerhuijs. 

80.De Vrankrijker, Geschiedenis van de belastingen, 83; vgl. Veldheer, Kantelend bestuur, 113: de belasting op 

het malen van tarwe werd in 1875 nog geheven. 

81.Kohieren Hoofdelijke Omslag gemeente Schoonhoven 1154: kohieren 1856-1877 en 1879; 1155: kohieren 

1882-1896 en 1898-1904. 

82.Sleebe, In termen van fatsoen, 194. 
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Belasting Hoofden uit Schoonhoven, Bergambacht en Ammerstol 

Tot de jaren negentig klaagde Westbroek onder meer over de hoge huurwaarde van zijn huis 

als oorzaak van de in zijn ogen te hoge aanslag. Hij had weliswaar vrij wonen, stelde hij, maar 

hij moest veel uitgeven aan onderhoud van zijn huis en grote tuin. De gemeente onderhield de 

woning, die hij als kostschoolhouder nodig had, slecht. Westbroek stelde zelfs lokalen be-

schikbaar als het leerlingenaantal te hoog was, maar kreeg daarvoor geen vergoeding, terwijl 

kostschoolhouders in andere gemeentes die wel kregen. 

Begin jaren negentig bestreed hij de aanslag wat betreft vermoedelijk vermogen. Door kwade 

trouw had Westbroek volgens zijn eigen schrijven ruim 7 à 8000 gulden verlies geleden op 

Portugese fondsen. Hij kon dus geen veertienhonderd gulden vermogen bezitten ontstaan uit 

de rente van 3½ % op 40.000 gulden. De jaren erna onderstreepte hij in brieven telkens dat 

niemand kon worden belast voor wat hij niet had. Volgens Westbroek bevoordeelden B en W 

sommige personen en bepaalde beroepen. Het lag in zijn lijn om de bevoordeelden niet alleen 

bij toegekend kohiernummer, maar soms zelfs bij naam te noemen. De beroepsgroep industri-

elen werd bevoordeeld: ‘Het is alsof een industriëel met één gulden de uitgave van twee gul-

den van de ambtenaar dekt’. De gemeente deed aan protectionisme en favoritisme waarvan 

ambtenaren, predikanten en officieren profiteerden. Westbroek betaalde in zijn ogen altijd te-

veel en hij liet niet na te melden dat hij van geringe afkomst was en zijn behoeftige familie 

moest helpen en ondersteunen. Kortom zijn inkomsten en winsten waren niet zo groot als de 

mensen dachten. 

In het laatste protest, hij was al gepensioneerd, verwees hij weer naar een uitspraak van 29 

november 1892, waarin GS zijn inkomen op drieduizend gulden hadden geschat. Uitgaande 

van het pensioen van 1200 gulden moest de aanslag nu uitgaan van 2400 gulden. Hij kreeg 

gelijk: in het kohier staan twee doorstrepingen, eerst zestiende klas ƒ 63,24 naar vijftiende 

ƒ52,06 en tenslotte veertiende klas ƒ 49,57. Tot zijn dood bleef hij in de veertiende klas waar-
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na zijn weduwe om vermindering vroeg.
83

 Zij kreeg gelijk en kwam vanaf 1900 in de dertien-

de klas voor ƒ 28,97.  

 

Het vertrek van Westbroek 

Bij Westbroeks zeventigste verjaardag in 1893 gaf de Schoonhovense Courant hoog op van 

zijn ijver en zijn volmaakte gezondheid met de wens ‘dat hij zich zal mogen verheugen in de 

hem tot heden geschonken voorrechten’.
84

 Toch kwam begin 1895 de ontslagaanvraag: 

Aan de Raad. Het behoorde steeds tot de vrome wensen van ondergetekende zijn 50-

jarige ambtsvervulling in deze Gemeente te verwezenlijken. Gebrek aan waardering 

der school 3 echter, vooral blijkbaar in het Besluit van de Raad, om het personeel op 

die school te verminderen, waardoor feitelijk aan ondergetekende alle toezicht op het 

onderwijs werd ontnomen en in ’t verminken der schoollokalen waardoor zijn gezond-

heid bedreigd wordt en zulks ondanks de dringende en ernstige vertoogen door onder-

getekende daartegen aangevoerd,- noodzaakt hem die vrome wensen prijs te geven. 

