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Hoofdstuk 7: Het onderwijs in de polder 

 

Tot op de daken stonden de mensen om de stoet te zien. Menig oog was vochtig.
1
 

 

Westbroek en Akkerhuijs waren de vormgevers van de bloei van het Schoonhovense onder-

wijs. Zij speelden een belangrijke rol op cultureel gebied. In dit hoofdstuk komt aan de orde 

of zij zo bijzonder waren of dat ook andere schoolhoofden zo’n arbeidsintensief takenpakket 

aanpakten. Daartoe volgt een vergelijking van Schoonhoven met de dorpsscholen in de nabije 

omgeving: Ammerstol en Bergambacht. 

In beide dorpen waren respectievelijk Arie van Noortwijk (1817-1894) en Johannes Gerard 

Bettink (1835-1896) hun leven lang hoofd. Van Noortwijk was van 1840 tot 1892 hoofdon-

derwijzer in Ammerstol. Dankzij de herinneringen van schoenmaker Aart Zanen (Ammerstol 

1853-Haarlem 1934) en diens zoon Teun (Ammerstol 1885-1983) is het mogelijk een indruk 

te krijgen van het schoolleven in Ammerstol.
2
 Johannes Gerard Bettink was van 1858 tot zijn 

dood in 1896 schoolhoofd in Bergambacht. In 1882 kwam in Bergambacht aan de dijk tussen 

Schoonhoven en Ammerstol een tweede openbare school tot stand met als hoofd Sjoerd Vel-

sing (1857-1899).
3
 In tegenstelling tot Westbroek en evenals Akkerhuijs werden Van Noort-

wijk, Bettink en Velsing na een vergelijkend examen benoemd. Hun opvolgers zouden maar 

korte tijd aanblijven en elders hun loopbaan voortzetten. 

 

De benoeming van de hoofden 

Het vergelijkend examen in 1840 in Ammerstol 

De opkomst bij de examens was groot. In 1839 bij de benoeming van het hoofd te Ammerstol 

werden 26 kandidaten voor het tweedaagse examen bij notabelen ingeroosterd. Het benoemde 

hoofd vertrok al na een jaar. Dertig sollicitanten meldden zich in 1840 aan voor het nieuwe 

vergelijkend examen.
4
 Het examen bestond uit lezen (proza en poëzie), schrijven, rekenen, 

taal, het schrijven van een opstel (a. taal, b. stijl c. inhoud), ontleden (taal- en redekundig). 

Aardrijkskunde en geschiedenis, kennis van onderwijs en opvoeding werden mondeling ge-

toetst. De dag na het vergelijkend examen moesten de kandidaten nog voorlezen en zingen in 

de kerk. De keus viel in 1840 op de 22-jarige Arie van Noortwijk, die het hoogste aantal pun-

ten behaalde.  

 

Het vergelijkend examen in 1858 in Bergambacht  

November 1857 overleed Jacob van der Leeden, schoolhoofd in Bergambacht. Hij had vanaf 

1806 de gemeente als koster, kerkelijk ontvanger, klokluider en doodgraver gediend. De ge-

meenteverslagen van 1854 en 1855 omschreven Van der Leeden als vergevorderd in jaren en 

zwak van gestel, maar desondanks gingen B en W niet in op zijn pensioenvoorstellen. De on-

derhandelingen ketsten af op vijftig gulden, met als argument dat de assistentie van de onder-

meester de kwaliteit van het onderwijs zou waarborgen.
5
 Na de dood van het 72-jarige hoofd 

werd de gemeente pas actief na aansporing van de schoolopziener uit Gouda. 

                                                           

1.SC 3 oktober 1896. 

2.SAMH, Ammerstol, ac 708, Familiearchieven 3: Teun van Zanen, Herinneringen; 4: Levensbericht van Aart 

Zanen; zie ook Schilt, ‘Levensbericht’. 

3.SC 15 oktober 1899. 

4.SAMH, Ammerstol, ac 702, inv. 560; het vergelijkend examen in 1840 werd anders geformuleerd dan in 1839: 

1.Onderwerp van taal en stijloefening 2. Een volzin ter taalkundige en redekundige ontleding 3. Een regel voor 

een toonschrift 4. Vijf sommen en drie redekundige vragen 5. Zes vragen over aardrijkskunde 6. Terstond mon-

deling over algemene en vaderlandse geschiedenis en onderwijs en opvoeden tot ’s avonds zes uur; aanwezig 

waren de schoolopziener Van Hinloopen Labberton en schoolhoofd Kluitman uit Gouda.  

5.SAMH, BA, Ingekomen stukken 142: Van der Leeden wil als opvolger C.W. du Boeuff, voor zich zelf ƒ 200,-- 

pensioen, voor zijn opvolger ƒ 300,-- en ƒ 120,-- voor onderwijs aan onvermogenden, 8 april 1852; BA 424, 
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Uit 21 kandidaten - zes waren niet opgekomen - werd als opvolger van Van der Leeden de 22-

jarige Johannes Gerard Bettink uit Utrecht benoemd. Hij werkte sinds 1854 bij de vooraan-

staande schoolmeester H.J. van Lummel te Utrecht - alom bekend vanwege zijn wandplaten -, 

waar hij de laatste anderhalf jaar optrad als hoofd van een klas aan de tussenschool. Hij was 

onderwijzer tweede rang met een aantekening Frans en bekend met Duits, Engels, algebra en 

meetkunde. Hoewel twee kandidaten meer punten hadden, werd toch voor Bettink gekozen. 

Het examen bestond in 1858 - alle vakken genoemd in de nieuwe onderwijswet werden ge-

toetst - uit de volgende onderdelen (zie ook bijlage 9): 

 

Het opstel  

‘Hoe moet het schoolonderwijs worden ingericht om de kinderen op te leiden tot chris-

telijke en maatschappelijke deugden met gelijktijdige vermijding van wat strijdig is 

met de eerbied verschuldigd aan de godsdienstige begrippen van anderen?’ 

Een opstelthema dat aansloot bij de neutrale onderwijswet van 1857. De opstellen waren 

doordesemd van een christendom dat de onderwijzer op een indirecte manier moest uitdragen. 

Bettink volgde die aanpak. Kennis van de natuur zou volgens hem aanleiding kunnen zijn om 

Gods grootheid te bezingen, schreef Bettink. Bij het vak geschiedenis zou je vaderlandsliefde, 

trouw en oprechtheid kunnen aanbrengen. Onderwerpen die zouden kunnen kwetsen, moest je 

volgens kandidaat Bettink overslaan of oppervlakkig behandelen. 

 

Ontleden  

Duijnen 

Des Heren goetheit blijckt aen elcken Duijn sijn topp: 

Sout water roert witt sand; de stromen waeijen ’t op; 

Daer zoo’ noch slijck en help, noch geen geweld van delven 

Heeft God de zee belast, Gaet en bedijckt u selven.
6
 

Dit gedicht van Constantijn Huygens vormde het onderdeel ontleden, dat Bettink weinig pun-

ten opleverde; bovendien zag zijn werk er slordig uit. 

 

Rekenen; Meetkunde 

Tien vraagstukken van heel verschillend karakter leverden Bettink het hoogste aantal behaal-

bare punten bij dit onderdeel. 

 

Vormleer 

Slechts één opgave ‘Hoeveel diagonalen kunnen in een 6-, 8- en 22-hoek beschreven wor-

den?’ Bettinks antwoord leverde hem slechts één punt op. 

 

Schrijven 

Och! Waren alle menschen wijs, 

En wilden daarbij wel; 

Deez’ aarde was hun een paradijs 

Nu is zij vaak een’ hel.
7
 

                                                                                                                                                                                     

Gemeenteverslagen 1854, 1855; BA, Ingekomen stukken 145: Van der Leeden wilde ƒ 300,-- pensioen, hij had 

geen vrij licht maar hij gebruikte het overschot van de kaarsen van de avonddienst, hij moest ƒ 100,-- huur beta-

len; de gemeente bood ƒ 250,-- pensioen, 4 april 1855; BA, ingekomen stukken 147: verzoek van Van der Lee-

den om in de woning te mogen blijven wonen a. vanwege verzorging dochter, weduwe met kinderen; b. inwo-

ning beoogd opvolger ondermeester Gijsbertus Groeneveld, 27 juni 1857; Akte 21 Burgerlijke Stand Bergam-

bacht: 25 december 1862 Gijsbertus Groeneveld, 34 jaar, geboren te Oudewater, trouwt met Anna van der Lee-

den, 47 jaar, weduwe Cornelis van der Straaten. 

6.Via website www.let.leidenuniv.nl/Dutch/Huygens [zoeken > duijnen >Constantijn Huygens 1656 (2) > scrol-

len naar gedicht 457]: gedicht dd. 1 maart 1656 (1656: 457). 
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Afb. 21: Kandidaat Van Putten leverde het bewijs de beste calligraaf te zijn (SAMH Gouda) 

 

Letterkunde 

Twee vragen gesteld om Roemer Visscher (1547-1620) en Dirk Rafaelszoon Camphuijsen 

(1586-1627) - de auteur van bovenstaande versregels - in hun tijd te plaatsen, gingen Bettink 

gemakkelijk af. 

 

Geschiedenis 

Pyrrhus van Epirus (319-272 v. Chr.) en de Dertigjarige Oorlog (1618-1648) behoorden tot de 

onderdelen oude en algemene geschiedenis. Vanuit de Dertigjarige Oorlog wilden (1618-

1648) de vragenstellers een verband gelegd zien met het laatste tijdperk van de Tachtigjarige 

Oorlog (1568-1648). De vraag over de geschiedenis van Witte van Haemstede (1272/1282?-

1318) - waarbij Bettink stilstond bij het initiatief dat Jacob van Lennep in 1817 had genomen 

om een monument als een herinnering aan de Slag bij het Manpad te plaatsen - gaf geen enkel 

probleem. 

 

Aardrijkskunde 

Zeven vragen. Topografie, grondstoffen, klimaat, planten en dieren vielen onder dit onder-

deel. Bij aardrijkskunde en ook bij geschiedenis haalde Bettink het hoogste aantal punten.  

 

Natuurkunde 

Vijf vragen. Bettink behaalde hier het hoogste aantal punten. 

 

Zangkunde 

Vier vragen. Zowel theoretisch als praktisch behaalde Bettink het hoogste aantal punten. 

                                                                                                                                                                                     

7.Het vijftiende kwatrijn van ‘Mayschen morgen-stondt’ uit de bundel Stichtelycke rymen (3 dln.; Rotterdam 

1644) van Dirk Rafaelszoon Camphuijsen (1587-1627) en opgenomen in Gerrit Komrij (ed.), De Nederlandse 

poëzie van de 17de en 18de eeuw in 1000 en enige gedichten (Amsterdam 1986) 170. 
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Zingen, lezen, onderwijs en opvoeding - theoretisch en praktisch - werden op de tweede dag 

mondeling afgelegd. Bij de praktijkles haalde Bettink als één van de weinigen zes punten en 

ook bij lezen sprong hij eruit. Als één van de weinigen deed hij die ochtend ook nog schrifte-

lijk vreemde talen.
8
 Misschien gaven het hoogste aantal praktijkpunten, de kennis van vreem-

de talen en de praktijkervaring bij een onderwijsautoriteit als Van Lummel de doorslag bij 

Bettinks benoeming. In Ammerstol kregen de kandidaten een broodje. De schoolopziener at 

apart met de burgemeester. Van Bergambacht is alleen maar de inhoud van het examen be-

kend. In Schoonhoven kregen Leusden, Akkerhuijs en de andere kandidaten uitgebreide maal-

tijden. De gulheid in Schoonhoven steekt wel erg af tegen de karigheid van Ammerstol. 

 

De latere benoemingen 

Bergambacht: Openbare Lagere School 2 

Van de latere hoofdenbenoemingen is veel minder bekend. In 1882 volgde de benoeming van 

Sjoerd Velsing, een vijfentwintigjarige onderwijzer uit Krimpen aan de Lek, als hoofd van de 

nieuwe school 2 in Bergambacht aan de Lekdijk. Hij had niet het hoogste aantal punten be-

haald, maar nummer 1, een Rotterdamse vrijgezel die zijn ouders ondersteunde, trok zich te-

rug. Hij was verbaasd om bij zijn eerste deelname aan een vergelijkend examen meteen als 

nummer 1 te slagen. Hij zag zichzelf niet als alleenstaand hoofd in een huis waar ‘de school 

geheel afgezonderd buiten alle menselijke omgeving was’. Neem iemand die gehuwd is, was 

zijn advies.
9
 

 

Ammerstol 

Na het vertrek van Van Noortwijk in 1892 werd de vijfentwintigjarige Karel Klomp (hoofdak-

te, aantekening Frans en tekenen) uit Utrecht uit zeventien kandidaten gekozen. Akkerhuijs 

had G.D. Heij uit Gouda aanbevolen, maar de gemeenteraad verkoos Klomp met vier tegen 

drie stemmen.
10

 Na zeven jaar aanvaardde Klomp, die inmiddels nog de aktes wiskunde en 

Engels verworven had, een benoeming als hoofd van de westelijke school in Papendrecht.
11

 

Klomps opvolging had heel wat voeten in de aarde. Zevenenvijftig sollicitanten meldden zich 

aan om hem op te volgen. De burgemeesters van de plaats van herkomst van de kandidaten 

moesten op een handgeschreven invulformulier de volgende vragen over de kandidaat beant-

woorden:  

1. Hoe wordt hij als onderwijzer beoordeeld? 

2. Hoe als mens?  

3. Heeft hij slag om te gaan met kinderen en weet hij hun liefde en genegenheid te winnen en 

toch de nodige orde en tucht te handhaven?  

4. Hoe is zijn optreden tegen over de boven hem gestelde macht? Indien dit optreden te wen-

sen mocht overlaten, is dit dan soms te wijten aan omstandigheden waarvan de oorzaak niet 

direct bij hem moet worden gezocht?  

5. Acht u hem in staat zich te handhaven aan het hoofd van een school met een personeel van 

vier onderwijzers w.o. één van middelbare leeftijd, wiens onderwijs een streng toezicht be-

hoeft?  

6. Welke zijn zijn politieke gevoelens en maakt hij daarvoor propaganda,- of wel tracht hij 

zulks te doen?  

                                                           

8.SAMH, BA, inv. 906, vergelijkend hoofd-examen 1858, inv. 907, proces verbaal van het examen. 

9.SAMH, BA, Ingekomen brieven 172, 11/35 Rotterdam, 6 december 1882 11/35.  

10.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 131: voordracht schoolopziener vier namen: G.D. Heij te Gouda, K. 

Klomp te Utrecht, S. Maliepaard te Spijkenisse, C. Volker te Rotterdam; Klomp had de hoofdakte, aantekening 

Frans, zingen en toonkunst; waarschijnlijk gaf de aantekening tekenen de doorslag, 13 juni 1892.  

11.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 138: Ammerstol, 6 maart 1899. 
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7. Welke godsdienst belijdt hij en welke richting is hij daarin toegedaan?  

8. Is hij gehuwd of ongehuwd en indien gehuwd, heeft hij kinderen en zo ja, hoeveel?  

9. Indien gehuwd, hoe staat zijn vrouw bekend, zowel gehuwd als ongehuwd, hoe zijn zijn fi-

nanciële omstandigheden?  

10. Is hij iemand, die nog steeds doorgaat met studeren, zo ja met de bedoeling om akten te 

halen dan wel om zich te blijven ontwikkelen?  

De verkregen informatie werd beknopt aan de kandidatenlijst toegevoegd. Zo werd bij Van 

Wijnen en Vinck, werkzaam bij Akkerhuijs, toegevoegd de aantekening ‘spreken met dialect, 

lelijk’. Van Wijnen was geheelonthouder met een fatsoenlijk uiterlijk, zo werd vermeld, en 

Vinck was een uitstekend onderwijzer. J. Hoeksma was volgens de burgemeester van Ber-

gambacht teveel onderwijzer en maakte een ietwat pedante indruk. Alle sollicitanten waren 

Nederlands-hervormd, de meesten van de moderne richting. 

Andere toevoegingen bij de kandidaten waren: verloofd met onderwijzeres; bedeesd; geboor-

tejaar 1874, dus te jong; zelfingenomen; erfgenaam miljoenen; mensenschuw; en kribbebijter. 

Opmerkelijk was de actie van eenentwintig dorpsgenoten, die erop aandrongen C.L. Vinck uit 

Schoonhoven te benoemen, omdat zij hem als mens en onderwijzer in zeven jaar wel hadden 

leren kennen. De uitverkorene bleek Simon van der Weijde, afkomstig uit Zierikzee, gehuwd, 

vader van één kind, Nederlands-hervormd moderne richting en niet onbemiddeld.
12

 

 

Bergambacht. Openbare Lagere School 1 en Openbare lagere school 2 

Bettink overleed in 1896 en hoewel één van zijn zoons probeerde zijn vader op te volgen, viel 

de keus in het begin van het nieuwe jaar op Christiaan Stumphius uit Rotterdam.
13

 Eind 1897 

vroeg Velsing ontslag wegens zijn benoeming in Den Haag.
14

 De keus viel op Willem Brou-

wer uit Schoonhoven. Beide voordrachten bestaande uit vier personen werden door de 

schoolopziener voorgelegd aan B en W, waarna de raad besliste. Bij de opvolging van West-

broek werd een voordracht van drie personen opgemaakt. Er kwam geen advertentie: de kan-

didaten meldden zich zelf aan. Feitse Hemmes, hoofd van het ULO in Leerdam stond nummer 

1.
15

 De raad bleef dromen van een opleving van de kostschool. Bij de opvolging van Akker-

huijs werd na een vergelijkend examen onder zeventien kandidaten een schoolhoofd uit Sleen 

benoemd. 

 

Bergambacht en Ammerstol: de schoolreglementen (1847-1900) 

De reglementen uit 1847 en 1848 van de beide dorpen Ammerstol en Bergambacht verschil-

den amper.
16

 Voor beide plaatsen kwamen de richtlijnen van het provinciaal bestuur. Burge-

meester en assessoren (vanaf 1848 wethouders geheten) van beide dorpen overlegden waar-

schijnlijk veel met elkaar. De commissie van toezicht, in deze gevallen B en W zelf, moest 

minstens twee keer per jaar de school bezoeken en vier keer per jaar vergaderen. De lesuren 

waren in beide dorpen van maandag tot en met vrijdag tussen 9 en 12 in de ochtend en van 1 

tot 4 in de middag. Bij aanmelding van tenminste zes leerlingen was er avondschool van 6 tot 

8 ’s avonds. Als de onderwijzer doordeweeks buitengewoon verlof kreeg, moest hij de lessen 
                                                           

12.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 138: Ammerstol, 18 april 1899. 

13.SAMH, BA, Ingekomen stukken 188: C. de Borst, hoofd Dubbeldam, G.K. ter Heege te Haarlem, A. Schou-

ten te Vlaardingen, C. Stumphius te Rotterdam, 16 januari 1897. 

14.SAMH, BA, Ingekomen stukken 188: 23 december 1897; ingekomen stukken 189: W.Brouwer uit Schoon-

hoven, C. van Essen uit Lekkerkerk, A.A. Stal uit Rotterdam, J.W. Wooldrik uit Brielle, 4 februari 1898. 

15.Schoonhoven, Ingekomen stukken 221: voordracht 1. Feitse Hemmes, hoofd MULO Leerdam 2. J.Temmink, 

1e onderwijzer tussenschool ter Schiedam 3. J. Kloosterman, hoofd MULO Amerongen, 18 april 1895. 

16.SAMH, BA, inv. 890: Reglementen en verordeningen schoolwezen 1847-1929; in het schoolreglement van 

1847 wordt alleen de onderwijswet van 1806 genoemd, in het schoolreglement van 1848 wordt de onderwijswet 

van 1842 ook genoemd; de reglementen van Bergambacht zijn gedagtekend op 27 september 1847 en 10 april 

1848; de reglementen uit Ammerstol zijn gedagtekend op 28 september 1847 en 15 april 1848. 
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zaterdag inhalen. De vakantie bedroeg veertien dagen. Behalve de school verwarmen en 

schoonhouden, moest de onderwijzer het gebouw ook tussen de middag luchten. De voor de 

verwarming benodigde turf mocht hij niet voor eigen gebruik benutten. De onderwijzer en 

zijn huisgenoten mochten geen nering beginnen in het schoolhuis. Leerlingen inzetten voor 

klusjes was verboden. 

De leerlingen werden aangemeld vanaf zes jaar, mits voorzien van koepokinenting. Een leer-

ling kon elke maand beginnen. De betaling was gespreid. Afhankelijk van hun ‘soliditeit’ 

konden de ouders per week, per maand, per drie maanden of per jaar betalen. Het reglement 

van 1847 meldde voor de laagste klas als tarief een dubbeltje per week, voor de middelste en 

hoogste klas twintig cent. In 1848 volgde een verfijning: de derde/laagste klas betaalde een 

dubbeltje + twee cent voor leermiddelen, voor de tweede/middelste en eerste/hoogste klas be-

taalde men vijftien cent + drie cent voor leermiddelen. 

In Ammerstol lag het tarief in 1847 op een dubbeltje (derde klas) en vijftien cent (eerste en 

tweede klas), in 1848 volgde de verfijning acht + twee cent (derde klas) en twaalf + drie cent 

(eerste en tweede klas) voor schoolgeld en leermiddelen. Schoonhoven rekende voor de hoog-

ste klas beduidend meer, namelijk eeen kwartje, dan de twee andere gemeentes. De kinderen 

die in Schoonhoven de hoogste klas bereikten, kwamen vermoedelijk uit gegoede gezinnen. 

Ammerstol, een arme gemeente, had het laagste schoolgeldtarief. 

In de dorpen konden de ouders tegen inkoopsprijs boeken aanschaffen om hun kinderen thuis 

te laten oefenen wat hen niet onthief van de betaling van leermiddelen. Was de leerling één 

dag aanwezig dan volgde een betaling van een halve week, was je twee dagen afwezig dan 

moest de hele week worden betaald. 