Hij gevoelt zich dus verplicht na bijna 49 jarige diensttijd zijn ambt neder te leggen en 

vraagt tegen 1 juni ink. zijn ontslag in ’t vertrouwen dat de Raad genegen zal worden 

hem dit eervol te willen verlenen. 

Schoonhoven 10 Januari 1895, het hoofd der school 3e soort. 

Voor Westbroek was het ontslag per 1 juni 1895 een begrijpelijke keuze, want in 1846 was hij 

eind mei in Schoonhoven begonnen te werken. Na enige discussie over de ontslagmotieven, 

verleende de Raad het ontslag met algemene stemmen. Toch kwamen sommige raadsleden 

eind mei terug op dat ontslag. Zij hadden vernomen dat veertien leerlingen in juni van de 

school werden genomen omdat plaatsvervanger Henstedt alleen maar Frans onderwees. In 

hun ogen was een ontslag per 15 juli beter geweest. Volgens de burgemeester had Westbroek  

wel aangeboden om in juni nog Duits en Engels te geven, maar ongeduldige ouders hadden 

dat aanbod niet afgewacht. De raad greep terug op oude middelen, een vermindering van 

schoolgeld en het vervroegen van de vakantie tot 1 juli. 

Op 31 mei 1895 liet de burgemeester twee leden van de CVT Westbroek van zijn woning ha-

len. In de vergaderzaal van het Raadhuis hoorde iedereen de toespraak van burgemeester 

Kolff staande aan. In de toespraak draaide het om de kernwoorden: lief en leed in voorbije ja-

ren en hoop op steun in de toekomst. Kolff hoopte dat Westbroek de rust nam waarnaar hij 

verlangde. Westbroek bedankte voor de plechtige ‘uitvaart’, met het laatste woord aangevend 

hoe het vertrek hem verdroot. Hij bleef wonen in de stad die hem door zijn veeljarig verblijf 

zo lief was geworden. Hij sloot zijn toespraak af : ‘Laat u steeds gelegen liggen aan het on-

derwijs, ik vraag het u in het belang der jeugd die ik steeds lief heb’.
85

 

Amper een maand na het afscheid sprak Van Lomwel in de raad, ‘Wij weten allen, de school 

3e soort is verknoeid, er moet spoedig een nieuwe school komen, in het nieuwe gebouw kan 

de school 3e soort beneden en de tekenschool boven’.
86

 Het liep anders, terwijl de raad nog 

druk overlegde over het nieuwe ULO-gebouw, opende de Nijverheidsvereniging van Goud en 

Zilversmeden de tekenschool. 

Bij deze plechtige gebeurtenis sprak Westbroek als voorzitter van de CVT na burgemeester 

Kolff en Greup, de voorzitter van de Nijverheidsvereniging. Westbroek hoopte dat het teken-

onderwijs zou leiden tot zuiver kunstgevoel en zou dienen tot eer van het vaderland en tot heil 

                                                           

83.Ingekomen stukken 293: kostschool van 36 naar 15 leerlingen teruggelopen, 8 juni 1872; Schoonhoven heft 

nog steeds belasting op tarwe, hij draagt daardoor meer bij dan menig particulier, hij hield voor eigen rekening 

een onderwijzer, hij betaalde schoolgeld voor zijn zoon i.t.t. andere behoeftigen. 

84.SC 4 februari 1893. 

85.NS 24, 29 januari 1895; 25 mei 1895; 31 mei 1895.  

86.SC 29 juni 1895, verslag raadszitting 26 juni. 
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van Schoonhoven. Als cadeau schonk hij de school een kostbaar plaatwerk van Arnold Ising 

‘Het Binnenhof te ’s-Gravenhage’. 

Na de opening zaten alle genodigden aan bij een ‘luncheon’ bij Van Zessen, die muzikaal 

door Apollo werd omlijst. In de avond bij het feest trad een rij van sprekers aan: nogmaals P. 

Greup, burgemeester Kolff, A.M.J. Moussault, N. Kooiman, D.H. Greup Pzn, H.G.Geelhoed, 

F. M. Hemmes en, last but not least, de oude wapenbroeder Akkerhuijs. Westbroek kende alle 

sprekers. Hij zou ze bijna allemaal of als voor- of als tegenstander ontmoeten in zijn laatste 

grote conflict met de gemeente.
87

 

 

Het opheffen van de CVT 

‘Es fragt der Forscher, wo die Wahrheit wohnt’, Fiedge
88

 

 

Het voorzitterschap van Westbroek van de CVT met ingang van oktober 1895 veroorzaakte 

de daarop volgende jaren heel wat opwinding in de raad en geschrijf in de Schoonhovensche 
Courant. Westbroek kon na zijn pensioen het onderwijs niet loslaten en via de CVT bleef hij 

zich met de gang van zaken in de scholen bemoeien. De CVT gaf in 1896 adviezen over de 

affaire-Vinck, de bouw van de nieuwe ULO-school, het koppelen van herhalingsonderwijs 

aan het tekenonderwijs enzovoort. Kritiek kwam op de te grote klassen bij Akkerhuijs en de 

ontwikkelingen op de ULO-school. 

Gemeenteraad en B en W reageerden amper totdat vanaf de raadsvergadering van maart 1897 

de raad niet meer om de problemen heen kon. Enkele raadsleden oefenden bij het bespreken 

van het jaarlijkse onderwijsverslag kritiek uit op het niet reageren van de gemeente op de ad-

viezen van de CVT. Burgemeester Kolff suggereerde na een lange discussie de CVT op te 

heffen, omdat deze onnodig was in een kleine gemeente. Zij richtte volgens hem niets uit, wat 

bleek uit oude verslagen in het archief. Zo zette Kolff de toon in de raad die na enkele opge-

wonden vergaderingen leidde tot opheffing van de CVT 23 juli 1897.
89

 

Westbroek als voorzitter, gesteund door secretaris tevens buurman Moussault, reageerden in 

die maanden met brieven naar de raad en de Schoonhovensche Courant. De raad en burge-

meester legden de brieven terzijde, kraakten de CVT en kwamen op voor Hemmes, het 

slachtoffer van de aanvallen in de ingezonden brieven in de Schoonhovensche Courant. Kri-

tiekpunten waren onder meer het vervroegde aanvangsuur van acht uur voor de ULO- leerlin-

gen en het gewijzigde lesplan met te weinig uren Frans. Hemmes liet de kritiek niet onbeant-

woord en sloeg fel terug. Na weerlegging van allerlei opmerkingen sprak hij zijn onbegrip 

over zijn ambtsvoorganger uit: ‘Ook ik heb liefde voor het onderwijs, ook ik werk met lust, 

met ijver en met moed aan de taak straks twee jaar geleden aanvaard’. En hij concludeerde: 

‘De president van de schoolcommissie die de zilveren kroon van de grijsheid siert, trad hem 

                                                           

87.SC 6 mei 1896. 

88.Openingsregel van het verweerschrift van de schoolcommissie, aangeboden in januari 1898; Fiedge viel niet 

te achterhalen, maar waarschijnlijk betreft het hier de Duitse filosoof Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), zoals 

mevr. drs M.A. Luccioni -van der Made opperde; het citaat heb ik niet kunnen achterhalen, maar het is duidelijk 

dat Fichte - die zichzelf in 1794 als ‘Priester der Wahrheit’ betitelde - zoiets zeker zou hebben kunnen beweren, 

zie bijvoorbeeld Johann Gottlob Fichte, Werke, Auswahl in sechs Bänden, herausgegeben und eingeleitet von 

Fritz Medicus, 1: Schriften von 1792-1795 (Leipzig 1908) 206-207 (noot* ): ‘... der Erforscher ... muß ... zu sei-

ner höchsten Maxime erheben, daß er nur Wahrheit suche, wie sie auch ausfalle’ (noot van Fichte zelf in Über 
den Begriff der Wissenschaftslehre oder der sogenannten Philosophie (Jena-Leipzig 1798

2
) 52-53); in 1799 

schreef de Duitse dichter Friedrich Schiller in de veel geciteerde laatste regel van zijn tweede ‘Spruch von Kon-

fucius’ (voor het eerst in druk verschenen in de door Schiller verzorgde Musen-Almanach fur das Jahr 1800 

(Tübingen 1800) 209-210) ‘Und im Abgrund wohnt die Wahrheit’, wat wellicht kan worden gezien als reactie op 

het waarheidszoeken van Fichte met wie Schiller in 1794 gebrouilleerd was geraakt. 