De tabel van werkzaamheden moest duidelijk geschreven en behoorlijk opgeplakt in het 

schoollokaal hangen. Als de onderwijzer meer dan vijftig leerlingen in de klas had, mocht hij 

de twee meestgevorderde leerlingen als onderwijshulp inzetten. Zeventig leerlingen verplicht-

te tot aanstelling van een ondermeester, die hij zelf moest betalen. Het onderwezene bevatte 

het gangbare programma van die tijd.
17

  

Van het reglement van 1858 is slechts het klad van Bergambacht bewaard gebleven, met in de 

kantlijn aantekeningen van de burgemeester die, zoals in zo veel kleine gemeenten, tevens se-

cretaris was. Nieuw was artikel 8: ‘De schooltijd zal dagelijks met een kort en gepast gebed 

op een eerbiedige wijze ingerigt, geopend en gesloten worden’. Het onderstreepte nog eens 

het godsdienstig-neutrale karakter van de openbare school. In artikel 18 liep het reglement 

vooruit op een te benoemen hulponderwijzer die zijn hoofd buiten de schooltijden gehoor-

zaam moest helpen. Evenals tien jaar geleden was het voorschrift de kinderen met zachtheid 

en liefde, zonder lichamelijke straffen, te behandelen. 

Als er wat aan de hand was, mochten de ouders de klas niet binnenlopen om over de onder-

wijzers te klagen. Zij moesten naar B en W gaan die, na overleg met het hoofd, zouden probe-

ren de klachten te laten ophouden. Lukte dat niet, dan werd de hulp van de schoolopziener in-

geroepen. Behalve de zorg voor de hygiëne van het schoollokaal, kreeg het hoofd de opdracht 

om de kinderen ‘zindelijk en welgewassen’ ter school te laten komen. In de school zou hij er-

voor zorgen dat de scholieren niet onnodig naar buiten gingen en dat zij zich gedurende de he-

                                                           

17.Artikel 15: Drie klassen afgezonderd van elkaar, een ieder binnen elke schooltijd onderwijs ontvangen, derde 

laagste klas lezen der letters, twee en drie klanken en derzelver zamenvoeging tot woorden, het spellen van twee, 

drie en meer lettergrepen, redelijk wel lezen, kennis der cijferletters, kleine getallen en leestekenen met al het-

geen verder tot de verstandelijke ontwikkeling der kinderen nodig is. Tweede klasse, schrijven, vaardig en 

kunstmatig lezen, eerste beginselen der Nederduitsche taal, Nederlandsche geschiedenis, vaderlandsche geschie-

denis en van het Nederlandsch munt-maat en gewigtstelsel, eerste hoogste klasse in de geschiedenis en aard-

rijkskunde vooral met betrekking tot ons vaderland, voortzetting werkzaamheden der tweede klasse de behoefte 

der meer gevorderden, verbetering van gebrekkige opstellen, oefening in brievenstijl, onderwijs in de zangkunst 

en geregelde zangoefening, de verdere verdeling van deze werkzaamheden voor elke schooltijd aan de onderwij-

zer overgelaten kennisgevend aan de CVT. 
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le schooltijd aandachtig zouden gedragen. De burgemeester voegde in de kantlijn toe: ‘de on-

derwijzer kan niet zorgen buiten de school’. 

De gemeenteontvanger inde voortaan de schoolgelden, tevoren een taak van het schoolhoofd. 

Het aanschaffen van schoolboeken na goedkeuring van de schoolopziener verliep, evenals de 

leermiddelen, via de gemeente. Het hoofd moest in de gaten houden dat de leerlingen ‘orde-

lijk en zindelijk’ de boeken en al het andere lesmateriaal gebruikten. Het leerplan werd aan-

gepast met nog steeds de indeling in drie klassen.
18

 Artikel 15 over de avondschool (ma, di, 

do, vr 6-8) schiep de mogelijkheid om te komen tot oprichting van een ULO-school, na wetti-

ge goedkeuring door de gemeenteraad en mits de hoofdonderwijzer bevoegd was. In Bergam-

bacht kwam geen ULO-school, maar wel een tweede openbare school aan de Lekdijk.  

De splitsing van de scholen in Schoonhoven vereiste begin jaren zestig nieuwe verordeningen, 

één voor Akkerhuijs, één voor Westbroek en één voor de CVT. Voor Bergambacht gold toen 

daarentegen nog steeds de verordening van 1858. Bettink was verplicht elke maand leerlingen 

aan te nemen en de armen pas toe te laten na toestemming van de burgemeester. Bettink 

moest één keer per jaar aan de burgemeester melden of de armen echt de school bezochten en 

de andere leerlingen wel betaalden, terwijl Akkerhuijs en Westbroek verplicht waren elke drie 

maanden een verslag te schrijven.  

De koepokinenting was voor toegang tot al deze scholen verplicht. Andere doorstane ziektes, 

in Schoonhoven werden mazelen en roodvonk genoemd, moesten de ouders melden. In 

Schoonhoven moest de leerling bij terugkeer na de ziekte een bewijs van genezing van een 

bevoegd geneeskundige tonen. Ammerstol legde in de verordening van 1861 een paar andere 

accenten dan Bergambacht en Schoonhoven. Het hoofd kreeg de opdracht om zo veel moge-

lijk te zorgen voor de gezondheid van zijn leerlingen. Ammerstol moest in die tijd op de ge-

neesheren van Bergambacht en Groot Ammers terugvallen. 

Van Noortwijk kon als eerste in noodsituaties bij besmettelijke ziektes de burgemeester waar-

schuwen. Nieuw was hier, evenals in Bergambacht, de opening en sluiting van de schooldag 

met passend gebed. Tot twee keer toe lag de nadruk op stil, aandachtig en ordelijk gedrag van 

de leerling in school en op weg naar huis. Het schoonmaaktarief van vijf gulden voor het 

hoofd voor een heel schooljaar was de helft minder dan in Bergambacht. Wijzigingen van GS, 

waaronder het aanmelden van leerlingen niet elke 14 dagen te doen, maar om de drie maan-

den vanaf 1 januari, werden overgenomen.
19

 

De nieuwe onderwijswet van 1878 leidde in Schoonhoven tot een gedrukte verordening. De 

rechten en plichten van de ouders, de relatie met B en W, het toelaten van leerlingen ook van 

buiten en het benoemen van een plaatsvervangend hoofd gaven aan dat het hier om een stads-

school ging. Het onderwijzend personeel moest de kinderen op de juiste manier hoeden, pet-

ten en jassen laten ophangen. De CVT kreeg in Schoonhoven een uitgebreide instructie. In 

Ammerstol en Bergambacht bezocht de CVT hooguit twee keer per jaar de dorpsschool. 

Pas aan het eind van de eeuw, na het sterven van Bettink (1896) en het vertrek van Klomp 

(1899), kwamen nieuwe instructies voor het hoofd en het onderwijzend personeel. 

 

Het salaris van de hoofden 

Na 1860 verdiende Westbroek als hoofd vijftienhonderd gulden per jaar terwijl het geld 

voortvloeiend uit het houden van kostleerlingen zijn inkomsten verhoogde. In het begin van 

                                                           

18.Derde laagste klas hetzelfde, tweede klasse, schrijven, vaardig en kunstmatig lezen, eerste beginselen der Ne-

derlandsche taal (in de kantlijn vormleer in welke klasse moet die onderwezen worden.), der kennis van de na-

tuur en van het zingen, vaderlandsche geschiedenis, aardrijkskunde van Nederland en kennis van het Nederland-

se munt-maat en gewigtstelsel. Eerste of hoogste klasse, algemene geschiedenis en aardrijkskunde en de vorm-

leer, voortzetting van de tweede klasse, verbetering van gebrekkige opstellen, oefening brieven stijl en geregelde 

zangoefening, roosteroverleg met B en W.  

19.SAMH, Ammerstol. Inv. 902: Verordening omtrent het lager onderwijs, 24 maart 1860. 
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zijn loopbaan werd Akkerhuijs slecht betaald, maar vanaf 1873 verdiende hij 1100 gulden. 

Het directeurschap van de normaallessen in Bergambacht en later dat van de normaalschool in 

Schoonhoven vergrootte zijn inkomen. Vanaf 1869 was hij corrector van de Schoonhovensche 

Courant, bovendien woonde bij hem wel eens onderwijzend personeel in waaraan hij ook 

verdiende. De hoogte van zijn aanslag in de kohierbelasting laat zien dat hij tot de midden-

klasse van het stadje behoorde. Van Noortwijk kende een moeilijke beginperiode maar toen 

de zalmvisserij weer opbloeide kwam hij tot welstand. 

 

Ammerstol 

Omstreeks 1840 verkeerde Ammerstol in kwijnende toestand.
20

 Het dorp kon het salaris van 

Van Noortwijk niet opbrengen. Het rijk droeg tweehonderd gulden bij. De schoolgelden, zijn 

bijbaantjes als koster, voorzanger, kerkelijk ontvanger en doodgraver vormden een welkome 

aanvulling op het salaris. Na een verzoekschrift van Van Noortwijk in 1846 vulde de gemeen-

te vanaf 1847 het salaris aan tot vierhonderd gulden.
21

 In 1848 stond het salaris weer ter dis-

cussie, maar de gemeente wilde naast de rijksbijdrage het salaris niet permanent met honderd-

vijftig gulden tot vierhonderd gulden aanvullen. De bijdrage van vijftig gulden voor arme 

kinderen bleef lang bestaan. De gemeente beperkte haar taak verder tot onderhoud, verwar-

ming en verlichting van het schoolgebouw. Afhankelijk van de schoolgelden schommelde het 

inkomen van het schoolhoofd zo rondom 425 gulden naast het genot van een vrije woning en 

tuin. 

Vanaf 1855 ging het beter met Ammerstol, Van Noortwijk en de school. Oorzaak was de op-

bloei van de zalmvisserij de Snackert waar Van Noortwijk als vroonmeester (vroon = viswa-

ter) in dienst van de familie Nassau La Lecq een belangrijke bijverdienste kreeg. De bastaard-

tak die afstamde van prins Maurits bezat nog steeds visrechten op de Lek. Deze unieke baan, 

waarvoor volgens B en W strikte eerlijkheid nodig was, vereiste vroeg opstaan voor het af-

slaan, geld in ontvangst nemen en het bijhouden van week- en maandstaten. De extra-

inkomsten, schommelend tussen vier- en vijfhonderd gulden, verbeterden de positie van Van 

Noortwijk aanzienlijk. Hij kon boeken aanschaffen, zijn groeiend gezin beter onderhouden en 

leven volgens de onderwijzersstand. Op voorspraak van B en W bij GS bleef Van Noortwijk 

na de wet van 1857 collecteur van het vroon en mocht hij ook nog kerkelijke posten aanhou-

den.
22

 Pas in 1885 bedankte Van Noortwijk als koster en voorzanger.
23

 Het baantje van dood-

graver verdween net als in Bergambacht uit het takenpakket.  

Vanaf 1860 verdiende Van Noortwijk als gemeenteambtenaar 306 gulden, eerst nog aange-

vuld met de rijkssubsidie van tweehonderd gulden , die echter al snel werd teruggebracht tot 

tachtig gulden. Een percentage van 38% van de schoolgelden kwam bij het salaris van 506 

gulden. Provinciaal inspecteur W.J. van der Heim was bij een schoolbezoek in 1863 zo onder 

de indruk van de ijver en langdurige dienst van Van Noortwijk, dat hij bij de gemeente een sa-

laris van zeshonderd gulden bepleitte. Van Noortwijk had volgens hem zelfs dan nog een ge-

ringer salaris dan de meeste onderwijzers in de omgeving. De inspecteur onderstreepte de be-

scheidenheid van het hoofd door te melden, dat Van Noortwijk noch bij hem, noch bij de 

schoolopziener op een dergelijke verhoging had aangedrongen.
24

 

De raad legde de opmerking van de inspecteur terzijde. Van Noortwijk had immers als vroon-

collecteur aanzienlijke inkomsten waardoor hij aanmerkelijk meer verdiende dan hoofden in 

                                                           

20.Blom, Zalmvisserij, 7: van 1842 tot 1852 ligt de zaak stil.  

21.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 105: 22 september 1846; 106: 8 februari 1847, 19 mei 1847; Notulen 

Gemeenteraad Ammerstol no.3, vergadering 18 juni 1847: suppletie voor 1846 ƒ 58,30; 26 januari 1848: supple-

tie voor 1847 ƒ 22,57½. 

22.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 111: ’s-Gravenhage, 19 oktober 1858. 

23.SC 28 maart 1885. 

24.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 114: ’s-Gravenhage, 7 december 1863. 
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grotere gemeenten.
25

 Volgens de gemeenteverslagen verdiende Van Noortwijk als vrooncol-

lecteur in de jaren 1860 en 1861 resp. 390 en 485 gulden. Melding van deze verdiensten bleef 

daarna achterwege. Van Noortwijk behoorde wel tot de hoogstaangeslagenen in het belasting-

kohier, omdat zijn schrale inkomsten als hoofd door de inkomsten uit zijn baan als vrooncol-

lecteur aanzienlijk hoger werden.
26

  

Vanaf augustus 1876 verdienden de Ammerstolse onderwijzers zeshonderd gulden per jaar. 

Van Noortwijk had nu een lager vast salaris dan zijn onderwijzers.
27

 Hij zou minder pensioen 

krijgen, één van de redenen om een aanvraag in te dienen om zijn salaris aan te passen. De 

gemeente verhoogde zijn salaris tot zeshonderd gulden en Van Noortwijk zou 38% van het 

schoolgeld dat boven het bedrag van zeshonderd guldden uitkwam bij zijn salaris krijgen. 

Gemiddeld lagen deze verdiensten op 165 gulden per jaar. De wet van 1878 bepaalde voor de 

hoofden een minimumsalaris van zevenhonderd gulden. De gemeente schafte daarop de 38% 

toeslag af en Van Noortwijk verdiende vanaf 1881 tot zijn pensioen 765 gulden.
28

  

 

Bergambacht 

Bij Bettink was het jarenlang geen vetpot. Hij kreeg van GS in 1858 toestemming zijn kerke-

lijke functies te blijven uitoefenen. Bettink ontving als vast salaris vijfhonderd gulden; als 

koster en als schoonhouder van het schoollokaal kwamen nog vijftig en tien gulden erbij. Als 

de schoolgelden boven de vijfhonderd gulden uitkwamen, ontving Bettink de helft van het 

overschot. Burgemeester Smits accepteerde zonder problemen het voorstel van Bettink voor 

een pensioengrondslag van zeshonderd gulden.
29

 

In Schoonhoven had de salarisregeling met de daaruit voortvloeiende pensioenregeling heel 

wat meer discussie opgeleverd. Een paar jaar later wilde de raad de verdiensten van West-

broek van het aantal leerlingen laten afhangen. GS keurden die regeling af terwijl in Ammer-

stol en Bergambacht het salaris van het hoofd net als in de eerste helft van de negentiende 

eeuw gedeeltelijk afhankelijk bleef van het aantal leerlingen. De wet van 1878 maakte een 

einde aan deze regeling. 

Bijna jaarlijks vroeg Bettink salarisverhoging. Het verlies van zijn tuin in 1860 door de ver-

bouw van de school, de duurte van de levensmiddelen en zijn steeds groter wordende gezin 

brachten hem daartoe. Toen het basissalaris eind jaren zestig 750 gulden was, vroeg Bettink 

jaarlijks een gratificatie van honderd gulden. In 1874 wilde hij weer honderdvijftig gulden sa-

larisverhoging. De stijgende prijzen waren de oorzaak. Het dorp wist dat ‘hij, noch zijne 

vrouw, noch zijne kinderen overmatig gekleed gingen of zich buitensporige uitgaven veroor-

loofden’. Vijf dagen later volgde al de goedkeuring van de gemeente zodat het salaris negen-

honderd gulden werd. Vanaf 1880 verdiende hij 1050 gulden en vanaf 1879 kwamen extra-

verdiensten van de rijksnormaallessen bij zijn salaris.
30

 Het hoofd van de in 1882 erbij geko-

                                                           

25.SAMH, Ammerstol, Notulen Gemeenteraad, nr 4, 9december 1863. 

26.SAMH, Ammerstol, inv. 1104, Notulen Gemeenteraad no. 56: in 1842 is no.15 van Noortwijk met ƒ 9,00. Op 

de lijst van 98 mensen die belasting betalen in 1843 moet hij ƒ 9,50 betalen. 

27.SAMH, Ammerstol, inv. 1104, Memorie van toelichting op het besluit van de raad der gemeente Ammerstol, 

dd 7 October 1876 no 10 tot wijziging der jaarwedde van de hoofdonderwijzer: jaarwedde ƒ 506,-- en de helft 

van hetgeen de schoolgelden en het daarbijgevoegd moetende worden rijkssubsidie ad ƒ 80,-- meer dan ƒ 506,-- 

per jaar bedragen, zijnde geweest voor 1875 ƒ 469,70 waarvan de helft ten behoeve van de schoolonderwijzer 

beloopt ƒ 234,85, tesamen ƒ 740,85; in 1875 kwam het salaris op ƒ 742,66 uit. 

28.SAMH, Ammerstol, inv. 1104, Memorie van toelichting bepaling jaarwedde 1877: extra ƒ 164,69, 1878 ƒ 

164,74, 1879, ƒ 153,16, gemiddeld ƒ 160,86. 

29.SAMH, BA, Ingekomen stukken 148: Bettink aan G.S, 31 augustus 1858; 11/43: GS geeft toestemming, 26 

oktober 1858; Bettink aan Smits, secretaris/burgemeester Bergambacht, 4 november 1858. 

30.SAMH, BA, Ingekomen stukken 149: Bettink aan de Raad 5 december 1859; 150: Bettink aan de Raad, 5 

september 1860; vaststelling salaris ƒ 550,-- en de helft inkomsten schoolgelden meer dan ƒ 500,--, 3 oktober 

1860; 151: Bettink wil ƒ 650,--, 23 augustus 1861; 152: Bettink weer over gemis tuin, groot aantal kinderen gra-
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men tweede openbare lagere school aan de Lekdijk met eerst geen, later hooguit twee perso-

neelsleden en veel minder schoolkinderen verdiende vanaf 1 januari 1885 950 gulden.
31

 

 

De opvolgers 

Karel Klomp verdiende in Ammerstol achthonderd gulden. Op oudejaarsdag 1897 lichtte 

Klomp B en W uitvoerig in waarom hij recht zou moeten hebben op een salarisverhoging. Hij 

begon met het vermelden van de door hem behaalde akte wiskunde en hij stelde dat: 

wat er ook beweerd wordt te dienaangaande het waar blijft dat de studie van de on-

derwijzer het onderwijs direct of indirect ten goede komt en het niet studeren van de 

onderwijzer tot schade strekt van het gegeven onderwijs. 

Uitvoerig beschreef hij alle bijkomende taken. Hij moest het beheer over het spaartegoed van 

drieduizend gulden van 136 deelnemers zonder vergoeding verrichten, terwijl een boekhouder 

in Schoonhoven hiervoor honderdvijftig gulden kreeg uitbetaald. Het innen van de schoolgel-

den gebeurde door hem ook zonder vergoeding. Hij ging de vorderingen van tweehonderd 

leerlingen na om belangstelling bij kinderen en onderwijzers te kweken en als hoofd in het 

bezit van de aktes tekenen, Frans en wiskunde begeleidde hij vier onderwijzers en zes kweke-

lingen. Dit alles voor slechts achthonderd gulden per jaar. Zo’n karige betaling was naar zijn 

mening een zeldzaamheid in ons land. En aangezien hij nooit klachten over zijn onderwijs had 

ontvangen, mocht hij, was zijn mening, wel eens verhoging verwachten. Op 17 januari 1898 

besloot de raad met algemene stemmen om aan Klomp een persoonlijke toelage van vijftig 

gulden toe te kennen ‘naar rato van gepresteerde diensten’. Hoewel Klomp begin 1899 weer 

vijftig gulden gratificatie kreeg, diende hij 6 maart 1899 zijn ontslag in.
32

 

De opvolger van Bettink, Stumphius kreeg in 1897 als salaris duizend gulden. Na het verkrij-

gen van een nieuwe woning stelde GS honderdvijftig gulden vast als doorberekening bij de 

pensioengrondslag.
33

 Na de invoering van de leerplicht in 1900 vroeg Stumphius een hoger 

salaris. Het leerlingenaantal was gestegen van 198 tot 238. Het herhalingsonderwijs en zijn 

leerplicht-werkzaamheden vereisten zo’n inzet dat bijna al zijn vrije tijd er aan op ging. Zijn 

tractement was te laag in verhouding tot het hoofd van school 2 die maar honderd leerlingen 

in zijn school had. Zijn huisgezin vereiste een hogere bezoldiging. Overeenkomstig het inge-

diende wetsontwerp wilde hij verhoging van zijn salaris of vaststelling van een periodieke 

verhoging.
34

 Zijn brief had succes: vanaf 1 januari 1902 verdiende hij 1050 gulden met uit-

zicht op een maximum van elfhonderd gulden. Het hoofd van school 2 verdiende nu 925 gul-

den met een uitloop naar duizend gulden.
35

 

 

Conclusie 

Terugkijkend op de negentiende eeuw, kunnen we vaststellen dat Westbroek met zijn verdien-

sten op eenzame hoogte stond. De vaste salarissen van Akkerhuijs, Bettink en Velsing lagen 

                                                                                                                                                                                     

tis onderwijs, 21 augustus 1862; Bettink dankt raad voor ƒ 650,-- en extra schoolgelden, 26 augustus 1862; be-

vestiging van verhoging van ƒ 550,- tot ƒ 650,--, 9 september 1862; 156: Bettink tevreden met ƒ 675,-- en helft 

surplus boven ƒ 500,-- schoolgelden, 26 februari 1866; bevestiging, 20 maart 1866; 157: Bettink vraagt verho-

ging, 21 september 1867; 158: Bettink, weer een zoon erbij, vraagt ƒ 750,--, 27 augustus 1868; 159: Bettink 

vraagt ƒ 750,--, 6 september 1869; Bettink bedankt raad twee maal voor verhoging, 7 en 17 oktober 1869; in de 

jaren 1871,1872, 1873, 1876, 1878: aanvraag gratificatieƒ 100,-- ; Ingekomen stukken 164: Bettink vraagt ƒ 

150,-- verhoging, 21 februari 1874; Bettink bedankt Raad verhoging tot ƒ 900,--, 26 februari 1874; 170: GS stel-

len vast: hoofd ƒ 1050,--, onderwijzers en onderwijzeres ƒ 600,--, 26/30 oktober 1880. 

31.SAMH, BA ac 424, Gemeenteverslagen: verhoging salaris tot 950 gulden per 1 jan. 1885. 