89.SC 3 april; 12 en 19 mei; 31 juli 1897. 
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niet tegemoet met de gouden kroon van de wijsheid’. Hij kreeg wel medewerking van het ge-

meentebestuur, maar geen waardering van Westbroek, was zijn klacht.
90

 

Na het opheffen van de CVT bleven er anonieme brieven over de affaire in de Schoonhoven-
sche Courant verschijnen, naar alle waarschijnlijkheid van de hand van Westbroek, die zich 

daarbij verschool achter de schuilnamen XYZ (eens) en Verax, volgens de befaamde ge-

schiedschrijver Tacitus de legendarische neef - zusterszoon - van de Bataafse aanvoerder Juli-

us Civilis (vier keer).
91

 Opmerkelijk was een brief van een oud-leerling uit 1866. Deze leer-

ling vergeleek de inwijding van de nieuwe school 23 januari 1866 met de officiële opening 

half augustus 1897 van de ULO-school met vier lokalen. De oud-leerling beschreef hoe in 

1866 het carillon van 10 tot 11 en van 12 tot 1 speelde. Burgemeester, raad en genodigden 

trokken om half elf richting school waarna de raad de CVT lokalen ter beschikking stelde. De 

CVT op haar beurt gaf de lokalen aan de hoofden. Het muziekgezelschap speelde vrolijke 

stukken, de kinderen werden onthaald en in het raadhuis ging de erewijn rond.  

Hierna volgde een beschrijving van de opening van de ULO-school op 17 augustus 1897: wat 

een verschil met die van 1866! De leerlingen moesten nu onverstaanbare speeches aanhoren, 

waarna zij meteen aan het werk werden gezet omdat een nieuwe onderwijzer proefles gaf. 

Waarom was er in 1866 meer feestvreugde?, vroeg de oud-leerling zich af en hij gaf meteen 

zelf het antwoord. De eenvoudige opening lag aan de zware rouw die de gemeente Schoonho-

ven had aangenomen na de plechtige ter aarde bestelling van de CVT.  

 
Het verweerschrift: de laatste publieke actie van Westbroek 

Westbroek liet het er echter niet bij zitten. Begin januari 1898 verzochten oud-voorzitter 

Westbroek en oud-secretaris Moussault de raad een onderzoekscommissie in te stellen over 

het opheffen van de CVT. Zij ondersteunden het verzoek met een verweerschrift. Het werd de 

zwanezang van de man die zolang het Schoonhovense onderwijs had gediend. Het verweer-

schrift, een blauw schoolschrift bestaande uit 44 pagina’s, was in de kantlijn voorzien van ty-

pografische richtlijnen zoals cursief drukken en dik drukken. De ingezonden brieven uit de 

Schoonhovensche Courant waren aan de tekst toegevoegd. Het verweerschrift werd uitgege-

ven, maar raakte zoek bij de overgang van het Krimpenerwaard Archief naar het archief Mid-

den Holland in 2006. 

Hoewel Moussault mee ondertekende, was Westbroek hoogstwaarschijnlijk de schrijver van 

het verweerschrift. De schrijvers openden met vragen, stelden de feiten nog eens vast, voor-

zagen ze van bijtend commentaar en eindigden met een forse aanklacht jegens de burgemees-

ter en de Raad. Vragenderwijs stelden zij ‘Deed de schoolcommissie haar werk niet?’ ‘Was 

zij haar bevoegdheid te buiten gegaan?’ ‘Had zij gehandeld in strijd met de voorschriften der 

wet?’ 

Opnieuw werd het schoolverslag van 1895 geciteerd zoals het niet volgen van het advies over 

de plaatsing van scheidingsmuren in klas 3 en 4 van de lagere school. Een onderwijzer moest 

nu op woensdag en zaterdag les geven aan 120 kinderen: ‘in strijd met de wet, afmattend voor 

de onderwijzer en weinig vrucht opleverend voor de leerlingen’. De adviezen in het school-

verslag van 1896 waren evenals de eerder gegeven adviezen niet opgevolgd. Een aantal uit-

spraken van de burgemeester werden weerlegd, scherp aangevallen en soms geïroniseerd. 

Westbroek voegde nieuwe feiten toe. Bij de overgangsexamens van 1896 (van 9 tot 12 en van 

2 tot 4 ½ ) constateerden Kolff en Westbroek dat zij op een van buiten geleerd lesje werden 

                                                           

90.SC 19, 22 en 26 mei 1897. 

91.SC 31 juli 1897: XYZ; SC 1 en 18 september 1897; 23 maart en 6 april 189: Verax; ‘Verax’ verwees graag 

naar de nationale held Allairt Beylinc, levend begraven in Schoonhoven tijdens de Hoekse en Kabeljauwse twis-

ten; volgens de overlevering stelde Allairt zijn eer hoger dan de dood; over Verax: Tacitus, De opstand der Ba-
taven, vertaald en toegelicht door Vincent Hunink (Amsterdam 2005) 87-88; vgl. Jensen, Verheerlijking van het 
verleden, 98-100, 135, 149. 
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onthaald. Hoe konden zij in de toekomst een dergelijke comedie-vertoning voorkomen? 

Hemmes kreeg het verwijt vakken op te voeren, die niet gegeven werden, zoals tekenen en 

zingen. Op die manier kreeg hij extra rijkssubsidie. Weer onderstreepte Westbroek bij zijn 

opvolger allerlei zaken die niet deugden. 

Burgemeester Kolff werd ook aangevallen door Westbroek. Hij had klachten van ouders ge-

negeerd en ingezonden brieven van Greup, Moussault en Westbroek niet beantwoord. De 

burgemeester wenste ze niet te bespreken: ‘Men had al genoeg van die commissie gehoord’. 

De opheffings-motie van Van Willenswaard had succes, omdat zij de CVT verweet oude fei-

ten op te rakelen en het hoofd Hemmes en het onderwijs te schaden. De in de ogen van de 

CVT verstandige motie van Kooiman om alles door een commissie te laten uitzoeken werd 

daarna weggestemd. De burgemeester had de zedelijke moed niet om de schoolcommissie 

eerherstel te verlenen. De beschuldiging aan de Raad was zeer emotioneel: 

Hebt gij bij het uitspreken van de woorden niet nagedacht hoe kwetsend het was voor 

mannen voor wie strikte plichtsbetrachting wet is. Mannen die zich wensen te zuiveren 

van de blaam die gedisqualificeerd zijn in de ogen van hun stad en landgenoten. Waar 

sluimerde bij u het gevoel van recht, eerlijkheid en plicht toen de brief die ons zou 

kunnen rehabiliteren terzijde werd gelegd? 

De raad vervreemdde mannen van zich die steeds bereid waren geweest hun werkkracht en 

hun kennis in te zetten voor de bloei van de gemeente. Hoewel de opheffing van de CVT wet-

telijk mogelijk was, wees Westbroek op een KB van 1891 waarin de arrondissements-

schoolopzieners werden opgeroepen de oprichting van commissies van toezicht te bevorderen. 

In de raadsvergadering van 11 januari 1898 kwam het verweerschrift van de oud-voorzitter en 

oud-secretaris van de CVT ter sprake. Weer werden argumenten uitgewisseld, uitstel volgde 

maar uiteindelijk viel 31 maart 1898 de beslissing. Met zes tegen vier stemmen werd het ver-

weerschrift terzijde geschoven. 

Terugkijkend had de CVT in sommige opzichten gelijk. Het rooster van acht tot één uur op 

woensdag en zaterdag was inderdaad lang voor de meisjes. Deze situatie was ontstaan na het 

vertrek van Bourdrez waardoor alleen een handwerkonderwijzeres de lessen gaf. De onder-

wijzers en de jongens gingen naar huis en van twaalf tot één kregen de meisjes les van een 

leerkracht die volgens de CVT lees Westbroek geen ‘tucht’ kon houden. Het zat Westbroek 

waarschijnlijk nog steeds dwars dat Bourdrez vlak voor het beëindigen van haar loopbaan niet 

was opgevolgd. Kritiek op het rooster met in de zomer de aanvangstijd van acht uur, was het 

aantasten van Westbroeks begintijd om negen uur. En zo muggeziftte Westbroek over veran-

deringen van zijn opvolger. Aan de positieve punten het gelijktrekken van het onderwijs tus-

sen jongens en meisjes (de jongens hadden in de twee hoogste klassen één uur meer wiskunde 

en natuurkunde), het zorgvudig en rechtvaardig administreren van overgangsexamens, ging 

Westbroek voorbij. In het CVT-conflict had Westbroek te weinig medestanders hoewel 

buurman Moussault, sommige raadsleden en trouwe oud-leerlingen hem steunden. Akkerhuijs 

hield zich afzijdig. Problemen met zijn eigen personeel, de organisatie van het Kroningsfeest 

(met daarin Kolff en andere tegenspelers van Westbroek als commissieleden) gaven hem 

werk genoeg. Na al die jaren het gebouw te hebben gedeeld met Westbroek voelde hij zich 

misschien zelfs wel bevrijd van de dominante collega. Hij was nu eindelijk koning in zijn ei-

gen rijk, de verbouwde school.  