32.SAMH, Ammerstol, ingekomen stukken 136: 31 december 1897;138: 6 maart 1899. 

33.SAMH, BA, Ingekomen stukken 189: ’s-Gravenhage 1898.  

34.SAMH, BA, Ingekomen stukken 192: Stumphius aan B en W, 5 april 1901; salarisvoorstel, 22/26 oktober 

1901; goedkeuring GS salarissen Bergambacht, 23/28 dec 1901. 

35.SAMH, BA, Ingekomen stukken 192: 23/28 december 1901. 
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hoger dan het salaris van Van Noortwijk. Door zijn bijverdiensten dankzij de zalmvisserij 

verdiende Van Noortwijk echter minstens evenveel. Van Noortwijk was druk in de weer met 

zijn financiën. Tegen zijn zin gaf hij het baantje van klokkenluider op in 1858. In 1870 stelde 

Van Noortwijk zich als borg garant voor duizend gulden bij de te benoemen ontvanger. In 

1876 wilde de raad zijn salaris niet optrekken tot achthonderd omdat hij genoeg verdiende om 

fatsoenlijk te kunnen leven. In 1878 leende hij tweehonderd gulden tegen 5 % rente aan de 

gemeente voor de te bouwen school.
36

 In Bergambacht stond hij in de belastingkohieren, want 

hij bezat daar een stuk grond.
37

 In een intekenlijst voor aandelen uit 1888 voor het aanleggen 

van een tramweg tussen Schoonhoven en Gouda tekenden het hoofd Westbroek in voor vijf-

honderd gulden en de onderwijzeres Van Sonsbeek voor vijftig gulden; vanuit Ammerstol 

stond Van Noortwijk garant voor honderd gulden.
38

 

 
De benoeming en de salarissen van het hulppersoneel 

Bergambacht 

Bettink kreeg al na een half jaar een hulponderwijzer. Uit de voordrachten van drie personen 

werd meestal de jongste gekozen. J. den Burger kreeg de eerste baan als hulponderwijzer. 

A.B. Valk, vader van het hoofd J. Valk van de bijzondere school te Schoonhoven, werd ge-

passeerd. Valk wilde kerkdiensten vervullen en zelfs van zijn pensioenrechten afzien om de 

baan te krijgen. Den Burger vertrok na een jaar, opgevolgd door P.L. Bakker die in december 

1860 na een paar maanden vertrok. De 47-jarige Eenhuizen uit Schoonhoven kreeg geen kans 

hem op te volgen, ondanks het mooie getuigschrift van schoolhoofd Westbroek. De keus viel 

op de achttienjarige J.A. Klijn, die volgens zijn referent niet groot, maar wel goed bespraakt 

en niet dom was. Sommige hulponderwijzers wilden blijven als het salaris omhoog zou gaan, 

anderen gaven direct al de voorkeur aan plaatsen met een hoger salaris en kortere werktijd. Er 

was een groot personeelsverloop: tot 1875 werkten achtereenvolgens negen hulponderwijzers 

onder Bettink. Vanaf die tijd stabiliseerde de toestand.
39

 

Teunis Bastiaan van Dam en Hendrikus Bezemer werkten tot hun pensioen naast Bettink en 

zijn opvolgers.
40

 Van Dam kwam uit Naaldwijk, maar zijn vrouw uit Haastrecht, zodat de 

streek hem vertrouwd was. Hendrikus Bezemer was in 1864 al kwekeling en keerde vanuit 

Oudewater in 1875 naar zijn geboortegrond terug.
41

 Telkens als Van Dam salarisverhoging 
                                                           

36.SAMH, Ammerstol, Notulen gemeenteraad nr 5, 6 april 1870, van Noortwijk stelt zich garant voor ƒ 1000,-- 

voor de te benoemen ontvanger, notulen gemeenteraad nr 6, 17 november 1878 geeft GS goedkeuring voor le-

ning van ƒ 3000,--, 22 november 1878, Willem de Jong Azn ƒ 2000,--, C.Zaanen Dzn, ƒ 300,--, P.P. Stuurman, ƒ 

300,--, A. Oskam, ƒ 200,--, A. van Noortwijk, ƒ 200,-- lening aan de gemeente. 

37.SAMH, BA, no. 489 Kohieren belasting, 1861, no.717: A. van Noortwijk ƒ 2,26; 1870, no. 600: A.van 

Noortwijk ƒ 2,28; 1871, no.545: A.van Noortwijk ƒ 2,28½. 

38.SAMH, Schoonhoven, ac 1022, familiearchief Van Oosten Slingeland doos I-VIb. 

39.SAMH, BA, Inv. 885: 10 januari 1859 in dienst als hulponderwijzer J. den Burger, vertrek 1 december 1859 

naar Kootwijk, opgevolgd door P.L. Bakker, vertrokken per juli 1861 naar Buiksloot, opgevolgd door C.H. van 

der Horst, vertrokken 1862, opgevolgd door A. Vree, vertrokken 1864, opgevolgd door IJ. Boers. In 1865 kwam 

een tweede hulponderwijzer J.Huijsman. In 1867 vertrok IJ.Boers, opgevolgd door T.B. van Dam. In 1870 werd 

J. Huijsman opgevolgd door P.J. Verlee. In 1870 vertrok Verlee, opgevolgd door P. Blok. Na het vertrek van 

Blok in 1874 was A.L.C. van der Baan twee maanden in dienst, toen opgevolgd door H. Bezemer; BA, Ingeko-

men stukken 165: benoeming H. Bezemer (1875); BA, Ingekomen stukken 150: setje sollicitatiebrieven waaruit 

blijkt Eenhuizen 47 jaar, Klijn 18 jaar, 10 december 1861; 151, 11/7: vertrek J.A. Klijn 24 juni 1861; 11/8: 

Gastmann akkoord met benoeming C.H. van der Horst, 8 j uli 1861; 152, Van der Horst vraagt ontslag; bij ƒ 50,-

- verhoging blijft hij, 18 juni 1862; 153: setje sollicitatiebrieven n.a.v. ontslag Van der Horst, in dienst A. Vree, 

26 april 1853. 

40.Uitgaande missiven deel 2: H. Bezemer krijgt eervol ontslag per 1 april 1910, T.B. van Dam per 1 november 

1910. 

41.BA, Huwelijksakte 9, dd. 28-04-1896: huwelijk Adrianus van Straaten (25 jaar) en Willemijntje van Dam (22 

jaar), vader van de bruid Teunis Bastiaan van Dam en moeder van de bruid Maria van Delft. Haastrecht 1846-

1850 bevolkingsregister blz 187 geboren te Haastrecht Maria van Delft 04-12-1844;BA, Ingekomen stukken 
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vroeg, volgde Bezemer. In 1882 kreeg de negentienjarige onderwijzeres Elizabeth Jeltema uit 

Kollum de baan, nadat de gemeente het salaris tot 650 gulden verhoogd had. Voor zeshonderd 

gulden had niemand gesolliciteerd. Haar referent schoolhoofd de Graaf omschreef haar als 

volgt: 

Hoewel ze niet heel groot is, maakt haar voorkomen toch een gunstige indruk. In de 

omgang is ze minzaam en vriendelijk maar laat zich om me zo eens uit te drukken ‘de 

kaas niet van ’t brood eten’. 

Haar komst bracht voor de onderwijzers een meevaller, hun salaris werd eveneens opgehoogd 

tot 650 gulden.
42

  

Elisabeth Jeltema werd, toen zij met een zoon van Bettink trouwde, in 1892 opgevolgd door 

Louisa Frederika de Broekert. Hoewel Louisa twaalf jaar onderwijservaring had opgedaan in 

Brandwijk, verdiende zij honderd gulden minder dan haar voorgangster. Na protest kreeg zij 

salarisverhoging tot zeshonderd gulden. Na twee jaar klaagde zij nog steeds minder te verdie-

nen dan haar collega’s, terwijl haar taak toch geenszins de gemakkelijkste was. Zij vertrok 

vanwege haar huwelijk en haar opvolgster Jansje van Welie verdiende per 1 januari 1897 zes-

honderd gulden.
43

 Toen Van Dam de overleden Bettink verving, kreeg hij een gratificatie van 

75 gulden, maar zijn aanvraag voor een vergoeding van de woonkosten - één van de voorrech-

ten van het hoofd - werd door GS afgekeurd.
44

 

Vrij snel na zijn benoeming kreeg Velsing M.C.V. de Liefde naast zich als vrouwelijke colle-

ga die evenals de andere onderwijzers in Bergambacht 650 gulden verdiende.
45

 In 1891 vroeg 

school 2 een derde onderwijzer. Het aantal leerlingen schommelde rond de honderd. Voor de 

gemeente Bergambacht waren twee onderwijzers meer dan genoeg, maar de schoolopziener 

drong aan op de benoeming van een derde onderwijzer. Hoewel Velsing graag een dorpsge-

noot benoemd zag, kreeg Arie de Jong uit Bennebroek de voorkeur voor een salaris van 450 

gulden.
46

 

 

Ammerstol 

Lang leidde Van Noortwijk de school alleen. Met het aantrekken van hulppersoneel was 

Ammerstol traag. Zoon Karel van Noortwijk trad als kwekeling per 1 oktober 1861 in dienst; 

het aantal leerlingen lag toen boven de honderd. De vergoeding bedroeg vijftig gulden.
47

 In 

1865 kreeg opvolger J.C. Kentie als kwekeling honderd gulden. De gemeente vond deze 

goedkope oplossing een prima uitgangspunt, totdat in juli 1868 de schoolopziener bij ruim 

130 leerlingen een hulponderwijzer wenste. Hij adviseerde de burgemeester een oproep in de 

Haarlemsche en Nieuwe Rotterdamsche Courant te plaatsen na diens klacht niemand in de 

                                                                                                                                                                                     

154, 11/4: Cornelis Bezemer vraagt toelage voor zoon Hendrikus volgens art 19 wet LO, 11 april 1864; BA, be-

volkingsregister 1850-1860: Cornelis Bezemer (koopman-tapper), adres 159 als zoon o.a. Hendrikus Bezemer 

(ongehuwd geb 22-1-1849); BA, huwelijksakte 12, dd. 23-09-1875: Hendrikus Bezemer (26 jaar) en Aaltje 

Blanken (29 jaar), vader bruidegom Cornelis Bezemer. 

42.BA, Ingekomen stukken 172: benoeming E. Jeltema voor ƒ 650,--, 7 augustus 1882; benoeming Van Dam en 

Bezemer voor ƒ 650,--, 28 augustus 1882. 

43.BA, Ingekomen stukken 184: ontslagbrief wegens huwelijk E.Jeltema, Molenaarsgraaf, sollicitatie L.F. de 

Broekert, 31 jaar, ruim 12 jaar werkzaam te Brandwijk, 23 augustus 1893; 186: 26 februari 1896; ontslagaan-

vraag L.F. de Broekert, 27 augustus 1896. 

44.BA, Ingekomen stukken 188: T.B. van Dam aan de Raad, 18 mei 1897; 11/31: GS wijst verzoek T.B. van 

Dam af, 11 november 1897. 

45.BA, Ingekomen stukken 174, 11/21: Raadsvergadering 26 augustus 1884. 

46.BA, Ingekomen stukken 181: Velsing geeft voorkeur aan Gerrit Verhoog, omdat hij a. de methode kent, b. ij-

verig is, c. aan gymnastiek doet en d. met de leerlingen en hun eigenaardigheden vertrouwd is, 2 maart 1891; 

voorstel na proefles staat nr 1. Arie de Jong uit Bennebroek met aantekening tekenen, 5 maart 1891. 

47.SAMH, Ammerstol, Inv. 82: Gemeenteverslag 1861. 
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omgeving te kunnen vinden. Zelf zou hij in de Nieuwe Bijdragen een oproep verzorgen. Om 

een goede hulponderwijzer te krijgen, was concurrentie nodig, merkte de schoolopziener op.
48

 

Eind jaren zestig kreeg Van Noortwijk zijn eerste hulponderwijzer, te weten Martinus Müller 

uit Beusichem. Na twee jaar vertrok deze naar Haaften. Hij werd opgevolgd door Arie Spoel 

uit Oostburg, die evenals zijn voorganger 325 gulden per jaar verdiende. Op 1 juli 1873 kwam 

Willem Adriaan Emeis als enige sollicitant; hij zou het Ammerstolse onderwijs zijn leven 

lang dienen. Hij woonde een tijd in een gedeelte van het Ammerstolse gemeentehuis, zodat hij 

frequent kwam optreden als getuige bij geboortenaangiften (180 keer) en huwelijksvoltrek-

kingen (24 keer). Zijn salaris steeg snel: vanaf oktober 1875 verdiende hij zeshonderd gulden. 

In 1877 kreeg de tweede hulponderwijzer, die tot juni 1878 bleef, hetzelfde bedrag uitbetaald. 

In drie jaar tijd volgden twee onderwijzers elkaar op, totdat in 1882 Anna Lasonder uit 

Schoonhoven de eerste onderwijzeres werd als gevolg van de invoer van het vak handwerken. 

Na twee jaar volgde Egberdina Enklaar uit Apeldoorn haar op, maar na een jaar gaf zij de 

voorkeur aan een baan in Wageningen. Margeretha Van Dam uit Stolwijk, dus vertrouwd met 

de omgeving, hield het tot haar huwelijk in 1891 uit. Tot die tijd stond op de Ammerstolse 

begroting elk jaar voor de twee onderwijzers twaalfhonderd gulden. Er was in die periode 

geen sprake van salarisdiscriminatie wat betreft leeftijd en sexe.
49

 Wel gaven de vrouwen in 

heel veel gevallen meer uren vanwege de lessen in handwerken buiten de schooluren. 

Eind 1891 nam Arie de Jong na een jaar werken ontslag aan school 2 van de Lekdijk in Ber-

gambacht. Hij kon in Ammerstol vijftig gulden meer verdienen.
50

 In datzelfde jaar viel de be-

noeming van Aartje Geertruida de Jong, een schoonzusje van onderwijzer Emeis. Januari 

1894 vond Arie de Jong - hij had ook nog de akte tekenen - zijn salaris niet in overeenstem-

ming met wat in andere gemeenten gangbaar was. De Jong onderstreepte in april weer zijn eis 

tot vijftig gulden verhoging met een gecalligrafeerde brief. Emeis wilde een vergoeding voor 

het aanleggen van de staten van de zalmaanvoer. Elke morgen moest hij daarvoor om vijf uur 

op de markt zijn.
51

 

De Jong kreeg zijn salarisverhoging in 1894. Schoolhoofd Klomp en onderwijzeres de Jong, 

inmiddels verloofd, wilden ook graag verhoging van hun salaris. Hun salarissituatie werd in 

1895 in een raadsvergadering besproken. Aartje de Jong kreeg vijftig gulden verhoging, om-

dat zij daar recht op had, want zij had evenveel dienstjaren als Arie de Jong. Klomp kreeg 

weer geen verhoging.
52

 Vader Pieter de Jong, raadslid later wethouder, onthield zich van 

stemming als vader van de onderwijzeres, schoonvader van onderwijzer Emeis en toekomstig 

schoonvader van het hoofd der school. 

Kort daarna werd Aartje zo langdurig ziek dat zij haar vervangster wilde vergoeden tot zij 

weer beter was. Een reeks van misverstanden over al dan niet eervol ontslag, doktersattesten, 

vergoedingen, pensioenuitkering, was inzet van discussies in de raad. De schoolopziener was 

ook adviseur en bewonderde de lankmoedigheid van de gemeente. Wel tekende hij bezwaar 

aan tegen het eventueel gehuwd werkzaam zijn van Aartje aan de school.
53

 Maar al het gehar-

rewar zou voor niets zijn, want op 31 juli 1897 deden onderwijzer Emeis en Johannes van 

                                                           

48.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 116: 16 juli 1868; 9 november 1868. 

49.SAMH, Ammerstol, Inv. 561: Onderwijsverslagen gemeente Ammerstol, 1838-1900. 

50.BA, Ingekomen stukken 183: 20 juni 1892. 

51.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 133: 11 januari 1894; 30 april 1894; 5 mei 1894. 

52.SAMH, Ammerstol, Notulen van de Raad 8: 15 oktober 1895. 

53.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 135: A.G. de Jong wilde ƒ 50,-- betalen per maand voor haar ver-

vangster, 24 juni 1896; 23, 26 en 27 juni 1896. 
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Wessem aangifte van het overlijden van Aartje Geertruida de Jong, 28 jaar oud, beroep on-

derwijzeres.
54

 

Johanna Schalij, haar opvolgster, kreeg per 1 oktober 550 gulden en in diezelfde maand vroeg 

Arie de Jong, nu voorzien van de hoofdakte, weer een salarisverhoging van vijftig gulden. Hij 

ving bot en vertrok naar Ridderkerk, zulks niet tot verdriet van Klomp, wiens moeizame ver-

houding met de onderwijzer al eens achter gesloten deuren in de raad ter sprake was geko-

men.
55

 Toen Klomp in 1898 een toelage kreeg, vierde Emeis zijn 25-jarig jubileum. Eénmalig 

kreeg hij vijftig gulden. Een klein bedrag oordeelde een raadslid, maar de net benoemde bur-

gemeester J.J.A. Uilkens suggereerde de mogelijkheid om op de particuliere lijst in te teke-

nen.
56

 Verhoging van Emeis’ jaarsalaris zat er niet in, was hem te kennen gegeven. Hoewel 

Klomp in 1899 weer een toelage van vijftig gulden kreeg, vertrok hij naar de OLS in West-

Papendrecht. De herinneringen aan het verleden, de omgang met Emeis, de zwager van zijn 

gestorven verloofde, wiens onderwijs streng toezicht nodig had, waren vast niet gemakkelijk. 

Misschien bracht de nieuwe eeuw meer geluk: begin 1900 trouwde hij met de dochter van het 

schoolhoofd uit Krimpen aan de Lek.
57

 

 

Conclusie 

De wetten van 1857, 1878 en 1889 bepaalden de salarissen. De wet van 1857 was de eerste 

wet met duidelijke minimumsalariseisen. Een hoofd mocht niet minder verdienen dan vier-

honderd gulden, maar moest bijbanen prijsgeven. In de praktijk viel dit mee: Bettink en Van 

Noortwijk kregen toestemming van GS om andere functies te mogen aanhouden. De bekosti-

ging van de salarissen, gedeeltelijk uit de schoolgelden gefinancierd, viel onder de verant-

woordelijkheid van de gemeente. Als de financiering voor een gemeente moeilijkheden ople-

verde, was bijstand van het rijk mogelijk. Ammerstol maakte, evenals de decennia daarvoor, 

van deze mogelijkheid gebruik.
58

 

In de jaren zestig lagen de salarissen in Schoonhoven wat hoger dan die van Ammerstol en 

Bergambacht. Na het aannemen van de wet van 1857 verdienden de onderwijzers in Schoon-

hoven begin jaren zestig vierhonderd gulden. In Bergambacht gebeurde dat later: in 1873 ver-

dienden zij 425, in 1874 vijfhonderd gulden. Vanaf 1880 verdienden de onderwijzers in Ber-

gambacht zeshonderd gulden. 
59

 

De bijdrage van het rijk bedroeg een derde van de kosten en verlichtte het gemeentebudget. 

De wet stelde echter zoveel hogere eisen aan inrichting van het schoolgebouw, de verhoging 

van leerlingenaantallen en onderwijssalarissen, dat de gemeenten veel meer aan onderwijs 

moesten uitgeven. Veel gemeenten probeerden dit te verhalen op de salariskosten. Zij kregen 

de kans als veel onderwijzers naar één baan solliciteerden. Bettink en Van Noortwijk kregen 

als gevolg van de wet van 1878 een vast salaris, de variabele surplus-verdiensten naar aanlei-

ding van de opbrengst van schoolgelden verdwenen. H.A. Westbroek keerde in 1880 terug 

naar Schoonhoven voor een salaris van zeshonderd gulden. De aanstelling van Elisabeth Jel-

tema begin jaren tachtig in Bergambacht bracht niet alleen haar salaris op 650 gulden maar de 

                                                           

54.SAMH, Ammerstol, Overlijdensakte no. 23; Notulen raad 9: vaststellen salaris ƒ 550,--, 7 augustus 1897; 

raadsvergadering 28 september: vaststelling ƒ 550,-- voor J.M.A. Schalij, verzoek salarisverhoging van De Jong 

afgewezen. 

55.SAMH, Ammerstol, Notulen raad 9: ter zake het niet rondkomen van Klomp en n.a.v. een vraag van Zanen 

over de moeizame verstandhouding tussen Klomp en De Jong. 

56.SAMH, Ammerstol, Notulen raad 9: 17 januari 1898, 27 juni 1898. 

57.Genlias, Gemeente Krimpen aan den Lek, akte nr.1, dd. 15-02-1900: bruidegom Karel Klomp geboorteplaats 

Utrecht, leeftijd 32, bruid Maria Hage, leeftijd 22, vader bruidegom Karel Klomp, moeder Wilhelmina van Gin-

kel, vader bruid Dirk Hage, moeder bruid Maria Apollonia Matthuis. 

58.Van Raalte, Salarissen.  

59.BA, Ingekomen stukken 165: 15 en 20 oktober 1875; BA, Raadsbesluit, 10 november 1880. 
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mannelijke collega’s profiteerden mee. Midden jaren tachtig barstte in Schoonhoven de dis-

cussie over minimum- en maximumsalaris los. Het aantal dienstjaren was een nieuw element 

in de discussie. 

In de jaren negentig was het aanbod van onderwijzers groter dan de vraag. Het aanvangssala-

ris werd nu weer vijfhonderd gulden, zoals zichtbaar was op de lijst met het salarisvoorstel 

van de CVT in Schoonhoven in 1893, waar drie onderwijzers vijfhonderd gulden verdienden. 

De CVT kwam met een voorstel om de salarissen van de onderwijzers te verhogen. Dat voor-

stel liep op niets uit en in 1897 kwamen de onderwijzers van de school van Akkerhuijs zelf 

met een voorstel, waarna Akkerhuijs met een ander voorstel kwam. Dat laatste voorstel, voor-

deliger voor de gemeente, werd overgenomen. De verhouding tussen Akkerhuijs en zijn per-

soneel werd er niet beter op. 