Bij de kritiek op het vroege beginuur vond Westbroek te laat medestanders. Hij was al ernstig 

ziek toen dertien ouders, o.a. een arts en een kapitein, in maart 1899 een aanvraag deden de 

begintijd van acht uur te beperken tot de maanden mei, juni, juli en augustus. In hun ogen was 

de schooldag een te lange zit en een te langdurige geestelijke inspanning voor kinderen van 
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tien tot vijftien jaar. Als bewijs werd hoofdpijn en schoolverzuim van verschillende kinderen 

aangevoerd.
92

 

 

Het laatste jaar van Westbroek 

Bij de kroningsfeesten viel in elk geval geen enkele keer de naam Westbroek. Na het school-

commissieconflict was zijn rol uitgespeeld, behalve in de Remonstrantse kerk. De laatste 

maanden van zijn leven was Westbroek ernstig ziek. Als altijd bleef zijn geest helder en al-

leen vertrouwde vrienden werden nog bij hem toegelaten.  

Na zijn overlijden op 23 juli 1899 verscheen met zware rouwrand omgeven een herdenkings-

artikel in de Schoonhovensche Courant. Zijn verdiensten op velerlei gebied werden nog eens 

breed uitgemeten. Détails in het herdenkingsartikel, zoals het noemen van het bezit van een 

grote boekenschat en het uitstekend kunnen bespelen van verschillende instrumenten, comple-

teren het beeld van een veelzijdig onderwijsman. Zijn kennis van wat er speelde in de wereld 

werd vergroot door zijn reizen in het buitenland waar niets hem ontging, omdat hij zijn talen 

sprak. Aan het eind van het artikel weerklonk ook kritiek. Westbroek was een merkwaardig 

man met gebreken en eigenaardigheden, zo werd geschreven. Als je je zo in het publieke le-

ven bewoog als Westbroek, werd je natuurlijk beoordeeld, was de vergoelijking van de schrij-

ver. Velen wisten welke grote gaven van hart en verstand in dat lichaam schuilden en wat de 

stad aan hem verplicht was. De herdenker, misschien was het Akkerhuijs wel, kritiseerde heel 

licht Westbroeks voorzitterschap van de CVT: ‘Hij wijdde ook aan die taak nog zijn beste 

krachten; maar zijn inzichten strookten niet met die van anderen, wat aanleiding gaf dat hij 

die taak moest neerleggen’. Het slotoordeel was positief ‘in de prachtige zomernacht van 22 

op 23 juli werd de lamp uitgeblust.…… Zij had véél licht verspreid! Haar schijnsel was velen 

ten zegen!’ 

 
De begrafenis 

De Schoonhovensche Courant deed weer verslag. De begrafenis bracht familie, vrienden, de 

onderwijzers van school 1 en een onderwijzer die tot zijn afronding een vijftiental jaren met 

hem samenwerkte (waarom noemde de Schoonhovensche Courant de naam Henstedt niet ?) 

rond zijn graf. De remonstrantse predikant, het waarnemend hoofd van de gemeente Lazon-

der, Akkerhuijs namens het Nut en al het onderwijzend personeel sprak. De zoon van West-

broek, kapitein-paardenarts eerste klasse bij het regiment huzaren, bedankte ook namens zijn 

moeder. Kolff en Hemmes ontbraken. Een jaar later in oktober kwamen velen weer bij het 

graf om de onthulling bij te wonen van het monument, dat door oud-leerlingen uit heel het 

land en uit Nederlands-Indië was aangeboden. Het 3600 kilo zware gedenkteken was gebracht 

door de stoomboot Johan. Ongeschonden kwam de twee en halve meter hoge zerk met aan de 

voorzijde een glazen plaat met ‘Ter herinnering aan onze leermeester’ op de begraafplaats. Op 

een tegen de zerk rustend plateau bevond zich een kleine ovalen zerk met de woorden: G H 

Westbroek 3 febr 1823-23 juli 1899. Het ontwerp was van stads-architect Redeker. In 1902 

overleed mevrouw Westbroek, 79 jaar oud. Haar naam kwam niet op het graf, wel in 1934 die 

van hun enige zoon: J.J. Westbroek van Craenenbroeck, oud majoor veterinaire dienst en op 3 

mei 1934 getrouwd met de freule van Santen van Craenenbroeck. 

Het graf met gedenkteken ter ere van Aart Admiraal is onvindbaar, maar dat van Westbroek 

steekt nog heden ten dage boven alles uit met het vergezicht over de Lek, waar hij ooit, zoals 

                                                           

92.Ingekomen stukken 224: Westbroek, voorzitter, en Moussault, secretaris, aan de Raad, hierbij het blauwe 

schrift en een aantal krantenknipsels, 28 december 1897; 24 juli 1898: Hemmes aan B en W; 30 juli 1898: 

Moussault aan B en W; 5 september 1898: Moussault aan B en W; 6 september 1898: Hemmes aan B en W; In-

gekomen stukken 225: Aan het dagelijks bestuur van de gemeente Schoonhoven; dertien ouders van leerlingen 

van klas 3, 4, 5 der school voor meer en uitgebreid lager onderwijs, 11 maart 1899; SC, 3 april, 7, 15, 19, 22 en 

26 mei, 23 juli; 21 en 28 augustus; 18 september 1897; SC 31 maart en 6 april 1898. 
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de Schoonhovensche Courant poëtisch meldde, op een a-giorno verlichte boot Apollo diri-

geerde.
93

 

 

 
     Afb. 20: Het grafmonument voor Westbroek (eigen foto)     

                                                           

93.SC 29 juli en 2 september 1899; 6 en 17 oktober 1900; de commissie bestond uit de oud-leerlingen P. Greup, 

H.T. van den Braak, J.G. Doesburg, J.A. Geijskes, G. Greup DHzn, A.W. Lazonder, W.N. van Nooten, G.P. 

Santman, D. Teijinck; volgens Hulsman, Midden-Holland, trekt de hoge neo-classicistische stèle van G.H. 

Westbroek uit 1899 de aandacht; het graf is omheind door hardstenen palen die door ijzeren stangen zijn verbon-

den; vgl.. SC 1934. 
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De laatste Schoonhovens jaren van schoolhoofd Akkerhuijs 
Voor het vertrek van Akkerhuijs als hoofd werd het 25-jarig jubileum van Schless gevierd 

(1876-1901). Op de receptie waren alle standen en godsdienstige richtingen vertegenwoor-

digd, onderstreepte de Schoonhovensche Courant in haar verslag. Oud-leerlingen schonken 

een sierlijk notenhouten salonameublement, waar zilveren lepels, een geschenk van de colle-

ga’s, en zilveren vorkjes, een geschenk van het hoofd, goed bij pasten. Het ULO- personeel 

zorgde voor de achtergrond met een plateelwandversiering en een fraaie schemerlamp. De 

feestavond was gevuld met voordrachten en veel muziek, nu van H.A. Westbroek, school-

hoofd te Stolwijk maar begonnen als kwekeling bij Akkerhuijs. Het was een druk jaar. Als 

oudste ambtenaar prees Akkerhuijs in een afscheidstoespraak de vertrekkende burgemeeester 

Kolff, die naar zijn zeggen op zeer humane wijze met zijn ambtenaren placht om te gaan. 

Het jaar 1901 bracht de invoering van de leerplicht. Van de CVT was helemaal geen sprake 

meer. De commissie van schoolverzuim werd toonaangevend. De raad wilde naast de hoofden 

Akkerhuijs en Fafié de commissie uitbreiden met een katholiek en een vrouw. Raadslid 

Kooiman maakte zich naar aanleiding van deze discussie al zorgen over de komst van een 

vrouw in de raad. Na de aanmelding van nieuwe leerlingen in april 1901 zwaaide Akkerhuijs 

de scepter over 521 leerlingen. De commissie van schoolverzuim kwam meteen in actie, on-

geveer veertig ouders kregen een brief om hun leerplichtige kinderen beneden de dertien jaar 

naar school te zenden. Sociaal en maatschappelijk was Akkerhuijs nog steeds actief. Met ‘Bij-

stand in Nood’ organiseerde hij een Transvaalavond toen Paul Kruger ons land bezocht. Als 

bestuurslid van de vereniging ‘Opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen in Zuid Hol-

land’ moest hij dikwijls vergaderen in Rotterdam.
94

 

 

Het afscheid van Akkerhuijs als hoofd van de openbare lagere school 
Tot het laatst toe ging Akkerhuijs mee met de schooluitjes van de hoogste klas. Het afscheid 

naderde: op 10 januari 1902 was het vergelijkend examen onder zeventien kandidaten voor 

zijn opvolging. Plaatsvervangend hoofd Hoogendoorn, oud-onderwijzers schoolhoofden 

Brouwer en Westbroek, waren buitengesloten. Kennelijk wilde het bestuur iemand van buiten: 

M.R. ten Hagen, hoofd in Sleen met de aktes tekenen en gymnastiek, werd benoemd. 