In Ammerstol en Bergambacht voerde het onderwijzend personeel in de negentiger jaren toen 

de aanvangssalarissen voor de nieuwkomers laag waren, weer een intensieve correspondentie 

met de gemeente over salarisverhoging. Begrijpelijk omdat evenals in Schoonhoven in de 

dorpen in de jaren negentig nieuw onderwijspersoneel soms honderd gulden minder kreeg 

uitbetaald dan in de jaren tachtig. 

De salariswet van 1901 die in verband stond met de Leerplichtwet van 1900 bracht de funda-

mentale verandering van uitbetaling naar dienstjaren. Deze wet vereiste eveneens een financi-

ele regeling voor het herhalingsonderwijs. In 1895 had Emeis uit Ammerstol financiële steun 

gevraagd van de gemeente omdat ouders van leerlingen tekort schoten in betaling.
60

 De ge-

meente Ammerstol wilde rondom de eeuwwisseling de onderwijzers dit onderwijs gratis laten 

verrichten, maar de nieuwe wet voorkwam dit. 

 

De schoolgebouwen 

Begin jaren zestig werden de dorpsscholen in Ammerstol en Bergambacht te klein. Volgens 

Van Noortwijk in Ammerstol bevolkten doorgaans rondom zestig scholieren zijn school, 

hoewel van een geregelde schoolgang geen sprake was. De school moest toch worden ver-

groot. De voorschriften van GS werden opgevolgd en de schoolopziener hield alles in de ga-

ten. Zo werden banken vertimmerd en veertien zespersoons schrijftafels bijbesteld. Ook 

moesten er zestig glazen inktkokers komen.
61

 Het bestek liet tevens zien dat school en huis 

van het hoofd nauw met elkaar verbonden bleven. De inspecteur wilde voor de leerlingen de 

twee wc’s buiten, dit in verband met verspreiding van onaangename lucht. De kosten van dit 

alles kwamen op ƒ 5549,23, maar dankzij de subsidies en de opbrengsten van de zalmvisserij 

was Ammerstol in 1862 schuldenvrij; een lening om de school te financieren was overbodig.
62

 

Alle leerlingen zaten in het nieuwe schoollokaal. Van Noortwijk gaf volgens schoenmaker A. 

Zanen, die in de jaren zestig schoolging, les aan honderd leerlingen. Hij herinnerde het zich 

als volgt:  

De meester gaf ons veel schriftelijk werk, vooral aan rekenen werd veel tijd besteed. 

De meester gebruikte de jongens uit de hoogste klasse nog al veel om de kleintjes te 

overhoren zo noemde hij dat. Wij grotere deden dat wat graag, je voelde je dan ook al 

zo’n beetje meester.
63

 

In 1877 was het oordeel van Rijkswaterstaat over de school in Ammerstol zeer ongunstig. De 

lichtval was niet goed door de breedte en ondanks reparaties bleef het gebouw verzakken. 

Rijkswaterstaat oordeelde een houten fundering noodzakelijk. Zelf vond de gemeente het ge-

                                                           

60.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 134: 14 oktober 1895. 

61.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 112: opmerkingen van schoolopziener Gastmann bij het bestek, 8 

oktober 1859. 

62.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 113: specificatie vernieuwing schoollokaal, 12 november 1861; inv. 

no 82: Gemeenteverslag 1862.  

63.Schilt, ‘Levensbericht’ 1, HEK 32 (2008) 138. 
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bouw primitief ingericht voor 120 kinderen en volgens de bepalingen van die tijd niet eens 

geschikt voor honderd kinderen. 

Op 19 december 1877 werd de bouw van een nieuwe school voor ƒ 10.200,-- aanbesteed. Uit-

voerig gaf de gemeente verslag van haar geringe inkomsten: meer dan een lening van twee-

duizend gulden kon zij zich niet veroorloven. De nieuwe school kreeg drie klassen en de on-

derwijzerswoning werd opgeknapt. De subsidies waren hoog: 7600 gulden, van zowel Rijk als 

Provincie. Naderhand kreeg de gemeente nog een extra subsidie van ƒ 929,01.
64

 

In Bergambacht vroegen B en W in 1861 toestemming aan GS om de openbare school te ver-

groten. In twee jaar tijd zou de aflossing rond zijn.
65

 Het ging om vergroting van het lokaal; 

de leerlingen zouden tijdelijk les krijgen in het kerkgebouw. De ingreep was aanzienlijk klei-

ner en een lening voor de financiering van de verbouwing was niet nodig.
66

 In 1875 volgde 

een veel grotere ingreep. Sollicitant Bezemer sprak in zijn sollicitatiebrief dat jaar de wens uit 

om les te geven in een afzonderlijk lokaal zodat de ene onderwijzer de andere niet zou hinde-

ren en de kinderen uit de ene klas niet zouden worden afgeleid door die in de andere.
67

 Waar-

schijnlijk was hij op de hoogte van de plannen van de verbouwing, want de nieuwe indeling 

bestond uit een hoogste, middelste en laagste klas. Op 12 augustus 1875 kreeg Simon van den 

Oever, timmerman te Bergambacht, opdracht om voor 2920 gulden het gebouw te vergroten. 

Timmerlieden uit het dorp kregen eerst nog de opdracht 25 schoolbanken te maken, maar een 

maand later verwierf de gemeente twintig schoolbanken voor tweehonderd gulden via een ad-

vertentie van de NRC. De kinderen zaten tijdelijk in een noodlokaal. Toen alles klaar was, be-

sloot de Raad op zijn verzoek Bettink niet meer tien maar dertig gulden voor het schoonhou-

den van de school te vergoeden.
68

 

 

De problematiek van de gemeentegrenzen 

Scholen in Schoonhoven, Ammerstol, Lekkerkerk en Berkenwoude waren voor een aantal 

kinderen gemakkelijker bereikbaar dan de eigen Bergambachtse dorpsschool. Als er ruimte 

was, konden de kinderen elders terecht, maar de ontvangende gemeentes wilden daartoe een 

vergoeding en schoolgeld ontvangen. De gemeente Bergambacht sloot daarvoor contracten af, 

die na verloop van tijd verliepen waarna de gemeenten opnieuw onderhandelden. De afstand, 

de winterse kou en de onbegaanbare wegen maakten de schooolgang tot een zwaar karwei 

voor de kinderen. 

Ouders uit de omgeving van de Hemstoep (gelegen tussen Schoonhoven en Ammerstol), Bo-

venberg (gelegen tussen Schoonhoven en Bergambacht) en Zuidbroek (gelegen tussen Ber-

gambacht en Berkenwoude) probeerden vanaf 1877 via handtekeningenacties een eigen 

school te krijgen. Volgens GS die de handtekeningen ook ontvingen, ging het in één verzoek 

om meer dan vijftig kinderen, zodat de gemeente besloot tot bouw van een school aan de 

Lekdijk tussen Schoonhoven en Ammerstol.  

Aankoop van land, verschil van mening tussen hoogheemraadschap en rijkswaterstaat over 

het al of niet heien in een zwak dijklichaam, de aanschaf van wel of niet gecreosoteerde palen 

brachten vertraging met zich mee. Rijk en provincie subsidiëerden elk ƒ 6587,50 en de ge-

meente zelf moest veertienduizend gulden financieren. Toen het schoolgebouw en de onder-

                                                           

64.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 118: Verslag Rijkswaterstaat, 31 januari 1877; 122: Bijlage toeken-

ning extra subsidie, 6 januari 1879. 
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wijzerswoning eind 1882 klaar waren, vond de inspecteur een nieuwe school in het dorp abso-

luut noodzakelijk, een opmerking waar Bergambacht niet op zat te wachten.
69

  

De school aan de Lekdijk bracht slechts gedeeltelijk oplossing voor de lange schoolweg van 

veel leerlingen. Voor goed onderwijs lieten sommige ouders hun kinderen graag verder lopen. 

Schoenmaker Zanen stuurde in verband met de slechte kwaliteit van het onderwijs in Ammer-

stol zijn twee oudste zoons naar de school van Velsing aan de Lekdijk. De gemeenten gaven 

aan elkaar op welke buitenleerlingen zij hadden. Het was een precieze administratie. Toen er 

teveel leerlingen kwamen, gaf de gemeente Bergambacht hier geen toestemming meer voor. 

De twee jongste zonen van Zanen moesten weer op school in Ammerstol, waar inmiddels 

Klomp gelukkig de leiding had.
70

 

 

Vertimmeren in Bergambacht 
De Lekdijkschool en de in juni 1882 geopende School met den Bijbel in Bergambacht met 

zeventig leerlingen ontlastten gedeeltelijk openbare school 1. Bergambacht kon er niet onder-

uit om het oude schoolgebouw te laten restaureren. Op 22 november 1883 kreeg aannemer 

Van der Wal de opdracht voor 4907 gulden het gebouw zo uit te breiden dat de lichtval in de 

lokalen behouden bleef. Andere aanpassingen moesten volgens het KB van 4 mei 1883 

plaatsvinden, zoals het voorzien van banken met lendeleuningen en porseleinen inktkokers.
71

  

Pas in 1896 kwam weer een verbouwing ter sprake. Er was geen lokaal voor het te benoemen 

plaatsvervangend hoofd. Eind augustus kocht de gemeente voor het hoofd een woning waarna 

de raad besloot de oude hoofdenwoning te verbouwen tot twee lokalen.
72

 De ruimte bleef be-

perkt, na de leerplichtwet wilde de schoolopziener een andere klassenindeling. Hij wilde in 

1903 een strict klassikale indeling: 

Omdat de school geen magazijn is waar men de goederen opstapelt totdat elke bruik-

bare ruimte gevuld is. In de school hebben we te doen met kinderen verschillend in 

aanleg en ontwikkeling die zoveel mogelijk naar eigen persoonlijkheid moeten worden 

onderwezen en opgevoed.
73

 

 

Aanpassen en slopen in Ammerstol 

In 1881 verzakten gang, wc’s en bergplaatsen van het schoolgebouw van Ammerstol. Volgens 

de wettelijke voorschriften van 1878 werd de school onder leiding van architect Redeker uit 

Schoonhoven in 1882 aangepast. Na de uitgave van 5004 gulden kon het gebouw een tijd 

mee. In 1893 werd de onderwijzerswoning gesloopt; de nieuwe woning - nog steeds naast de 

kerk van Ammerstol - voor Klomp en zijn moeder kostte ƒ 3851,07.
74

 Veel onderwijzerswo-

                                                           

69.Blanken, Bergambachts Verleden, 51 vlg.; BA, Ingekomen stukken 167: Verzoekschrift inwoners Hoogedijk 

Kerkweg, 20 juni 1877; 168: 3 juli 1878; 6/12 augustus; 11/16, 11/17: correspondentie C de K over stichting 2e 

school, over vertraging en bouwonderhandelingen, 17/23 december; BA, Ingekomen stukken 170, 11/4: 25 juni 

1880; 11/11: 21/28 september; BA, Ingekomen stukken 171: 11/5; begroting bouw school, 13 februari 1881; 

11/12: aanbesteding school, 19/23 april; 11/27: inspecteur wil bestek voor goedkeuring, 23 mei 1881; 11/28: GS 

over ongunstig dijkvak; 11/37: Rijkswaterstaat tegen onderheien; 11/38: correspondentie laagste inschrijvers 

voor ƒ 27.175,-- kunnen niet beginnen, 2 augustus 1881; 11/40: bouw kan beginnen, 19 september 1881; 11/43: 

schadepost aannemer, 14 oktober 1881;, 11/44, 11/46, 11/47: over paalfundering, 22 oktober 1881; BA, Ingeko-

men stukken 172, 11/40: 28 december 1882. 

70.Schilt, ‘Levensbericht’ 1, HEK 32 (2008) 146. 

71.BA, Ingekomen stukken, 173: goedkeuring bestek geen bebouwing zodat aan middelste lokalen licht ontno-

men wordt, 9 oktober 1883. 

72.BA, Uitgaande besluiten, 23 oktober 1897: weduwe Bettink mag tot het eind van het jaar in woning blijven; 

30 april 1897: plan uitbreiding openbare school; 28 augustus: aankoop huis onderwijzerswoning; 15 oktober 

1897: plan voor één lokaal verworpen; 17 december: nu weer twee lokalen. 

73.BA Ingekomen stukken 194: schoolopziener Middelveld Viersen aan B en W,16 december 1903. 

74.SAMH Ammerstol 83: Gemeenteverslagen, 1876-1899. 
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ningen en scholen verdwenen. In Schoonhoven bleven de woningen van Akkerhuijs en West-

broek overeind. Langs de dijk met buitendijkse rietvelden vanuit Schoonhoven richting Am-

merstol rijdend ligt binnendijks in een bocht de gerenoveerde woning, waar Velsing als eerste 

introk; de ernaast gelegen school is thans uitgebouwd tot een rijtje van drie eensgezinswonin-

gen.  

 

 
Afb. 22: School en woning van Sjoerd Velsing aan de Lekdijk tussen Schoonhoven en Ammerstol (eigen foto) 

 

De kosten van het onderwijs op het platteland. 

In Ammerstol, een gemeente gering in oppervlakte en inwonertal, liepen de overheidsont-

vangsten vanaf midden jaren zestig van ruim achttienhonderd gulden op tot ruim zevendui-

zend gulden eind jaren negentig. De bevolking verdubbelde ongeveer van 583 in 1858 tot 

1238 in 1899. Het gemeenteverslag vermeldt de groei van kleinschalige nijverheid. Kenmer-

kend voor het zalmvissersdorp was de specialisatie in mandenmakerijen en touwslagerijen. 

Bergambacht, vooral in oppervlakte veel groter dan Ammerstol, was geheel agrarisch. Klom-

penmaker, kuiper, korenmolenaar en wagenmaker stonden in 1896 op de lijst van ambachten 

in het gemeenteverslag. In 1901 verdween de koren- en gewone molenaar: de stoom had de 

wind vervangen. Ook hier was sprake van bevolkingsgroei: van 2027 in 1858 tot 3087 in 

1900. In 1860 waren de inkomsten zesduizend gulden, vanaf 1874 klommen zij tot boven de 

tienduizend gulden. Slechts één jaar, in de gemeentebegroting van 1881, lagen de uitgaven 

van ƒ 25.936,09 ver boven de inkomsten van ƒ 11.487,16. De bouw van de tweede openbare 

lagere school aan de Lekdijk en het aanpassen van het bestaande schoolgebouw in het dorp 

hadden een begrotingstekort veroorzaakt. 

Vanaf 1881 kregen Ammerstol en Bergambacht ook de Rijksvergoeding van 30%. In de jaren 

zestig financierden beide gemeentes de verbouw van hun scholen uit de lopende middelen en 

soms sloot de gemeente een kleine lening. Vanaf de jaren zeventig waren nieuw- en verbouw 

zo kostbaar dat leningen werden afgesloten om deze ingrepen te financieren. De stijgende 

gemeente-ontvangsten maakten het mogelijk, maar onderwijs slokte een belangrijk deel van 

de gemeentebegroting op. Het zou een apart onderzoek vereisen om de financiering van het 

onderwijs in de Krimpenerwaard te beschrijven. De gegevens die de Schoonhovensche Cou-
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rant in 1881 verstrekte over Haastrecht en Vlist toonden aan dat resp. 15,3 % en 22,6% van 

de begroting aan onderwijskosten opging.
75

 

 

Opbrengsten schoolgelden 

De schoolgeldtarieven in Ammerstol en Bergambacht verschilden nauwelijks. Voor de eerste 

drie kinderen golden dezelfde tarieven, één kind vijftien cent, twee kinderen een kwartje, drie 

kinderen dertig cent. In Ammerstol betaalden de ouders voor elk kind meer vijf cent, in Ber-

gambacht tien cent. Voor de avondschool betaalden de ouders tien cent. Akkerhuijs was zeker 

op de hoogte van deze tarieven toen hij klaagde over het goedkope avondschooltarief van vijf 

cent in Schoonhoven. Tot de invoering van de leerplicht bleef het schoolgeld in de dorpen 

hetzelfde (zie tabel op volgende pagina).
76

  

De opbrengsten van de schoolgelden lagen in Ammerstol verhoudingsgewijs hoger dan in 

Bergambacht. Meer kinderen uit het welvarende dorp kregen kosteloos onderwijs bovendien 

betaalde Bergambacht de gemeentes Ammerstol, Berkenwoude, Lekkerkerk en Schoonhoven 

geld voor daar school gaande kinderen waarvan de ouders het schoolgeld niet konden opbren-

gen. De tabel voor de opbrengsten van schoolgelden en het inwoneraantal leverde de volgen-

de gegevens. Het onderwijs in Schoonhoven bleef per leerling het goedkoopste. Belangrijkste 

oorzaak was de ruime opbrengst van het schoolgeld van school 3. Bergambacht liet veel gratis 

leerlingen toe en vanaf 1882 financierde de gemeente twee scholen met twee hoofden. Ber-

gambacht had ruimere financiële middelen dan het arme Ammerstol. 

 

Overeenkomsten en verschillen in de dagelijkse praktijk van het onderwijs in Schoon-

hoven, Ammerstol en Bergambacht  

 

Aanmelding 

Twee keer per jaar, op 1 april en 1 oktober, meldden de ouders hun kinderen aan wanneer zij 

zes jaar waren. In Ammerstol en Bergambacht - waar geen bewaarscholen waren - werden de 

kinderen vanaf ruim vijf jaar toegelaten. Velsing vond vier keer per jaar aanmelden zeer nade-

lig, iets wat Akkerhuijs eerder in de jaren zeventig ook al had opgemerkt. In de school van 

Velsing, met een leerlingenaantal van veertig, zou je volgens hem bij de indeling van zes 

klassen komen tot 24 klassen. In Ammerstol wilde het hoofd van vier keer aanmelden terug 

naar eens per jaar.
77

 Begin twintigste eeuw was de aanmelding nog op 1 januari, 1 april, 1 juli, 

1 oktober.
78

 

 

Schooltijden 

Gemiddeld gingen de leerlingen tussen 27½ en 29 uur per week naar school. In Schoonhoven 

gingen de twee laagste klassen ’s middags een half uur eerder naar huis dan in Ammerstol en 

Bergambacht. Akkerhuijs gaf eind jaren zeventig ’s ochtends al een half uur speeltijd voor de 

laagste klassen. Kenmerkend, dat juist Akkerhuijs hier weer nieuwe wegen insloeg. De mid-

dagpauze was in de omringende dorpen een half uur korter (12-1). De kinderen die nog een 

eind moesten lopen, konden ’s middags eerder op pad.  

Een pauze was overigens lang niet vanzelfsprekend. B en W uit Bergambacht schreven aan 

het begin van de twintigste eeuw een scherpe brief aan hoofd Stumphius over het te vroeg be-

eindigen van de lessen en het houden van pauzes. De onderwijzers, die hun hoofd met een 

                                                           

75.SC 24 juli 1881: Haastrecht inkomsten ƒ 8963,½, uitgaven ƒ 8080,54½, waarvan onderwijs ƒ 3431,37½; Vlist 

inkomsten ƒ 2412, 29, uitgaven ƒ 1767,12½ waarvan onderwijs ƒ 706,43½. 

76.Bergambacht, ac 729, 890: Reglementen en verordeningen betreffende het schoolwezen;SAMH Ammerstol, 

ac 702, register raadsbesluiten 31, 25 februari 1860; ac. 1075: Reglementen betreffende het schoolwezen. 

77.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 124: 27 oktober 1881.  

78.SAMH, Ammerstol, ac. 564: Leerplan Openbare Lagere School, 21 mei 1900. 
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brief ondersteunden, vonden deze beschuldiging in strijd met de waarheid. Stumphius zelf 

verweerde zich uitvoerig en verwees zelfs in rode inkt naar bestaande onderwijswetten om 

aan te geven dat hij niet in strijd handelde met de wet.
79

 

 
 
 

Schoonhoven Ammerstol Bergambacht 

1861 ƒ2441,42½ 3017 ƒ482,97½ 626 ƒ582,10 2130 

1862 ƒ2575,30  ƒ500,00 626 ƒ548,45 2132 

1863 ƒ2293,97½ 3285 ƒ549,00 675 ƒ542,85 2192 

1864 ƒ2701,89½ 3498 ƒ506,00 - - - 

1865 ƒ3084,58½ 3477 ƒ420,00 707 ƒ624,70 2201 

1866 ƒ3018,12½ 3514 ƒ550,00 707 ƒ641,25 2199 

1867 ƒ3023,88 3566 ƒ536,80 729 ƒ591,25 2256 

1868 ƒ2980,93 3636 ƒ570,80 762 ƒ641,10 2327 

1869 ƒ2775.06 3668 ƒ650,00 - ƒ623,95 2327 

1870 ƒ2885,20 3665 ƒ653,60 789 ƒ600,40 2377 

1871 ƒ2938,37½ 3671 ƒ711,20 791 ƒ621,40 - 

1872 ƒ3025,60 3596 ƒ813,25 801 ƒ601,35 2415 

1873 ƒ3148,49 3694 ƒ752,90 829 ƒ662,85 2462 

1874 ƒ3324,64½ 3700 ƒ819,95 842 ƒ645,35 2445 

1875 ƒ3455,74 3740 ƒ895,70 857 ƒ663,70 2460 

1876 ƒ3745,27 3805 ƒ898,85 860 - 2519 

1877 ƒ3725,67½ 3815 ƒ953,40 893 ƒ715,40 2533 

1878 ƒ3757,99½ 3895 ƒ953,52½ 920 ƒ721,25 2540 

1879 ƒ3602,02 3918 ƒ923,05 935 ƒ709,85 2552 

1880 ƒ3856,35 3940 ƒ877,00 924 ƒ758,05 2629 

1881 ƒ3759,87 3981 ƒ840,45 940 ƒ829,95 2709 

1882 ƒ3594,85 4010 ƒ690,60 927 ƒ858,60 2727 

1883 ƒ3221,42½ 4060 ƒ582,20 941 ƒ610,95 2727 

1884 ƒ3080,62½ 4066 ƒ727,00 998 ƒ592,45 2730 

1885 ƒ3169,03 4155 ƒ791,48 1054 ƒ588,55 2760 

1886 ƒ2959,61½ 4271 ƒ778,35 1060 ƒ592,50 2830 

1887 ƒ3023,18 4351 ƒ758,15 1091 ƒ593,60 2858 

1888 ƒ3214,29 4565 ƒ750,00 1131 ƒ578,20 2948 

1889 ƒ3044,15 4512 ƒ691,77 1159 ƒ630,30 2932 

1890 ƒ3044,15 4239 ƒ723,61½ 1166 ƒ592,05 2947 

1891 ƒ2913,12 4271 ƒ654,37½ 1153 ƒ659,95 2966 

Schoolgelden en inwonders per gemeente  
 

De lestijd ’s ochtends was verkort om de kinderen uit Bergstoep de kans te geven om op klok-

slag twaalf thuis te zijn, de aanvangstijd van het middageten in de meeste gezinnen. In de 

winter, bij onstuimig en donker weer, mochten de kinderen van een half uur te gaan eerder 

weg. In de tijd van de hooibouw vertrok een aantal kinderen vanaf half drie - hun ouders had-

den daarvoor toestemming gevraagd - om mee te kunnen helpen in het bedrijf. En als de at-

mosfeer te drukkend was, ging de hele school eerder uit, maar hooguit een kwartier. 

De pauze, in de ogen van de raad onnodig, vond Stumphius zinvol voor het luchten van het 

lokaal, het verfrissen van de geest en het voldoen aan natuurlijke behoeftes, zodat het storend 

gebruik van de wc gedurende het onderwijs bijna niet meer plaatshad. Bij regenachtig weer 

liet het personeel de kinderen zelfs twintig minuten voor tijd binnen. 

                                                           

79.BA, Ingekomen stukken 191, Stumphius schreef in rode inkt, Bergambacht, 28 juli 1900; vgl. mr. P.F. Hub-

recht, Onderwijswetten in hare uitvoering in Nederland, Deel I C jrg 60, Deel II 12 (art 16) en 222 (art 21).  
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Om half negen begon Stumphius met zijn lessen, en werkte kinderen die achter liepen bij. 

Vanwege dit vroege begin mochten de zesde klassers wat eerder weg. Evenals Akkerhuijs 

vroeg Stumphius zich na de invoering van de leerplicht af, waar zijn bevoegdheid lag wat be-

treft ouderaanvragen en vrijgeven in bijzondere omstandigheden, zoals bij te warm weer en 

extreme winterkou. De gemeente moest zijn instructie hierover aanvullen en verder liet hij 

duidelijk merken de opmerkingen jegens hem en zijn personeel zeer ongepast te vinden.
80

 

Op alle scholen kregen de meisjes meer les dan de jongens. Buiten schooltijd volgden de 

Schoonhovense meisjes vanaf de tweede klas dinsdag en vrijdagavond van vijf tot half zeven 

handwerklessen. De meisjes van Bergambacht van school 1 in het dorp kregen alle jaren twee 

uur extra handwerkles, aansluitend na de gewone lestijd. School 2 aan de Lekdijk liet de meis-

jes uit de hoogste klassen op zaterdagochtend twee en half uur handwerken, de jongens kre-

gen in die tijd twee uur kennis van de natuur, rekenen en een half uur extra zingen. In Am-

merstol handwerkten de meisjes uit de laagste klassen twee middagen van drie tot vier, en 

vanaf de hoogste klassen zelfs drie middagen. 

Godsdienstonderwijs viel in Schoonhoven en Bergambacht op de vrije woensdagmiddag en in 

Ammerstol bood de vrije zaterdagochtend hiertoe de gelegenheid. Het godsdienstonderwijs 

was vrijwillig. De openbare school ging zich meer richten op de vakinhoud en het algemeen-

christelijk karakter ging daar gaandeweg verloren.
81

 

  

Vakanties en schoolverzuim door kinderarbeid 

Kerstmis, pasen, pinksteren en een zomervakantie gaven bij elkaar ongeveer vier vrije weken. 

Bergambacht school 2 kende een korte paasvakantie; want volgens Velsing was pasen wegens 

guur weer als vakantieperiode van geen waarde voor onderwijzend personeel en kinderen. 

Een week pinkstervakantie was handiger naar zijn idee. De zomervakantie viel voor Schoon-

hoven, Ammerstol en school 2 van Bergambacht samen met de Schoonhovense kermisweek 

tussen eind augustus en begin september. Bergambacht vierde kermis rondom 10 augustus, 

zodat in die periode school 1 zomervakantie hield. 

In Schoonhoven zette Akkerhuijs zich onder meer door huisbezoek in tegen schoolverzuim. 

Landelijk toonde hij belangstelling bij de oprichting van het Schoolverbond. Samen met 

Westbroek gaf hij les om het analfabetisme onder volwassenen te bestrijden. Ook in de dor-

pen in de omgeving van Schoonhoven speelde het schoolverzuim. Tijdens het teenschillen te-

gen paastijd was volgens Aart Zanen de school voor tweederde ontvolkt. Het teen, de dunne 

tak van de wilgeboom, werd verwerkt bij drie mandenmakerijen in Ammerstol. Het schillen 

bood voor veel gezinnen een welkome bijverdienste. Aart Zanen was als kleine jongen blij 

met regen omdat het teen schillen dan niet doorging. In zijn geval was het geld nodig als aan-

vulling op het loon van zijn vader als griendwerker.
82

  

Tegen deze kinderarbeid trad de overheid zelden op. Op 21 november 1876 - de wet op de 

kinderarbeid was toen twee jaar oud - veroordeelde kantonrechter Gratama uit Schoonhoven 

een teenhandelaar uit Benschop tot twee boetes van vijftien gulden subsidiair vijf dagen ge-

vangenisstraf voor elke boete. De overigen in de beklaagdenbank - vijf vaders van jongens en 

meisjes beneden twaalf jaar uit Bergambacht, Ammerstol, Willige Langerak, Lopik en Jaars-

veld - gingen vrijuit omdat het bewijs van loon betalen ontbrak.
83

 

In de jaren negentig werd de wet op kinderarbeid in Ammerstol nog steeds ontdoken, maar uit 

Schoonhoven kwam een brigadier wel eens controleren. Het gerucht van zijn komst ging zo 

snel dat de wetsovertreders er al vandoor waren gegaan voordat hij ze kon snappen. De agent 

                                                           

80.BA, Ingekomen stukken 191: J.Hoeksma, T.B. Van Dam en H. Bezemer, 26 juli 1900. 

81.Dodde, Rijksschooltoezicht, 266. 

82.Schilt, ‘Levensbericht’ 1, HEK 32 (2008) 139. 

83.De Wekker, 23 november 1876. 
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werd aan de praat gehouden en een paar sigaren en een borreltje deden hun werk. Hij was nog 

niet weg, of iedereen ging hard aan het teen schillen om de verloren tijd in te halen. Een plei-

dooi van Van Noortwijk in 1880 tegen kinderarbeid had weinig succes, zodat zijn school bij 

periodes veel open plekken vertoonde.  

 

Deelname Ammerstol, Bergambacht en Schoonhoven 

Uit de gegevens over deelname valt het verzuim vanwege kinderarbeid echter niet af te leiden. 

Vanaf 1851 begon de weergave van de leerlingenaantallen, waarbij in Bergambacht drie jaren 

ontbreken. In Bergambacht waren de banken van de jongens tijdens de hooibouw aanmerke-

lijk leger dan normaal. In Ammerstol, waar kinderarbeid tijdens het teenschillen normaal was, 

is dat niet aan de cijfers te zien. 

 

 
Figuur 1: Deelname Ammerstol OLS 1851-1869 

 

 

 
 

Figuur 2: Deelname Ammerstol OLS 1870-1899 
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Vanaf de jaren zestig steeg de onderwijsdeelname. Het verschil tussen het rijke Bergambacht 

en het arme Ammerstol kwtot uiting in het verstrekken van gratis onderwijs. Terwijl er ver-

houdingsgewijs in Ammerstol meer leerlingen voor ondersteuning in aanmerking kwamen, 

was het aantal bedeelden in Bergambacht verhoudingsgewijs groter omdat daar voldoende 

middelen aanwezig waren; Ammerstol ontbeerde het benodigde geld. 

In Ammerstol schommelde het leerlingenaantal vanaf 1870 boven de 160. De terugval in 

1882 werd waarschijnlijk veroorzaakt door de oprichting van de school aan de Lekdijk door 

Bergambacht. Vanaf 1892 steeg het aantal leerlingen misschien veroorzaakt door de komst 

van het nieuwe hoofd Klomp. In 1897 had Bergambacht meer dan driehonderd leerlingen. 

Naar de oorzaken blijft het gissen, misschien lag de oorzaak in de stijging van het geboortecij-

fer. De protestants-christelijke scholen in Schoonhoven en Bergambacht kregen zeker in de 

twintigste eeuw steeds meer leerlingen. 
 

 

Figuur 3 Deelname OLS 1 Bergambacht 1851-1882; OLS 1 en OLS 2 1882-1889 

 

Figuur 4 Deelname Bergambacht OLS 1 en OLS 2 1890-1902 

 

De leerplannen  

Aan lezen, rekenen, schrijven, en de Nederlandsche taal moest de meeste aandacht worden 

besteed.
84

 

                                                           

84.Dodde, Rijksschooltoezicht, 343. 
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Leerplan Ammerstol (1883) 

klas: 1 2 3 4 5 6 
lezen 9 8 7 6 4 4 
schrijven 3 3 3 3 3 3 
rekenen 4 5 5 5 5 5 
vormleer 2 2 2 2 2 2 
Nederlandse taal 3,5 3,5 4,5 5 5 5 
vad. geschiedenis 1 1 1 1 1,5 1,5 
aardrijkskunde 1 1 1 1 2 2 
natuurkennis 1 1 1 1 1,5 1,5 
zingen 2 2 2 2 2 2 
handwerken 2 2 2 3 3 3 
 28,5 28,5 28,5 29 29 29 

 

Leerplan Bergambacht school 1(1883) 
klas: 1 2 3 4 5 6 
lezen 9 8 7 6 5 5 
schrijven 4,5 4,5 4 3,5 3 3 
rekenen 4,5 5 5,5 6 6,5 6,5 
vormleer 1 1 1 1 1 1 
Nederlandse taal 4,5 5 5,5 5 5,5 5,5 
vad. geschiedenis 1 1 1 1,5 1,5 1,5 
aardrijkskunde 1 1 1,5 1,5 2 2 
natuurkennis 1 1 1 2 2 2 
zingen 1 1 1 1 1 1 
 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 27,5 
 

Leerplan Bergambacht school 2 (1883) 
klas: 1 2 3 4 5 6 
lezen 8 8 7 6 4 4 
schrijven 4 4 4 4 3 3 
rekenen 6 6 6 7/6* 7/6* 7/6* 
vormleer 1 1 1 1 1 1 
Nederlandse taal 3 3 3 3 6 6 
vad. geschiedenis 1 1 1 1 1 1 
aardrijkskunde 1 1 2 2 2 2 
natuurkennis 2 2 2 2/1* 2/1* 2/1* 
zingen 1,5 1,5 1,5 1,5/1* 1,5/1* 1,5/1* 
handwerken    2,5 2,5 2,5 
 27,5 27,5 27,5 31,5 32,5 32,5 
 

Lezen, schrijven en Nederlandse taal 

Tussen acht en negen uur tijd was in de eerste klas uitgetrokken voor het lezen. Akkerhuijs, 

die hiervoor slechts zes uur vrijmaakte, was een uitzondering. In Bergambacht op school 1 

kreeg de eerste klas zelfs achttien uur per week les in bovengenoemde vakkencombinatie en 

in de hogere jaren bleef daarin het zwaartepunt liggen. De inspecteur vond dat te veel en wil-

de voor klas 4, 5 en 6 liever een uur taal minder en een uur meer natuurkennis.
85

 Bettink 

volgde het advies op en wijzigde het rooster. De eerste drie schooljaren besloegen de drie 

vakken bij alle scholen ongeveer de helft van de lestijd. 

 

Rekenen en vormleer 

In Bergambacht lag op school 1 het aantal uren rekenen door alle jaren heen lager dan in an-

dere scholen, terwijl in Schoonhoven, met vanaf de derde klas acht uur rekenen, dit vak meer 

werd beklemtoond dan in de andere scholen. Vormleer stond bij alle scholen op het leerplan. 

In Ammerstol werd hiervoor in elke klas telkens twee uur per week uitgetrokken, bij de ande-
                                                           

85.BA, Ingekomen stukken 173: 19 april 1883. 
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re scholen was het één uur per week. In Schoonhoven stond het de laatste twee leerjaren weer 

met twee uur op de lijst. 

 

Aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis 

Pas in de hogere klassen kwam tijd vrij voor deze vakken, omdat de leerlingen dan minder 

schrijfoefeningen kregen. In de lagere klassen kwamen de vakken één uur per week aan de 

orde. In het algemeen werd aan Aardrijkskunde meer aandacht besteed dan aan Geschiedenis. 

School 2 aan de Lekdijk trok voor Aardrijkskunde zelfs tien uur uit gedurende zes jaar terwijl 

Geschiedenis slechts zes uur voor heel de schooltijd kreeg. Ook in de andere scholen was 

Aardrijkskunde belangrijker, al kreeg Geschiedenis in de twee laatste klassen vaak twee uur 

toebedeeld. 

 

Kennis der natuur 

School 2 aan de Lekdijk, die door een Rotterdamse sollicitant omschreven werd als ‘de school 

geheel afgezonderd buiten alle menselijke omgeving’, besteedde misschien juist daarom veel 

aandacht aan kennis van de natuur.
86

 De meisjes kregen vanaf de vierde klas een uur minder 

natuurkennis en een uur meer handwerken hetgeen naadloos aansloot bij het heersende rol-

lenpatroon.  

 

Zingen 

Van Noortwijk had bij zijn sollicitatie nog in de kerk voorgezongen. Het onderwijs en het da-

gelijks leven in de negentiende eeuw raakte doordrenkt van zingen. In Schoonhoven en Am-

merstol zongen alle klassen twee uur per week. Akkerhuijs had zijn kinderkoor, waarmee hij 

oefende, optrad en in de klassen het zingen op hoger niveau bracht. School 1 in Bergambacht 

zong één uur per week en de Lekdijkschool zat er tussenin met anderhalf uur. Vanaf de vierde 

zongen de jongens een half uur extra, terwijl de meisjes handwerkten. 

 

Bijstelling leerplannen 

De leerplannen werden na een aantal jaren bijgesteld. In Ammerstol voldeed de combinatie 4 

of 5 uur rekenen en 2 uur vormleer in de eerste twee klassen niet. In 1887 werd het 5 uur re-

kenen en 1 uur vormleer maar de Nederlandse taal kreeg nu 4½ in plaats van 3½ uur toebe-

deeld.
87

 

 

Vakinhoud 

In 1860 zond de onderwijsinspectie van Zuid-Holland naar alle scholen in de provincie een 

brief over leermiddelen. De inspectie onderstreepte daarmee de verantwoordelijkheid van de 

gemeente voor het verschaffen van goede leermiddelen en boeken. Zwarte borden, tel- en re-

kenramen, letterkast en tekenplaten voor aanschouwelijk onderwijs moesten aanwezig zijn. 

Kaarten van Nederland, Zuid-Holland en Europa konden evenmin worden gemist. Het onder-

wijs vereiste bovendien goede wereldkaarten, een kaart van Palestina en de Nederlandse be-

zittingen in Azië, die altijd opgeplakt of uitgerold voorhanden moesten zijn. Elke leerling, 

zelfs de jongste, moest een lei hebben. Stalen pennen mochten slechts in de hoogste klas wor-

den gebruikt, maar de leerlingen mochten de lege ruimtes tussen de lijnen niet invullen al 

werd dat tot dan toe wel gedaan, waarschijnlijk om op papier te bezuinigen. Een advies voor 

goede leesboeken, vier bladzijdes met 79 titels, was aan de brief toegevoegd. Namen en 

woonplaatsen van de uitgevers van de boeken waren vermeld. Uitgaande van deze lijst be-

                                                           

86.BA, Ingekomen stukken 172: 6 december 1882. 

87.SAMH, Ammerstol, ac. 564: Leerplannen voor de openbare school voor lager- en herhalingsonderwijs, met 

bijlagen, 1883-1940. 
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hoorde Van Nooten na Amsterdamse en Groningse uitgeverijen tot de belangrijkste school-

boekenuitgevers. 

Wat hierna volgt staat in nauwe samenhang met wat hiervoor in het vijfde hoofdstuk over 

leermiddelen is opgemerkt. Ook voor de dorpen bleef de boekenlijst traditioneel, maar werd 

hij vanwege de nieuwe verplichte vakken wel herhaaldelijk aangevuld. Alle populaire boeken 

uit de eerste helft van de negentiende eeuw stonden nog op de lijst. Anslijn prijkte met zeven-

tien werken nog steeds bovenaan o.m. met Het leven van Jezus, dat in Schoonhoven overigens 

ontbrak.
88

 Bekende schrijvers zoals de in het vijfde hoofdstuk reeds genoemde Goeverneur, 

Van Koetsveld, Von Schmid en Willmsen/Willemsen werden ook in de dorpen genoemd, 

evenals de uitgaven van het Nut. Een opmerkelijke naam die in Schoonhoven ontbrak is die 

van Mattheus van Heijningen Bosch (1773-1821), die door zijn kinderleesboeken (en verdien-

sten voor het doofstommenonderwijs in Groningen) bekendheid had verworven, met name 

met zijn tweedelige leesboekje Moeder Anna en hare kindertjes, dat tussen 1806 en 1881 op 

zijn minst 61 drukken beleefde.
89

 Na de 43 leesboeken volgde nog een opsomming van een 

reeks leerleesboeken. Naast bloemlezingen en zedekundige leesboeken gaven leerleesboeken 

de toon aan.
90

 

 

Boekenbezit en schrijfmateriaal in Ammerstol eind jaren veertig en vijftig 

Evenals in Schoonhoven leerden de leerlingen ok in Ammerstol lezen volgens de methode-

Prinsen. Leesboekjes als Jozef, uitgegeven door het Nut, Brave Maria en Brave Hendrik van 

Anslijn en de Honderdtallen van Von Schmid behoorden ook hier tot de leesstof. In 1848 wa-

ren twee schrijftafels aan vernieuwing toe. Het schrijfmateriaal bestond uit schachten (veer als 

schrijfpen) en bouten (schrijfpen).
91

 

Wat rekenen betreft noemde Van Noortwijk in 1860 slechts de namen van ook in Schoonho-

ven gebruikte auteurs als Boeser en Hemkes, niet zo merkwaardig in het licht van de opmer-

king van oud-leerling Zanen uit de jaren zestig over de nadruk op rekenonderwijs in Ammer-

stol.
92

 Opvallend is het noemen van de naam van A. Vos, die in Schoonhoven ontbreekt, maar 

van wie hier als titel Rekenkundige opgaven wordt genoemd.
93

 Bij de boeken over de natuur, 

                                                           
88

.N. Anslijn Nzn, Het leven van Jezus. Een leesboek voor kinderen, ten dienste van scholen (Leiden 1813; 

1838
11

). 

89.M. van Heijningen Bosch, Moeder Anna en hare kindertjes (2 dln.; Groningen 1806-1807; 1881
61

). 

90.BA, Ingekomen stukken 150 11/20: Lijst van eenige aanbevelenswaardige Leesboekjes voor Zuid-Holland, 

1860; in Drenthe raadde de commissie van onderwijs na de invoering van de schoolwet van 1857 boeken van 50 

jaar terug af zoals van Van Heiningen Bosch, Vader Jacob en Moeder Anna, van het Nut Geschiedenis van Jozef 

en van Hemkes, Vaderlandse geschiedenis; aanbevolen werd Willemsen, De Duitsche Kindervriend; op gebied 

van taalkunde, rekenen en aardrijkskunde beval de onderwijscommissie geen enkel boek aan; vgl. Boekholt, On-

derwijs in Drenthe, 118-124. 

91.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 106, Op een zeer slordig papiertje staan bestellingen bij verschillen-

de leveranciers: zes flessen inkt ƒ 3,00, twaalf maal Prinsen, leesoefeningen, Van Nooten, zes Kleine Piet 45, 

Leiden du Mortier, 6 leesoefeningen eerste stukje ƒ 0,45, 200 schachten (schrijfpen getrokken uit een ganzevleu-

gel) ƒ 1,40, 200 bouten (schrijfpen gemaakt uit vogelveren) , ƒ 0,80 bij Schippers Gorinchem, 6 Tollens Over-

wintering op Nova Zembla, ƒ 0,90, Leiden du Mortier, Van Nooten, 1 riem Machin papier, van Bent Gouda ƒ 

3,60, 1 dito ƒ 2,20, twee leestafels vernieuwd 95, 6 Jozef 1 st 90, 6 br Maria, 6 br Hendrik ( Jozef, Maria en 

Hendrik) bestelling Leiden, Schmidt, zes Tweede Honderdtallen, ƒ 1,80 besteld bij Hendriks in Rotterdam, 90 

leien, 75 leien, 75 leien, 11 maart 1848. 

92.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 112; no.8: Boeser, Rekenkundige Opgaven, Eerste rekenboekje 12 

stuks; no. 9: Boeser, Tweede rekenboekje 12 stuks; no. 10: Hemkes, Rekenboek voor de landscholen, eerste deel-

tje 6, tweede deeltje 12 stuks, 14 januari 1860; vgl. Schilt, ‘Levensbericht’ 1, HEK 32 (2008) 138. 

93.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 112 no 5: Vos, Rekenkundige opgaven, 12 stuks; daarmee wordt 

waarschijnlijk gedoeld op A. de Vos, Opgaven voor de hoofdregels der rekenkunst met onbenoemde getallen 

(Amsterdam 1859
5
); De Vos genoot vooral bekendheid vanwege zijn op meisjes gerichte rekenboek dat voor het 

eerst in 1861 in Kampen was verschenen: A. Vos, Rekenboek voor eerstbeginnenden, inzonderheid voor haar 
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aardrijkskunde en geschiedenis kwamen geen auteursnamen voor. Er waren wel nieuwe lees-

kaarten opgeplakt, maar de letters van de letterkast waren op twee na aan vernieuwing toe. 

Vanaf de jaren zestig werd het boekenbezit van de dorpsscholen groter, evenals dat in 

Schoonhoven het geval was. Die aanwas was een gevolg van de groei van het aantal leerlin-

gen en de uitbreiding van het aantal vakken sinds de schoolwet van 1857. Op grond van die-

zelfde wet betaalde de gemeente de aanschaf van leermiddelen. 