Op 7 februari 1902 om drie uur ’s middags ging Akkerhuijs voor zijn afscheid met een rijtuig 

van school naar het raadhuis. De kort tevoren benoemde burgemeester Van Sloten huldigde 

Akkerhuijs, die had gewerkt onder de ‘zachte’ wet van 1857 en de ‘krachtige’ wet van 1878. 

Terecht had Akkerhuijs voor zijn inzet een ridderorde ontvangen, aldus de burgemeester. In 

zijn dankwoord waarbij de tranen onophoudelijk over zijn wangen liepen, verwees Akkerhuijs 

naar de 3817 kinderen die hij had onderwezen. Hij dacht terug aan de nog niet gemoderni-

seerde banken, waarop zo velen hadden gezeten. Tegenover de autoriteiten was Akkerhuijs 

weer onderdanig als altijd. Hij faalde in het onderwijzen van christelijke en maatschappelijke 

deugden zonder politieke richting, hij was zwak en niet altijd baas van zijn woorden, zei hij 

zelf, en overspoeld door emoties eindigde hij: 

Laat mij zwijgen van wat mijn voorhoofd heeft doen rimpelen, tranen heeft doen big-

gelen. God heeft mij trouw terzijde gestaan in het strijdperk des levens. Ik heb mij 

voorgenomen dat punt niet te roeren. Ik ben vrijwillig heengegaan. 

Doelde hij op de conflicten van de laatste jaren? 

De cadeau’s waren overvloedig: een album met zeshonderd namen, een crapaud, een spiegel, 

en van de gemeente een cylinder-schrijfbureau. Van Henstedt kreeg hij namens de onderwij-

zers van de normaallessen een eikenhouten fauteuil (Oud-Hollands model). Zou het geschenk 

                                                           

94.SC 21 november 1900; SC 2, 6 en 13 februari; 6 maart; 11 en 29 mei; 28 juni en 27 juli 1901. 
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van de onderwijzers, een vijftal foto’s van henzelf en een foto van de school, boven het bu-

reau in het nieuwe huis van Akkerhuijs hebben gehangen?
95

  

 

Een laat vertrek als directeur van de Rijksnormaallessen 
Akkerhuijs bleef het onderwijs toch nog dienen tot in zijn 73ste levensjaar: hij deed niet onder 

voor Westbroek. Op 30 oktober 1909 nam hij, na ruim dertig jaar, in het Nutsgebouw afscheid 

als directeur van de Rijksnormaallessen. IJsbrant Boers, schoolhoofd te Lekkerkerk, blikte te-

rug op de 36-jarige samenwerking aan de opleidingsklasse en normaallessen. Zoon Anton, 

onverwacht gekomen, drukte de voetsporen van zijn vader met een afscheidslied en een voor-

dracht over de vier jaargetijden. Districtsschoolopziener Boswijk betrok de vrouw van Akker-

huijs, die altijd een steun in moeilijke tijden was geweest, in de hulde. Akkerhuijs beloofde 

nog dikwijls terug te komen in Schoonhoven, ook al zou hij naar Den Haag verhuizen.
96

  

Het werd tijd om te vertrekken, want in 1909 schreef Vinck nog steeds ingezonden brieven, 

nu nam hij het op voor Gelok in een salariskwestie. De Oranjefeesten waren niet meer zoals 

vroeger. Wel was er een kerkdienst op 1 mei daags na de geboorte van Juliana maar pas tien 

dagen later zou het feest zijn.
97

  

                                                           

95.NS 26 10 december 1901; 27 december, 1901; 35, 9 januari 1902; 42, 6 februari 1902; SC 22 januari; 8 en 12 

februari 1902. 

96.NS, 2 april 1902; Vroeger op school weet je nog? De geschiedenis van het onderwijs en de scholen in Lekker-
kerk (eigen uitgave; Lekkerkerk 1989) 332, 337: IJsbrant Boers, in 1847 geboren te Krimpen aan den IJssel, 

hoofd 2e school, 1874-1915; C. Smit, tussen 1906 en 1912 hoofd ULO-school.  

97.SC 16 december 1908; SC 3 april; mei; 6 november; 8 december 1909; SC 15 december 1909. 