 

De leerplannen vanaf 1878 

De leerplannen behorend bij de schoolboeken ontwierp en beschreef elk hoofd op zijn eigen 

manier. Akkerhuijs schreef het leerplan helemaal uit en Van Noortwijk vatte het samen in een 

groot schema. Velsing beschreef de lesaanpak met de daarbij behorende boeken in één geheel, 

terwijl bij Bettink door de jaren heen vooral het consequent gebruik van dezelfde methodes 

opviel. 

 

Onderwijs in lezen, schrijven en Nederlandse taal 

Alle scholen werkten vanaf de jaren tachtig volgens de leesmethode-Bouman. In Ammerstol 

begon de eerste klas met éénlettergrepige woorden, in de tweede kwamen de meer- lettergre-

pige woorden aan de orde en pas in derde volgde de eis om eenvoudige zinnen vloeiend te 

kunnen lezen. Aan de Lekdijk kregen de leerlingen in de derde al van de onderwijzer uitleg 

over de leerstof, zodat zij steeds verstandiger zouden lezen met daarbij een natuurlijke lees-

toon. In Bergambacht school 1 en te Ammerstol was het eindstreven het kunnen navertellen 

van het gelezene. School 2 werkte alle acht deeltjes van Wijma’s in Schoonhoven niet ge-

bruikte leesboek De jonge lezer door.
94

 

Het schrijven moest in Ammerstol uitmonden in een sierlijke, vlugge en vaste hand. In Ber-

gambacht, waar de scholen in de tweede klas op papier begonnen te werken, schreven de leer-

lingen in het laatste jaar brieven, kwitanties en rekeningen. Op school 1 was nog steeds de 

Leerwijze der schrijfkunst van Thieme vanaf de tweede in gebruik.
95

 Velsing bouwde het 

schrijven zorgvuldig op, eerst kop en staartletters, ronde o-vormen, klein schrift en dan hele 

zinnen met hoofdletters. 

Bij de Nederlandse taal begonnen alle eerste klassers met spreekoefeningen. In de Lekdijk-

school dienden de aanschouwingsplaten van Ykema als basis.
96

 Uit het hoofd opschrijven van 

één- en in de tweede van meerlettergrepige woorden was evenals een eenvoudig dictee op 

beide scholen in Bergambacht gebruikelijk. In Ammerstol kwam in de derde klas pas na het 

klassikaal opschrijven van zinnen een eenvoudig dictee. Volgens het leerplan bestond het Ne-

derlandse taalonderwijs in Ammerstol uit ontleden, verbuiging, dictee en opstel, zonder nade-

re omschrijving. Het programma op school 1 in Bergambacht was zeer uitgebreid. In de derde 

klas werden ontleden en verbuigen behandeld. In de vierde kwam de ‘aanvang van meer op-

zettelijk taalonderwijs’. Taal- en redekundige ontleding, eerst in enkelvoudige zinnen en ver-

volgens in samengestelde volzinnen was het uitgangspunt. Taal, stijl en speloefeningen ont-

braken niet en in de zesde maakten de leerlingen opstellen over opgegeven onderwerpen. Op 

school 2 beperkte de omschrijving zich tot taalkundig ontleden volgens methode Den Hertog 

                                                                                                                                                                                     

die vervolgens van het ‘Huishoudelijk rekenboek voor meergevorderde meisjes ingerigt’ wenschen gebruik te 

maken (Kampen 1861). 

94.J. Wijma, De jonge lezer. Leesboek voor de lagere scholen (Den Haag 1879; vele malen herdruk, dl. 4: 

1922
20

). 

95.J.F. Thieme, Leerwijze der schrijfkunst, of verzameling van algemeene en bijzondere regelen, om in korten 

tijd duidelijk, fraai en vlug te leeren schrijven ... (Nijmegen 1833; 1834
2
; bij Picarta geen latere uitgaven ver-

meld, maar het Museum Het Valkhof te Nijmegen is in bezit van een druk van 1855). 

96.Vgl. Koonings, De school, 91: ‘Wat de serie in haar geheel betreft, bevallen me de platen van IJ Ykema ... 

voor de laagste klasse beter’. 
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en Lohr, die ook al in Schoonhoven ter sprake kwam. Het schrijven van een opstel moest in 

de vijfde volgens een schema, in de zesde zonder. In Ammerstol beperkte het onderwijs zich 

tot kleine opstellen. 

 

Lees- en taalboeken 

 

 
Afb. 23: Titelblad van De kinderen van de Buitenman 

(Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam) 

 

Op alle scholen, ook in Schoonhoven, waren in de laagste klassen de leesboekjes van Bouman 

in gebruik. Bergambacht school 1 gebruikte ter afwisseling de methode van Heert Pieters de 

Jong (1828-1903).
97

 Evenals in Schoonhoven waren de boeken van Baarschers en Leopold 

zeer populair; in Ammerstol waren ze zelfs in alle klassen in gebruik. In Bergambacht-dorp 

lazen de leerlingen in de vijfde uit Van Koetsveld Op de school en uit het leven, dat ook in 

Schoonhoven tot het repertoire behoorde.
98

 In de zesde kwam Baarschers Leesboek voor de 

hoogste klas evenals in Schoonhoven aan de orde; in Bergambacht kregen de leerlingen ook 

het tweede deel daarvan onder ogen. Bovendien kregen zij ook Baarschers’ De kinderen van 

                                                           

97.H.P. de Jong, Het eerste/zesde boekje voor de laagste klasse (6 dln.; Leeuwarden 1861 e.v.j.; vele herdruk-

ken, bijv. 2e boekje: Leeuwarden 1884
9
); van dezelfde auteur: Een leesboekje voor de midden klasse der lagere 

school (Leeuwarden 1890); vgl. Dodde, Speurtocht, 347: methode van de normaalwoorden van H. de Jong. 

98.C.E. van Koetsveld, Op de school en uit het leven. Tweede leesboekje voor de middelklassen (Schoonhoven 

1861; 1882
4
). 
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de buitenman voorgeschoteld, waarin aspecten van de landhuishouding aan de orde kwamen 

wat voor een dorpsomgeving wel zo toepaslijk was.
99

 

 

     
 

Afb. 24: De berekening van graafwerk: de landbouw stond nog steeds centraal. De vader trekt voordeel uit het 

moderne onderwijs gegeven aan zijn zoon. De meester werd beloond (SAMH Gouda) 

 

Op school 2 vervulden Den Hertog en Lohr de rol die zij ook in Schoonhoven speelden. In 

Ammerstol ondersteunden vier delen van De Raaf en Zijlstra De moedertaal het taalonder-

wijs. Hoewel deze methode acht delen kende - die in Schoonhoven alle werden gebruikt -, 

komen er hier slechts vier aan de orde. Het blijft overigens de vraag in hoeverre de hoofden 

alle boeken op de lijst zetten. Bij taal volstond Bettink met het opnoemen van de achternamen 

van Charles François van Duijl (1847-1906), Arnoldus Wilhelmus Stellwagen (1844-1918) en 

Frederik Bruins (1836-1903).
100

 

                                                           

99.H. Baarschers, Leesboek voor lagere scholen en normaal-lessen ter bevordering eener ongekunstelde, be-

schaafde uitspraak (Zwolle 1866
3
; 1905

11
); Idem, Tweede leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen en 

normaal-lessen (Zwolle 1867
2
; 1876

4
); vgl. Idem, Derde leesboek voor de hoogste klasse der lagere scholen: 

voor normaallesen en middelbaar onderwijs (Zwolle 1872); H. Baarschers, De kinderen van den buitenman, een 

schoolboekje bevattende korte lessen over landhuishouding [1e stukje] (Zwolle 1865; 1891
7
) 2e stukje (Zwolle 

1867; 1890
5
); 3e stukje (Zwolle 1867; 1888

3
); 4e stukje (Zwolle 1867; 1878

3
); nota bene: de eerste druksvermel-

dingen 1865 in Picarta bij de latere deeltjes onjuist, want dat jaartal geldt alleen de eerste druk van het eerste 

stukje (zie de afzonderlijke meldingen van de eerste druk van de betreffende stukjes). 

100.C.F. van Duijl, Oefeningen in ’t zuiver schrijven van ’t Nederlandsch , ook titel: Eerste trap van het taalon-

derwijs (5 dln.; Groningen 1872 e.v.j.; dl. 5: 1890
5
); A.W. Stellwagen, Denken en stellen. Stijloefeningen voor ’t 

Onderwijs (3 dln.; Den Haag 1877 e.v.j.; dl. 1: Den Haag 1891
10

; dl. 2: Dan Haag 1888
9
; dl. 3: Den Haag 1884

6
 

); A.W. Stellwagen, Stijloefeningen (2dln.; Den Haag 1877-1878); F. Bruins, De eerste taalmeester: een gere-
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Afb 25: Titelblad De moedertaal en bladzijde met afbeelding van een smid aan het werk. De illustraties kwamen 

vaak uit Duitse boeken; pas tegen het einde van de negentiende eeuw kwamen de boekverzorging en -illustratie 

in Nederlandse handen (Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam) 

 

Rekenen en vormleer 

Op school 1 in Bergambacht en in Ammerstol begonnen de leerlingen met de getallen 1-20, 

die zij oefenden op het telraam. Op school 2 werkten de leerlingen met de rekenstaafjes van 

Van Ankum. In tegenstelling tot andere scholen, die in de tweede altijd tot honderd gingen, 

kwam school 1 in Bergambacht in de tweede klas al tot duizend. Bij alle scholen kwamen de 

vier hoofdregels en een begin van het metrieke stelsel in de derde aan bod. De vierde klas was 

het jaar van het vervolg van de behandeling van het metrieke stelsel, waarbij meestal eerst 

gewone en vervolgens tiendelige breuken aan de orde kwamen. Bij school 1 in Bergambacht 

moesten de leerlingen in de vijfde volledig op de hoogte zijn van het metrieke stelstel en oe-

fenden zij verder met tiendelige en gewone breuken. In de zesde kwamen berekeningen uit de 

handel en renteberekeningen erbij. Op school 2 rekenden de leerlingen aan de hand van Raad-

ersma, waarbij de nadruk sterk op het hoofdrekenen lag. Ammerstol bleef ook in de beschrij-

ving van het vak rekenen sober, het laatste jaar moest het geleerde toegepast worden op 

vraagstukken uit het dagelijks leven. 

Op school 1 stonden bij vormleer de platen van Van Lummel centraal, waarbij de vormen van 

de afgebeelde voorwerpen werden besproken. In Ammerstol staat bij dit vak voor klas 1 al-

leen maar ‘schoolvertrek’. In de meest aanschouwelijke boeken uit die tijd werden als intro-

ductie van vormleer mondelinge aanschouwingslessen aanbevolen. Een voorbeeld van een 

veel gebruikte inleiding was het klaslokaal (als blok) met zijn vloer, plafond en wanden (als 

vlakken), de snijlijnen daarvan (als ribben) en de snijpunten van de ribben (als hoekpun-

ten).
101

 

                                                                                                                                                                                     

geld stel eenvoudige taaloefeningen voor de volksschool (Groningen 1874; 1888
9
); vgl. Idem, De practische 

taalmeester: een geregeld stel taaloefeningen voor de volksschool I: Het werkwoord; II: Het zelfstandig naam-

woord; III: Het bijvoeglijk naamwoord en voornaamwoord; IV: De volzin (4 dln.; I-III: Groningen 1874; IV: 

Groningen 1876, herhaaldelijk herdrukt, bijv. I: Groningen 1904
10

; IV: Groningen 1904
5
). 

101.De Moor, ‘100 jaar vormleer’, 119. 
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Op school 2 kwamen in het derde leerjaar enkele meetkundige lichamen en de begrippen vlak, 

lijn, punt en het vormen van een hoek aan orde. In de vierde, natuurlijk zeer eenvoudig, bere-

kening van de rechthoek, berekening van platte vakken en vormverandering van figuren. In de 

twee laatste jaren volgde de inhoudsberekening van meetkundige lichamen, recht en gebogen. 

Bij school 1 tekenden de leerlingen veel op de lei, hoeken, lijnen,vlakken en een kubus. Zij 

moesten oppervlaktes en inhoud van vlakken en regelmatige lichamen kunnen berekenen. In 

de zesde volgde afsluiting met beginselen van rechtlijnig tekenen met behulp van een passer-

doos. In Ammerstol viel in het leerplan van 1883 het woord meetkunde, in 1887 kwam dat 

niet meer voor. In de wet van 1889 verdween het vak vormleer. 

  

Rekenboeken 

Bergambacht school 1 had toen een gevarieerd pakket, waarvan Bettink zelf één rekenboekje 

had geschreven.
102

 Hemkes met de Kleine Rekenaar, de Liefhebber van het Rekenen en Het 

rekenboek voor jongens deel 1 en 2 geschreven in de jaren dertig van de 19e eeuw bleef 

evenals in Schoonhoven tot in het begin van de twintigste eeuw in gebruik. Boesers boeken, 

vanaf het begin der vijftiger jaren uitgegeven, waren niet weg te denken. Koonings vond de 

Eerste en Tweede Verzameling van Boeser zelfs in begin van de jaren negentig nog bruikbaar. 

L. Bouwman, als rekenboekenschrijver vanaf 1856 actief, vernieuwde zijn methode twee 

keer, eerst omstreeks 1870 en vervolgens vanaf 1885, waarschijnlijk de reden waarom zijn 

boeken op de lijst bleven voorkomen.
103

 

Zowel op school 1 als op school 2 maakte men in Bergambacht gebruik van een methode die 

in Schoonhoven helemaal niet wordt genoemd, namelijk die van H.W. Kramers, schoolhoofd 

uit Gouda, van wie vanaf de beginjaren zeven rekenboekjes op de lijst stonden.
104

 Zij toonden 

qua opbouw veel overeenkomst met de boekjes van Boeser. Aan de ook in Schoonhoven 

gangbare Denkoefeningen van Veenstra, bestemd voor de twee laatste schooljaren, kwamen 

waarschijnlijk lang niet alle leerlingen toe.
105

 Evenals Akkerhuijs werkte Bettink lang met ou-

de, vertrouwde methoden.
106

 

Bij school 2 onder het jongere en anders opgeleide hoofd Velsing stond de modernere metho-

de van H. Raadersma Lzn centraal. Tjebbe Sjoerds Velsing (1832-1860), de vader van Sjoerd 

Velsing, stierf als net benoemd schoolhoofd te Tjalleberd. In die streek werkte een aantal ja-

ren later Raadersma, schrijver van rekenboeken. De keuze van Velsing werd wellicht door 

zijn Friese inslag beïnvloed, al gebruikte ook Akkerhuijs boekjes van Raadersma. Tussen 

1879 en 1913 publiceerde Raadersma ruim dertig boeken voor lagere, normaal- en kweek-

scholen. De leerlingen werkten twee reeksen Raadersma door: zeven delen Rekenboek voor de 

volksschool en acht delen Rekenen uit het hoofd, waarvan Akkerhuijs in Schoonhoven slechts 
                                                           

102.De Wekker, 14 april 1865, advertentie van Van Nooten: J.G. Bettink, Eerste Rekenboekje, gronden der re-

kenkunst (niet in Picarta te vinden). 

103.In 1856 verscheen in Groningen het Eerste rekenboekje van L. Bouwman, hetzelfde jaar gevolgd door Ant-

woorden op de zes rekenboekjes van L. Bouwman (Groningen 1856), waaruit blijkt dat er op dat moment een re-

kenmethode van Bouwman bestond, bestaande uit zes deeltjes (Tweede rekenboekje 1869
8
; Derde rekenboekje, 

ca 1863
6
; Zesde rekenboekje, 1865

6
), rond 1870 verscheen het Rekenboek voor de lagere scholen, omgewerkte 

druk van de zes rekenboekjes, I-II: Geheele getallen; III-IV: Tiendeelige breuken (Groningen 1870
2
); in 1885 

verscheen het eerste deeltje van een serie Nieuw rekenboek voor de lagere school (Groningen 1885) dat uit zes 

stukjes bestond (1e stukje 1895
3
; 2e stukje: 1896

4
; 3e stukje 1895

4
; 4e stukje 1895

4
; 5e stukje 1895

3
; 6e stukje 

1890); in 1857 verscheen van Bouwman bovendien het Algebraïsch rekenboek voor eerstbeginnenden (Gronin-

gen 1857; 1869
3
), een jaar later gevolgd door Meetkundig rekenboek voor lagere scholen (Groningen 1858). 

104.A.W. Kramers, Rekenboekje, bevattende driehonderd vraagstukken (5 dln.; Gouda 1869-1870; dl. 1: 1879
5
, 

bew. S. Posthumus: ca 1893
5
; dl. 2: 1878

5
; dl. 3, bew. S. Postumus: eind 19e eeuw

2
; dl. 4, bew. S. Posthumus: 

1889
6
; dl. 5, bew. S. Posthumus: 1889

4
). 

105.B. Veenstra, Denkoefeningen. Keur van rekenkundige voorstellen voor leer- en kweekelingen (3 dln.; Sneek 

1865-1867; dl.1: 1875
4
); Idem, Denkoefeningen:... voor volks- en burgerscholen (Groningen 1876

4
; 1888

6
). 

106.Koonings, De school, 166-169. 
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drie deeltjes gebruikte. In de hoogste klas stond zelfs worteltrekken op het programma.
107

 In 

Ammerstol werkten de leerlingen vanaf de derde klas evenals in Bergambacht en in Schoon-

hoven met de eerste drie deeltjes van Kramers’ Gemakkelijke rekenboekje en gebruikten zij 

ook het eerste stukje van Kramers’ Hele getallen, een titel die voooralsnog niet kon worden 

thuisgebracht. Boeser met Tiendelige breuken en Gewone breuken kwam in de vierde klas aan 

de orde. In de vijfde en zesde klas bleven Kramers en Boeser (Eerste, Tweede en Derde ver-

zameling) op de lijst.
108

 Bij de drie scholen ontbraken boeken voor vormleer, hoewel aan het 

vak wel aandacht werd besteed. 

 

De vakinhoud bij aardrijkskunde en vaderlandse geschiedenis 

In de drie eerste jaren kregen de leerlingen de plattegrond van het schoollokaal, vervolgens 

het dorp en de omliggende gemeentes en tenslotte volgde de provincie Zuid Holland. Neder-

land en de koloniën was het onderwerp van de vierde klas. Op school 2, waar het zwaartepunt 

bij aardrijkskunde lag, werd Nederland behandeld vanuit natuur- en staatkundig oogpunt. In 

de vijfde klas lag binnen Europa vooral de nadruk op Duitsland, Frankrijk, België en Enge-

land, gaf hoofd Velsing aan. In de zesde werd de stof gerepeteerd, maar andere Europese sta-

ten, werelddelen, klimaat en wiskundige aardrijkskunde kwamen ook aan bod. De leerlingen 

op school 1 kregen dezelfde vakinhoud. De lei bleef ook in de hogere klassen in gebruik. De 

leerlingen tekenden de landkaartjes op de lei, vervolgens in het schrift. Ammerstol volgde de-

zelfde lijn als in Bergambacht maar wat beknopter. 

Geschiedenis draaide bij alle scholen de eerste jaren om beroemde personen en gebeurtenis-

sen. Vanaf de derde klas werden verbanden gelegd. ‘Men vertelt als ik mij zo eens mag uit-

drukken, meer systematisch’, legde Velsing uit. Lezen en vertellen was zijn uitgangspunt net 

als bij Akkerhuijs en Westbroek. In Ammerstol viel de nadruk vanaf de derde op de periode in 

de geschiedenis na 1581. In de zesde kwam op alle scholen staatsinrichting in het lespro-

gramma. Bergambacht school 1 beklemtoonde in de laatste jaren het gebruik van een chrono-

logische geschiedenistafel met jaartallen. Uit het hoofd leren werd belangrijk gevonden!  

 

Boeken voor geschiedenis en aardrijkskunde  

De ook in Schoonhoven bekende Jan Frederik Jansen schreef naast enige rekenboeken ook 

een aantal aardrijkskunde-, geschiedenis- en leesboeken die verspreid over het land bij diverse 

uitgevers het licht zagen. Onder andere daaruit blijkt een grotere afzetmogelijkheid voor zijn 

schoolboekjes. Zuid-Holland en Ons land en Ons volk worden als titels genoemd. Beide laat-

ste aanduidingen stroken niet met bibliografische gegevens. Waarschijnlijk wordt met Ons 

land gedoeld op Nederland: leesboek voor lagere scholen en met Ons volk op Ons vaderland 

                                                           

107.www. schoolmeesters in Friesland, Historische gegevens over schoolmeesters (1600-1950) verzameld door 

Hartman Sannes (1890-1956) en Peter van der Meer (Fryske Akademy): H. Raadersma was werkzaam te Tjalle-

berd en in Noorder Drachten. Picarta geeft voor H. Raadersma Lzn 31 titels; de opbouw van de reeks laat zich 

als volgt uit de Picartagegevens reconstrueren : H. Raadersma, Het schriftelijk rekenen in de lagere school (7 

dln.; ’s-Gravenhage 1885-1887), I: Getallen tot duizend (1901
5
); II:Getallen tot millioen (1906

4
); III: Gewone 

breuken (1892
2
); IV: De tiendeelige breuken, deze in betrekking tot gewone getallen en getallen tot boven millio-

en (1893
2
); V: Uitbreiding van het voorgaande en de vlaktematen (1912

4
); VI: Interestrekening, kubiekmaten 

enz. (1893
2
); VII: heeft geen ondertitel (1905

3
). 

108.Picarta geeft meer dan 100 ‘hits’ bij A.L. Boeser, het merendeel rekenboeken, voor meisjes aparte reken-

boeken en handleidingen bij rekenboeken; ook voor taal en aardrijkskunde publiceerde Boeser schoolboeken; 

hier met name genoemd: A.L. Boeser, Eerste verzameling van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse 

der lagere scholen (Amsterdam 1852; 1895
23

 [24e druk Zutphen, eind 19e eeuw]); Idem, Tweede verzameling 

van rekenkundige voorstellen voor de hoogste klasse der lagere scholen (Amsterdam 1853; 1898
17

 [18e druk 

Zutphen, eind 19e, begin 20e eeuw]); Idem, Derde verzameling van voorstellen voor de hoogste klasse der lage-

re scholen (Amsterdam 1866
3
; 1899

15
); voor Kramers zie noot 101. 
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en zijn bewoners; laatstgenoemd boek werd in ieder geval op school 2 gebruikt
109

 J.C. Boeser 

en D.C van Neck schreven Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijn bezittingen.
110

 

Waar in Schoonhoven een geschiedenisboek van het schoolhoofd Bosman werd gebruikt, be-

trof dat in Bergambacht op school 1 een aardrijkskundeboek: Nederland en zijn bewoners.
111

 

In Ammerstol gebruikte men voor aardrijkskunde naast Bos’ Aardrijkskunde voor de volks-

school, dat ook Akkerhuijs meteen na verschijnen in 1878 voor zijn Schoonhovense school 

had besteld, de hiervoor al aangestipte Beknopte aardrijkskunde van Boeser en Van Neck. 

Op alle drie de hier besproken scholen werd voor geschiedenis gebruik gemaakt van het ook 

in Schoonhoven gehanteerde (en tot en met 1894 aldaar uitgegeven) Wijma, De kleine vader-

lander.
112

 School 2 vulde dat aan met Voorheen van dezelfde Wijma, dat in Schoonhoven wel 

werd gedrukt, maar niet werd gebruikt.
113

 In Ammerstol waren het de ook in Schoonhoven 

gehanteerde Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland van Holst die voor 

die aanvulling op Wijma’s Kleine vaderlander zorgden.
114

 Bettink voegde daaraan nog toe de 

in Schoonhoven onbekende H. Driesman, Keur van merkwaardige verhalen uit de geschiede-

nis ontleend; bovendien hanteerde hij speciaal ook vanwege de eenvoudige staatshuishoud-

kunde A. Jansen, Het kleine en groote huisgezin.
115

 

Als enige meldde Velsing kaarten en platen apart op de boekenlijst. Hij gebruikte o.m. een 

leikaart van Nederland, 24 schoolplaten van Ykema, 48 schoolplaten van Van Lummel en 12 

platen van Bouman. Bettink gebruikte bij vormleer, aardrijkskunde en kennis van de natuur 

ook veel platen van Van Lummel. Velsing wilde graag nog een geologische kaart van Neder-

                                                           

109.J.F. Jansen, Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het lager onderwijs (Schoonhoven 1861); Idem, Neder-

land: Leesboek voor de lagere scholen (Harlingen 1854; Nieuwe Niedorp 1869
9
); Idem, Ons vaderland en zijne 

bewoners in hunne eigenaardigheden geschetst: een leesboek voor de volksschool (Groningen 1874); er bestond 

ook nog van Jansen Ons werelddeel: leesboek voor de hoogste klasse der Lagere School (Utrecht 1875); een 

snelle inventarisatie op het trefwoord F.J. Jansen via Picarta leverde 22 verschillende uitgevers in tien verschil-

lende plaatsen op, waaruit blijkt dat zich per plaats vaak meer dan een uitgever aandiende; in Schoonhoven wer-

den behalve Zuid-Holland nog twee titels van Jansen uitgegeven: het Practisch rekenboek van Jansen en Sander, 

dat in hoofdstuk 5 ter sprake kwam en een uit zeven deeltjes bestaande leesmethode Eerste-Zevende boekje tot 

oefening van het lezen (Schoonhoven 1865 e.v.j.); enige herdrukken met, volgens Picarta als laatste het Zesde 

boekje: 1878
4
.  

110.J.C. Boeser en D.C. van Neck, Beknopte aardrijkskunde van Nederland en zijn bezittingen (Arnhem 1879; 

1894
8
; Idem, Kort overzicht van de aardrijkskunde van Nederland en zijn bezittingen (Arnhem 1894

4
); vgl. [D.C. 

van Neck,]De Nederlandsche provinciën, Nederlandsch Oost- en West-Indië in zeventien omtrekken: aardrijks-

kundig teekenboek voor school en huis, bewerkt onder toezicht van D.C. van Neck (Arnhem [1897]; Nieuwe 

vergroote en vermeerderde druk: Arnhem [1906]); voorts van hetzelfde duo bij dezelfde uitgever: De wereld-

deelen: aardrijkskunde voor de lagere school (Arnhem 1886
2
); Schetsjes uit Gelderland: leesboek voor de mid-

delste en hoogste klassen der lagere school (Arnhem 1888); bij andere uitgevers verscheen hun Handboek der 

natuurlijke aardrijkskunde, voornamelijk ten dienste van onderwijzers (Deventer 1888) met een Atlas der na-

tuurkundige aardrijkskunde, behoorende bij het handboek ... (Arnhem 1888); tenslotte publiceerde het duo Onze 

provincie: aardrijkskundig leesboekje voor de lagere scholen in Gelderland (Zutphen 1900
3
). 

111.J. M.H. Bosman, Nederland en zijn bewoners: lees en leerboek voor de hoogere klassen eener lagere school 

I: Klimaat en bodem; II: Bevolking, geschiedenis, regeeringsvorm en koloniën (2 dln.; Schoonhoven 1868
2
; 

1872-1874
3
). 

112.J. Wijma, De kleine vaderlander. Iets uit de geschiedenis van Nederland voor de middelste klasse der lagere 

school (Schoonhoven 1868; 1894
14

; Kampen 1903
16

). 

113.J. Wijma, Voorheen: geschiedenis van het vaderland voor de lagere scholen (Schoonhoven 1878
2
; Kampen 

1902
7
). 

114.A.A. Holst, Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland, eerste reeks: leesboek voor de 

scholen (Amsterdam 1850; 2 dln.; Amsterdam 1862
8
; 1894

21
). 

115.Van H. Driesman, Keur van merkwaardige verhalen uit de geschiedenis ontleend: leesboek voor school en 

huis levert Picarta slechts een exemplaar van de vierde druk op dat zich in Leeuwarden bevindt (Groningen [ca 

1930]); A. Jansen, Het kleine en groote huisgezin: een leesboek voor de hoogste klasse der volksschool (2 dln.; 

Rotterdam 1872-1873; diverse herdrukken, Eerste stukje: ’s-Gravenhage 1905
9
; Tweede stukje: Arnhem 1892

4
), 

vgl. Nieuwe bijdragen (1872) 733. 
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land, een kaart van Nederlandsch Oost-Indië en een globe. Hij constateerde dat men tot dan 

toe die uitgave niet nodig had gevonden. 

 

Vakinhoud natuurkennis 

Velsing gebruikte het woord aanschouwingsonderwijs, te beginnen bij voorwerpen die onder 

het bereik van het kind zijn: dieren, diersoorten, gevolgd door planten en ontleding van plan-

ten. Op school 1 kregen de kinderen in de derde klas het onderscheid tussen nuttige en scha-

delijke planten en dieren. Vanaf de vierde werden eenvoudige natuurverschijnselen zoals re-

gen behandeld. Eenvoudige natuurkundige begrippen, bereiding en toepassing van grondstof-

fen waren weggelegd voor de hoogste klassen. Als enige behandelde Velsing in het laatste 

leerjaar het menselijk lichaam en gaf hij voorlichting over hygiëne.  

 

Boeken over natuurkennis 

Naast het plaatmateriaal waren van Van Sandwijk, Keuken- en kamernatuurkunde, de door 

Steyn Parvé vertaalde en bewerkte Crüger, De natuurkunde in de lagere school en Dirk Hui-

zinga, Uitstapjes en Nieuwe uitstapjes in het rijk der natuur in gebruik. Deze boeken werden 

ook in Schoonhoven gehanteerd.
116

 

  

Zingen 

De eerste drie leerjaren zongen de kinderen eenvoudige liedjes op het gehoor. In de derde klas 

van school 2 kwam het notenschrift, zingen van het bord en maatslaan aan de orde. In Ber-

gambacht school 1 volgde altijd uitwerking op de lei en op papier. De onderwijzers werkten 

toe naar twee- of driestemmige liederen. 

 

Bundels bij het zingen  

Bettink van school 1 meldde van Richard Hol, De jeugdige zanger.
117

 Velsing putte uit De 

zingende kinderwereld van Worp en De Groots Zangoefeningen ... volgens de grondbeginse-

len van Galin-Paris-Chevé.
118

 De methode Chevé drukte de zeven trappen van de toonladder 

uit door cijfers, de do was 1, re 2, enz. Het was een geschikte methode voor de lagere school, 

maar voor de leerling die verder wilde gaan in de muziek moest op den duur de overgang naar 

het notenschrift plaatsvinden.
119

 

 

Handwerken 

Van Noortwijk en Velsing schreven beknopt op wat de meisjes moesten doen. Waarschijnlijk 

omdat Bettink bij het normaalschoolonderwijs betrokken was, gaf hij als enige uitgebreid aan 

wat de meisjes op dit onderdeel moesten kunnen. De meisjes zouden hun breiwerken zelfs zo 

moeten vervolmaken dat ze de kousen voorzagen van een gewerkt randje met de eigen naam 

erin. Op het gebied van naaien moesten ze knoopsgaten, vetergaten en trensjes (afhechtsel bij 

een knoopsgat) kunnen maken. Belangrijk onderdeel was verstellen en stoppen. Bij de scho-

len van Bettink en Van Noortwijk viel het handwerken buiten de schooluren. In Bergambacht 

                                                           

116.Voor de bibliografische gegevens via Picarta zij hier verwezen naar de betreffende noten bij hoofdstuk 5 

117.Richard Hol, De jeugdige zanger. Theoretische en practische handleiding bij het zangonderwijs, inzonder-

heid op de scholen (4 dln.; Groningen 1875-1876; in 2 dln.: Groningen 1884-1887
6
; 1 1918

14
; dl. 2: 1912

13
). 

118.J. Worp, De zingende kinderwereld: kinderliedjes voor een of twee stemmen (5 ‘twaalftallen’; Groningen 

1866 e.v.j.; diverse herdrukken, bv. Groningen 1907, met 12 platen geïllustreerde uitgave; voorts: 1e twaalftal: 

1893
10

; 2e twaalftal: 1892
8
; 3e twaalftal: 1891

6
 5e twaalftal: 1892

3
); W.H. de Groot, Zangoefeningen naar Dani-

el de Lange’s zangschool. Handleiding volgens de grondbeginselen van Galin-Paris-Chevé (6 dln.; Groningen 

1882); tweede serie (Groningen 1889); diverse herdrukken van afzonderlijke stukjes. 

119.Koonings, De school, 233-234; de methode-Galin-Paris-Chevé was in 1881/2 in Nederland geïntroduceerd 

door Daniël de Lange (1841-1918) en voor schoolgebruik door W.H. de Groot geadapteerd. 
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kregen de eerste vier klassen twee uur per week en de twee hoogste klassen drie uur per week 

handwerken. In Ammerstol handwerkten de meisjes uit klas één tot vier dinsdag en donder-

dagmiddag van drie tot vier. De klassen vier tot en met zes kregen maandag, dinsdag en vrij-

dag van drie tot vier handwerkles. Bij Velsing aan de Lekdijk handwerkten de meisjes zater-

dagochtend. De jongens waren met andere vakken bezig. 's Middags na schooltijd handwer-

ken maakte voor de meisjes soms ver weg in de polder wonend zeker 's winters de dag erg 

lang. Velsing altijd praktisch koos doelbewust voor de invlechting op zaterdag. In de twintig-

ste eeuw verdween het handwerken na schooltijd. 

 

Overig lesmateriaal 

Aan de hand van twee rekeningen uit 1898 voor de scholen in Bergambacht ontstaat een in-

druk welk lesmateriaal in de klas aanwezig was. Leerlingen in Bergambacht op school 1 

werkten met griffels en puntgriffels op geruite leien Engeland no.500 en Amerikaanse leien 

no.41/2.
120

 Op school 2 waren Amerikaanse leien no.7 in gebruik. Schrijven gebeurde in 

octavo-boekjes, notitieboekjes, geruite schriften, ongelinieerde schriften, gelinieerde schriften 

met 24 lijnen en nauw gelinieerde schriften met 30 lijnen. Perry pennen (7071,7041, no.6) in 

diverse soorten werden in penhouders gestoken. Op school 2 waren pennen no.27 favoriet. De 

leerlingen werkten met Busé-tekenpotloden, koperen tekenpennen, Froetchies potloden, 

blauwe potloden met knopjes op bruin Olifant leerpapier, tekenpapier, grijs tekenpapier en 

goudronné papier. Houtskool en zwart krijt was in gebruik bij tekenen. De meester tekende op 

het schoolbord met gekleurd krijt (bijv. 1 kistje craie Robert gekleurd) en Amerikaans krijt. 

Hij veegde met een Amerikaanse schoolbordreiniger de zaak schoon om met een schoolbord-

liniaal bepaalde sommen keurig te onderstrepen. Voor de leerlingen waren genoeg linialen, 

tekenatlassen en tekencahiers aanwezig. In de hoogste klas oefenden de leerlingen met brief-

kaartformulieren en kwitanties die zij in hennepenveloppen konden stoppen.  

 

Bibliotheekboeken 

Door het jaar heen werden boeken besteld voor de bibliotheek. Boeken van populaire schrij-

vers als Pieter Jacob Andriessen (1815-1877), Pieter Louwerse (1840-1908) of de in het vijfde 

hoofdstuk al genoemde J.J.A. Goeverneur werden aangeschaft. Nederlands heldendom deed 

men op in Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruy-

ter van de Goudse banketbakkerszoon Fredericus Hendrikus van Leent (1830-1912) die in de 

letterenwereld was terechtgekomen en tot 1888 bij Van Nooten in Schoonhoven had ge-

werkt.
121

 Brouwer (de opvolger van Velsing, oud-onderwijzer bij Akkerhuijs) op school 2 be-

stelde jeugdtijdschriften zoals Ons Jongensblad, De Kinderwereld, Stamperius, Bibliotheek 

voor de Jeugd en Voor de Kinderkamer van Pieter Louwerse, Simon Abramsz (1867-1924) en 

Jac van der Klei.
122

 

 

Wandversiering 

In Bergambacht werd in het kroningsjaar een stel portretten van de koninginnen besteld. Het 

portret van de koningin werd voor ƒ 1,75 ingelijst door boekhandel Van Nooten. Het hoofd 

                                                           

120.Koonings, De school, 68: noemt gewone Amerikaanse leien het beste. 

121.F.H. van Leent, Wat een jongen worden kan. Schetsen uit het leven van Michiel Adriaansz. de Ruyter (Heus-

den 1889; ca 1915
6
). 

122.Jacob Stamperius (1887-1917), De nieuwe bibliotheek voor de jeugd (Schoonhoven, Haarlem, 1887-1918); 

de termen Stamperiusbibliotheek en de nieuwe bibliotheek voor de jeugd worden door elkaar gebruikt; De kin-

derwereld, geïllustreerd tijdschrift voor jongens en meisjes onder redactie van P. Louwerse (Zutphen 1894-

1931), verscheen eens per drie maanden; Ons jongensblad, geïllustreerd tijdschrift voor jongens van 10-14 jaar 

(Amsterdam 1898-1903); P. Louwerse, S. Abramsz en Jac. van der Klei, Voor de kinderkamer, rijmpjes en ver-

telseltjes voor het kleine volkje (Zutphen 1883-1934). 
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van school 2, Brouwer, bestelde vijfhonderd feestliederen geschreven door Akkerhuijs voor 

drie gulden vijftig. Wandplaten, die al ruim voorradig waren, werden aangevuld met Fiedlers 

Anatomische Wandtafeln
123

, een ‘Hist. Schoolpl. van den Ruyter’, die niet nader kon worden 

thuisgebracht, maar die ongetwijfeld op de zeeheld Michiel de Ruyter betrekking heeft, ‘Ne-

derl. Hist. Platen’ No.1-12, waarmee wordt gedoeld op een van beide series (waarschijnlijk de 

eerste) van de historieplaten van de Haagse uitgever Ykema, toegelicht door Sander en Wij-

ma
124

 en ‘Schierbeek, Kaart van Nederland’, wat slaat op de kaart van Gozewinus Acker Stra-

tingh (1804-1876) en Rudolph Jacob Schierbeek (1813-1889), die in 1852 was verschenen en 

waarop de Germaans-Romeinse toestand wordt weergegeven.
125

 De hoofden gaven aan hoe 

Van Nooten deze wandplaten moest leveren, zoals opplakken op bord met rand en lint of op-

plakken en vernissen.
126

 

 

Conclusie 

In het boekenaanschafbeleid bij de vier scholen was veel overeenkomst. Ammerstol ging wat 

minder diep op bepaalde vakken in en hield langer aan oudere methodes vast. Bergambacht 

school 1 had een zeer uitgebreid leerprogramma. Op school 2 was het onderwijs zeer modern. 

Evenals Akkerhuijs had Velsing de pittige methode Den Hertog en Lohr. 

 

De dagelijkse onderwijspraktijk in Ammerstol en Bergambacht 

Ik heb mij altijd beijverd om op de hoogte te blijven en mij steeds met hart en ziel aan 

mijn roeping gewijd en zal dat indien God mij de krachten spaart volgens plicht en 

geweten blijven doen maar of er meer en rijper vruchten zullen worden geoogst in de 

toekomst dat zal voor een groot gedeelte afhangen in de raad van de gemeente zelf, 

aldus Arie van Noortwijk op 26 oktober 1881 aan de Raad in Ammerstol.
127

 De laster in de 

raad, geuit over de kwaliteit van het onderwijs in verhouding tot de kosten, weerlegde het 

hoofd uitvoerig. Hij had, zo stelde hij, met personeelsgebrek te maken en daarbij kwam dat 

vertrekkende onderwijzers de zaken lieten sloffen en hun opvolgers tijd nodig hadden om zich 

in te werken. De vaste krachten moesten zich afbeulen om de zaak draaiende te houden. Om 

de drie maanden kwam de aanmelding van nieuwe leerlingen, zodat zijn klas vol raakte met 

leerlingen die daar niet hoorden. Ondanks deze toestand zouden de raadsleden die Van 

Noortwijk bij name noemde, kunnen getuigen hoe Emeis zich inzette om leerlingen voor te 

bereiden op de normaallessen in Bergambacht. De raad moest evenwel niet verwachten, dat 

alle leerlingen het niveau van de normaalschool bereiken. De leerlingen uit de lagere standen 

die de school ongeregeld bezochten, gingen gewoon aan het werk zodra zij redelijk lezen, 

schrijven en wat rekenen konden. Volgens Van Noortwijk gebruikte de raad hem nu als zon-

debok uit misnoegen over de hoge kosten wegens de herstelwerkzaamheden van de school. 

Van Noortwijk stipte verder aan tot de minst verdienende schoolhoofden in de hele omgeving 

te behoren. Hij vroeg de Raad om ‘na ernstige zelfbeproeving en nadenken’ mee te werken 

aan de verbetering van de organisatie; daartoe waren nodig: 

1. Een onderwijzer en een onderwijzeres extra. 

2. Aanvulling van hulpmiddelen voor natuurkennis en rekenen. Materiaal voor vormleer ont-

brak. 

                                                           

123.A. Fiedler, Anatomische Wandafeln für den Schulunterricht (Dresden 1876). 

124.J.C. Sander en J. Wijma, Uit onze geschiedenis: schetsen ten gebruike bij de historische schoolplaten, 1e se-

rie (’s-Gravenhage 1879); 2e serie (’-s-Gravenhage 1887); vgl. Koonings, De school, 201. 
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.G. Acker Stratingh en R.J. Schierbeek, Kaart van Nederland, aanwijzende de oude bewoners en plaatsen, ver-

deeling in gouwen, waar Germaansche en Romeinsche oudheden gevonden zijn enz. (Groningen 1852) 

126.BA, inv. 892. Lijsten van benodigde leermiddelen op de OL-scholen, 1898, 1921. 

127.SAMH, Ammerstol, Ingekomen stukken 123: 27 oktober 1881. 
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3. Een verordening op kinderarbeid zodat de leerlingen van hun zesde tot en met hun twaalfde 

de school bezochten. 

4. Toelating niet vaker dan eenmaal per jaar.  

Van Noortwijk had zeker twee generaties voor de klas gestaan. Aart Zanen vond hem als leer-

ling in de jaren zestig een goede en strenge meester.
128

 Raadslid P. de Jong klaagde in april 

1880 over het te laat beginnen van de school en het tijdens lesuren leerlingen erop uitzenden 

met briefjes. Het innen van schoolgelden tijdens de lesuren stoorde de gang van het onder-

wijs. Was één van zijn zestien kinderen of zijn aanstaande schoonzoon de aanbrenger van de-

ze informatie?
129

 Niettegenstaande de kritiek, vierde het dorp in november 1880 enthousiast 

het veertigjarig jubileum van Van Noortwijk. Schoolopziener Terpstra schonk de jubilaris een 

aneroïde barometer. De districtcollega’s gaven hem een canapé. Terwijl de vlaggen wapper-

den, marcheerden de schoolkinderen met ‘Apollo’ onder leiding van Westbroek door het 

dorp. Ingezetenen en kinderen schonken cadeaus aan een hoofd, die behalve het onderwijs 

nog voor 139 kinderen het sparen bevorderde bij de schoolspaarbank.
130

  

In de jaren tachtig raakte volgens Zanen de school in verval. Het schoolhoofd werd te oud en 

had teveel bijbanen. Zanen stuurde zijn drie zoons naar de verder weg gelegen school van 

Velsing aan de Lekdijk. Zanen ging aan het ongenoegen van het hoofd en de dorpsroddel 

voorbij: hij stelde het belang van een goede opleiding voor zijn zoons voorop.
131

 

Was het valse bescheidenheid van Van Noortwijk toen hij aangaf dat hij geen festiviteiten 

wilde bij zijn vijftigjarig jubileum op 8 november 1890? Het dorp wilde het feest wel en oud-

leerlingen lieten op school een gedenksteen bevestigen:  

Souvenir aan A. van Noortwijk Sr., als hoofd der school te Ammerstol 1840 1/11 

1890 zijne oud-leerlingen 

De gemeente schonk een zilveren medaille. En toen Emeis het salonportret van de jubilaris 

met lijst aanbood, waren inspecteur Fabius en schoolopziener Terpstra daarbij aanwezig. De 

kinderen deelden mee in de feestvreugde; zij kregen twee keer broodjes en melk en ’s mid-

dags kinderspelen.
132

 

Schoenmaker Zanen en anderen maakten zich intussen zorgen om de kwaliteit van het onder-

wijs. De vereniging ‘Volksonderwijs’ met Zanen als secretaris kreeg na een brief aan het 

hoofdbestuur het advies om schoolopziener IJ. de Cock over de problemen in te lichten. In 

twee gesprekken werd de onwillige Van Noortwijk ertoe gebracht om de eer aan zichzelf te 

houden en zijn ontslag aan te bieden.
133

 

Teun Zanen gaf een levendig beeld van de hoofden Klomp, Velsing en de opvolger van 

Westbroek, Hemmes.
134

 Onderwijs speelde een belangrijke rol in het huisgezin Zanen waar-

van de zoons Henk en Gijs kwekeling waren bij Velsing. Henk werd als beursist, na een 

zwaar vergelijkend examen, toegelaten op de Rijkskweekschool te Middelburg. Gijs haalde 

dit niveau niet en bleef dus de lessen aan de Normaalschool te Schoonhoven volgen.
135

 

Voor Klomp was de start in Ammerstol als hoofd niet gemakkelijk. Juffrouw Van Dam was 

een heel goede leerkracht, maar vertrok al snel naar Amsterdam. Met zijn aanstaande zwager 

Emeis had hij veel te stellen. Emeis moest zijn groeiend gezin van het magere salaris van zes-

honderd gulden onderhouden, dus bijverdiensten waren onmisbaar. Een correspondentschap 
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voor de Schoonhovensche Courant voor dertig cent per stukje en het uitgebreid bewerken van 

een stuk land voor dagelijks voedsel leverden al wat op. De afbraak van opgekochte vissers-

schepen, die hij van bouten en spijkers ontdeed, bracht brandhout om te stoken. Na al dit werk 

was een goede nachtrust hem vaak niet gegund want de kinderen hielden hem ’s nachts gere-

geld uit de slaap. Het was ook niet zo verwonderlijk dat Emeis voor de klas wel eens wegdut-

te. Hoewel favoriete leerlingen de opdracht kregen hem via zijn voeten wakker te kietelen, 

ontging Klomp de onrust niet via de glazen deur die met Emeis’ lokaal was verbonden. Hij 

greep soms in met een standje, in de ergste gevallen schold het hoofd, terwijl hij zijn pijp ka-

pot sloeg, Emeis uit. Volgens Teun Zanen blonk Emeis alleen uit in zingen. Elk half jaar het 

vaste repertoire, maar in het dorp stonden de mensen stil om het te beluisteren. 

 

Didaktiek van dag tot dag in Ammerstol en Bergambacht - aanschouwelijk onderwijs 

Arie de Jong, in bezit van de akte tekenen maakte op het bord met kleurkrijt prachtige teke-

ningen. Hij tekende, zo vertelde Teun Zanen, een snietselbank, vervolgens aan de klas vra-

gend, ‘Is dat niet een mooie snietselbank?’ Vervolgens antwoordde de klas in koor zingend ‘ja 

dat is een mooie snietselbank’. Vervolgens volgden al vragend en zingend ‘een pot met vuur, 

een rooie luur’ enz. Het spreken in koor bij dit vak beschouwden didactici als zinvol.
136

 

 

Dictee 

Donderdagmiddags gaf De Jong altijd dictee op de lei. De leien werden opgehaald, onder de 

leerlingen verdeeld waarna de leerlingen tijdens het foutloos dictee voorlezen van de meester 

het werk van hun klasgenootje secuur verbeterden. Pas nadat de meester het nagekekene ge-

controleerd had, kwam de lei bij de rechthebbende terug. 

 

Aardrijkskunde 

De Jong begon met het tekenen van de school op bord. Vervolgens kwamen de straten en dijk 

van Ammerstol. Waarna de wegen buiten Ammers en de Lek en dan de Krimpenerwaard 

volgden. De leerlingen moesten alles natekenen. Elke week Zuid-Holland tekenen, met plaat-

sen erin en de naam erbij. De steden van Zuid-Holland werden in een rijtje opgezegd. Volgens 

Teun Zanen waren het 21 namen beginnend met Den Haag en eindigend met Goedereede. Het 

kwam er ‘geheid’ in merkte hij tevreden op. 

 

Zingen 

Alle onderwijzers lieten hun klassen zingen. Emeis zong in de onderbouw zelf de tweede stem 

bij de liedjes. Bij de hoogste klassen werd driestemmig gezongen. Hoewel Velsing en Klomp 

niet goed zongen, hadden zij hun viool om de kinderen te begeleiden. In Ammerstol liep het 

zingen uit de hand wanneer Klomp, die niet met zijn collega overweg kon, zijn klas liet zin-

gen als De Jong net begonnen was. Het werd een wedstrijd voor de schooljongens om elkaar 

te overschreeuwen. Na afloop was er op het schoolplein een forse discussie over wie had ge-

wonnen.  

 

Voorlezen en vertellen 

De Jong kon prachtig vertellen. Het verhaal van Wittington en zijn kat maakte zo’n indruk op 

Teun Zanen dat je de klas gespannen ziet luisteren als De Jong laat klinken ‘Wittington, Wit-

tington, keer weerom’.
137

 Klomp las voor uit Alleen op de wereld van Hector Malot, hij ha-

perde af en toe, omdat hij direct vanuit het Frans vertaalde.  

                                                           

136.Koonings, School, 95. 

137.Het verhaal over Richard Whittington en zijn kat wordt aangestipt door Teun Zanen (Herinneringen, 12); het 
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door de verkoop van zijn poes rijk werd en het later tot Lord-Mayor van Londen bracht; het verhaal genoot ook 
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Frans en tekenen 

Klomp gaf extra les Frans voor 35 cent per uur voor een klein groepje dat naar het ULO in 

Schoonhoven wilde. Het was bij de onderwijzer thuis, er heerste een goede werksfeer en de 

leerlingen schoten op. De Jong gaf een tiental jongens één avond tekenles. In een ijsperiode 

organiseerde hij een schaatswedstrijd onder zijn tekenleerlingen met als eerste prijs tien te-

kenvellen. 

 

Straffen 

Bijn alle onderwijzers gaven lichamelijke straffen. Van Noortwijk gaf een leerling een af-

rammeling bij het ontdekken van schuttingtaal op zijn lei. Klomp deelde flinke klappen uit 

toen twee leerlingen niet mee wilden zingen. Vervolgens moesten zij tweehonderd strafregels 

schrijven. Teun Zanen nam wraak na een onrechtvaardige behandeling. Tijdens de zondagse 

uitlening van de Nutsbibliotheek brak hij de stokjes van Klomp en De Jong kapot. Hij stak de 

stukken door de cilinders van de vloerventilatie. 

 

Herdenkings- en schoolfeesten 

De schoolopziener stimuleerde het herdenken van vijftig jaar Koninkrijk in 1863. Van Noort-

wijk ontving na een verhandeling over 1813 twaalf gulden aan vrijwillige giften. De gemeente 

verhoogde het bedrag tot twintig gulden om de schooljeugd 17 november een feest te kunnen 

aanbieden.
138

 

Het 25-jarig jubileum van Willem III dat in Schoonhoven zo uitbundig gevierd werd, ging 

niet ongemerkt aan de dorpen voorbij. In Bergambacht waren twee optochten, één van de 

schooljeugd door het dorp en de andere optocht liep langs en door Ammerstol en Schoonho-

ven. Krentebrood en chocololademelk, feestboeken of feestplaten waren de tractaties voor de 

kinderen.
139

  

De Koninginnedagfeesten van 1898 waren minder uitbundig dan in Schoonhoven. In Ber-

gambacht zamelde het comité, waarin onderwijzer van Dam zat, 315 gulden in. Zij wilden van 

de gemeente honderd gulden subsidie voor vuurwerk. Het feest speelde zich af op 14 septem-

ber met ’s ochtends zang van enige kinderen met ‘Crescendo’, een muziekoptocht en ringrij-

den voor paren. ’s Middags waren in verschillende straten volksspelen, waarna in koffiehui-

zen de prijsuitreiking plaatsvond. Als er genoeg deelnemers waren, vond ’s avonds een fak-

keloptocht plaats. In Ammerstol opende Klomp de kinderfeestmiddag twee september om half 

twee met een korte toespraak waarna het Wilhelmus het volkslied ‘bij uitnemendheid’ zou 

klinken. Tot half drie zongen de kinderen in de feestelijk versierde school met onthaal van 

chocolade en biscuits. Daaarna marcheerden zij naar het feestterrein voor het draaien in de 

draaimolen, biscuits en limonade was de tractatie. Na de terugtocht naar school kwam de ei-

genlijke maaltijd met chocolade en krentenbrood. Hierna ging de wandeling naar het oostelijk 

gedeelte van het dorp met terug in school voor de leerlingen een tractatie van suikergoed. Het 

is niet onwaarschijnlijk dat velen uit de twee dorpen naar Schoonhoven liepen om de optoch-

ten te zien. Bij Ammerstol lag de nadruk wel sterk op veel eten, misschien gevolg van de 

heersende armoe.
140

 Sinterklaasfeest werd in Ammerstol gevierd met een toverlantaarn. De 
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leerlingen moesten een bekertje voor chocolademelk meenemen. Voor arme kinderen volgens 

Zanen een geweldige traktatie. 

  

Het lezingencircuit in het oostelijk gedeelte van de Krimpenerwaard 
Berkenwoude, Lekkerkerk en Haastrecht waren aangesloten bij de Maatschappij tot Nut van ’t 

Algemeen, waar streekgenoten welkom waren om lezingen te houden.
141

 Bovendien werden 

er regelmatig ‘Winterlezingen’ gehouden in Bergambacht, Ammerstol - ‘Tot Nut en Genoe-

gen’ - en in Stolwijk - ‘Uitspanning door Inspanning’. Vanaf de oprichting in 1864 tot zijn 

dood was Bettink voorzitter van het bestuur dat de ‘Winterlezingen’ organiseerde; wethouders 

notaris J.P. Mahlstede en D. Oskam waren jaar in, jaar uit zijn medebestuursleden. Vijf of zes 

keer per jaar was er in Bergambacht voor de pauze de hoofdvoordracht, na de pauze volgden 

bijdragen van de leden, waaraan vanaf de jaren tachtig ook vrouwen hun bijdrage leverden. 

Lezingen over maatschappelijke onderwerpen en het voordragen van literatuur en rederijkers-

stukken kwamen aan bod. 

Hoofdonderwijzers - ook hier ontbraken Akkerhuijs en Westbroek niet - en onderwijzers le-

verden het grootste aandeel in de voordrachten. De nabijheid van dorpen op loopafstand bood 

de gelegenheid om je voordracht nog eens aan een ander publiek voor te schotelen. Uit de 

‘Winterlezingen’ sproten de toneelvereniging Hildebrand en een Volksbibliotheek voort, 

waarna in andere dorpen soortgelijke initiatieven opbloeiden. 

 

Viering 25 jaar Winterlezingen 

In een sfeer van ernst, luim en nationalisme genoten 250 mensen op een novemberavond in 

1889 omringd door wapenschilden en oranjedoeken van het ‘Winterlezingen’-jubileumfeest in 

Bergambacht. Voorzitter Bettink werd plechtig binnengeleid, waar hij na zijn feestrede de te-

legrammen van de burgemeester, de stichter ds. Matthes uit Lekkerkerk en medeoprichter 

schoolhoofd A. van Noortwijk, zelf ook actief in het lezingencircuit, voorlas. Hierna volgden 

veel activiteiten, te beginnen met drie dames die het dramatisch gedicht ‘Het huwelijksjuk’ 

opvoerden. Vier schoolhoofden uit de omgeving verzorgden een blijspel, koddige voordrach-

ten en pianospel. Voor de afsluiting, het zingen van het volkslied, werd de buste van koning 

Willem III met bengaals vuur verlicht, waarna het bal kon beginnen. Voor bestuur, genodig-

den en commissie die in een aparte ruimte op champagne werden onthaald, ging het feest tot 

vier uur ’s nachts door. 

Veertien dagen later kregen Akkerhuijs en zijn gezin in Bergambacht een feest aangeboden 

met gezang, pianospel en voordrachten. Het zilveren jubileum van Akkerhuijs bij de normaal-

lessen was begrijpelijkerwijs wat minder uitbundig: iedereen vertrok daar om een uur of ne-

gen.
142

 

 

Bettink, een pion in het beschavingsoffensief op het Hollandse platteland  

Bettink besprak de meest uiteenlopende onderwerpen en leverde elke bijeenkomst een bijdra-

ge. Het personeel van zijn school, de onderwijzers en de onderwijzeres, later zijn zonen als 

toekomstige onderwijzers, spraken ook op de Winterlezingen. De viering van zijn zilveren ju-

bileum als hoofd nam vier dagen in beslag. 

Op woensdagnamiddag 22 augustus 1883 opende Akkerhuijs het feest tijdens hetwelk de jubi-

laris een overvloed aan cadeaus ontving. Namens de normaalschool ontving Bettink een regu-

lateur. Donderdag, receptiedag, schonk de gemeenteraad een kostbare schrijftafel, aangevuld 

door een ameublement, haard en haardstel, pendule en bronzen beelden van leerlingen en oud-

leerlingen. Vrijdag was het kinderfeest waar alle leerlingen in 45 nette rijtuigen, voorafgegaan 
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door een muziekkorps, hun meester huldigden. Zaterdagavond stortten collega’s uit de regio 

zich in het feestgewoel. Arrondissements-opzichter dr Terpstra schonk namens hen en tal van 

notabelen een aantal stoelen en een spiegel. Een vernieuwing van het interieur van de familie 

Bettink was vast geen overbodige luxe na de opvoeding van vijf zoons en één dochter. De lie-

deren klonken, het glas werd dikwijls voor een toast geheven en dansend zagen de feestgan-

gers de zondag gloren.
143

 

 

Het repertoire van Bettink en de andere hoofden 

‘Het bijgeloof in ons vaderland’, ‘Wien God een ambt geeft dien geeft hij het verstand’, ‘De 

eigenschappen van de mensch’, ‘De instituten voor doofstommen in ons vaderland’, ‘Benja-

min Franklin’ en behandeling van spreekwoorden bijvoorbeeld naar aanleiding van appels 

vormde het opvoedende onderdeel van de lezingen van Bettink. In de literatuur beperkte hij 

zich niet tot Van Koetsveld, want hij kwam over de grenzen met Gottlieb Wilhelm Rabener 

(1714-1771) en Charles Dickens (1812-1870). Vermoedelijk vielen De Heer Kreeling en zijn 

echtgenote, De dames Sternee en hun liefje en Wat doe je met je klompen op het ijs onder het 

humoristische genre. Van Abraham Johannes de Bull (1823-1888), favoriet bij de rederijkers, 

droeg hij verschillende werken voor. Een novelle van Wagenaar, De schrik van het dorp, en 

van A.L. Akkerhuijs - zoon van Leendert Akkerhuijs -, Kollemie behoorden weer tot een an-

der genre.
144

 Van Noortwijk, hoewel minder actief, liet op ‘Nut en Genoegen’ François Ha-

verschmidt (1835-1894) en Justus van Maurik (1846-1904) horen.
145

 

Velsing en Klomp zetten de traditie van het voordragen en spreekbeurten houden voort, maar 

zij hadden een insteek die meer op de maatschappij was gericht. Velsing sprak over kunste-

naars en kunst, idealen, over de gebreken bij het onderwijs, de kieswet waar ten onrechte veel 

goeds over voorspeld was en Dante en zijn werken.
146

 Klomp startte zijn sprekersloopbaan in 

Ammerstol met ‘Enige gesprekken over de opvoeding van de jeugd’. Het jaar daarna richtte 

hij een zangvereniging op, waarna Bergambacht niet wilde achterblijven: een maand later 

werd daar de zangvereniging Crescendo opgericht. In Winterlezingen hield Klomp in het 
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nieuwe jaar een betoog over ‘Vooruitgang en Beschaving’.
147

 De hoofden van de openbare 

scholen in Stolwijk, De Koning, en de oud-leerling en oud-onderwijzer van Akkerhuijs, 

Westbroek, hoofd in het Beijersche, traden ook op. Westbroek richtte in 1886 meteen Nut en 

Genoegen op; zo bleef zelfs de kleinste dorpsgemeenschap niet van voordracht, muziek en to-

neel verstoken. 

 

Het einde 
Op 4 januari 1894 volgde Arie van Noortwijk zijn vader als afslager van de zalmmarkt op; op 

27 januari overleed van Noortwijk sr. De berichtgeving over zijn heengaan was sober.  

Hij was 52 jaar lang hoofd van het lager onderwijs, een maand na zijn pensioen werd hij ziek. 

Hij kwam als jong hoofd terecht in een wereld van hutjes met rieten daken. Toen hij stierf wa-

ren kerk- en schoolhuis vernieuwd, het verenigingsleven was opgebloeid en vanuit het post- 

en telegraafkantoor gingen de berichten over de resultaten van de zalmvangst de wereld in. 

Op 3 oktober 1896 stond zoals elk jaar de bestuurssamenstelling van Winterlezingen in de 

Schoonhovensche Courant vermeld. Drie dagen daarna overleed de buitengewoon ijverige 

voorzitter J.G. Bettink na een lijden van zes weken. Achtendertig jaar lang zette hij zich in 

voor het onderwijs, de winterlezingen en de volksbibliotheek. De begrafenis was indrukwek-

kend. Tien rijtuigen volgden de kist, bedekt met drie kransen van de onderwijzers, de leerlin-

gen van de school en de rijksnormaalschoolkwekelingen. Tot op de daken stonden de mensen 

om de stoet te zien.Voorop liepen de leerlingen, oud leerlingen, oud kwekelingen, soms van 

heinde en ver overgekomen om afscheid te nemen van hun geliefde meester. Menig oog was 

vochtig. Bij de groeve spraken een onderwijzer, de predikant en Akkerhuijs als directeur van 

de Rijksnormaallessen. ‘Bettinks as moge rusten in vrede’; volgens de Schoonhovensche Cou-

rant had de ijverige onderwijzer dat verdiend.
148

 

 

Conclusie 

De inhoud van het onderwijs en de inzet van de hoofden in de dorpen toonde veel overeen-

komst met Schoonhoven. De administratieve activiteiten namen ook voor die hoofden toe. 

Hun deelname aan maatschappelijke activiteiten was even intensief als hun Schoonhovense 

collega’s. Er waren ook verschillen. Het onderwijs in Ammerstol werd van minder niveau, 

zeker toen de loopbaan van Van Noortwijk ten einde liep. 

Van Noortwijk pleitte begin jaren tachtig nog voor meer personeel en betere leermiddelen. 

Een aftreden als hoofdonderwijzer in 1882, bij het bereiken van vijfenzestigjarige leeftijd na 

het vervullen van ruim veertigjarige diensttijd ware beter geweest. Het vervullen van de func-

ties, hoofdonderwijzer, ambtenaar van de burgerlijke stand en afslager bij de Zalmbank was 

teveel. Het vertrouwen opgebouwd in de loop van de decennia maakten burgemeester en wet-

houders minder kritisch. Vader en zoon Arie (geboren 1851) met een zalm- en riviervishandel 

waren verankerd in het dorpsleven. 

Juist door invloed van buitenaf kwam de verandering. Dominee Van der Meulen uit Haas-

trecht stimuleerde de oprichting van een afdeling van Volksonderwijs. In samenwerking met 

de districtsschoolopziener uit Rotterdam kreeg deze afdeling het aftreden van Van Noortwijk 

voor elkaar.
149

 Opvolger Klomp en onderwijzer De Jong, beiden van buiten afkomstig, brach-

ten vernieuwing in het onderwijs. Zij verzorgden lessen Frans en tekenen. Personeels-, salaris- 

en persoonlijke problemen leidden tot het vertrek van Klomp en De Jong. Vlak voor zijn ver-

trek eind jaren negentig toonden B en W en de raad op advies van Klomp geen enkele behoef-
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te om schoolvergaderingen te houden. Opmerkelijk, omdat Klomp begin jaren negentig een 

actieve deelnemer van de onderwijsvereniging was. Zijn opvolger kreeg via een nieuw regle-

ment de volmacht om les te geven in andere klassen. Misschien een middel om onderwijzer 

Emeis te controleren.  

Bettink zette zich volledig in. Zijn lessen aan de Rijksnormaalschool brachten hem in aanra-

king met collega’s en toekomstig onderwijzend personeel. Vanaf 1883, na de oprichting van 

de School met den Bijbel in Bergambacht, was het zaak om het niveau van het onderwijs op 

een goed peil te houden. Halverwege de jaren negentig was Bettink lichamelijk uitgeput; hij 

wilde eerder met pensioen. Terwijl de aanvraag liep, overleed hij. De gemeente koos zoals 

vijf jaar later ook in Schoonhoven bij de opvolging van Akkerhuijs, een buitenstaander als 

opvolger. Zij passeerde de zoon die zijn vader zo graag had willen opvolgen. Het onderwij-

zend personeel, Bezemer en Van Dam werkzaam vanaf middden jaren zeventig, had vreemde 

ogen nodig om niet te verslappen, was misschien de redenatie. Zij haalden hun pensioen in de 

nieuwe eeuw. Velsing liet een goed georganiseerde school achter na zijn vertrek. Kort na zijn 

benoeming tot schoolhoofd in Den Haag stierf hij, evenals zijn vader, veel te jong.  

In Schoonhoven was, met de kleinschalige zilverindustrie, de aandacht voor het onderwijs 

groter en het aanbod ruimer dan op het platteland. Door particulier initiatief kwam een be-

waarschool tot stand. Een onderkomen voor de kleine kinderen, waarvan ouders thuis bezig 

waren met werkzaamheden voor de zilverfabrikanten. De CVT van Schoonhoven stimuleerde 

het gebruik van het Fröbelmateriaal op die bewaarschool als voorbereiding op het lager on-

derwijs. De kleine dorpen kenden geen bewaarschoolonderwijs.  

Door inzet van de Nijverheidsvereniging kwam halverwege de jaren tachtig een uitbreiding 

van tekenlessen in de avonduren. Gemeente en CVT ijverden voor het geven van het vak te-

kenen op de lagere school. Zij zagen het nut van geschoold personeel. Deze wisselwerking 

tussen particulier en gemeentelijk initiatief zorgde voor de Tekenschool en het MULO-

gebouw vanaf midden jarig negentig op het Doelenplein. 

De Tekenschool vroeg oktober 1897 aan de gemeente Ammerstol om subsidie. Met de toe-

voeging dat zij niet alleen opleidde voor goud- en zilversmeden hoopte zij op een bijdrage. In 

de discussie die volgde was raadslid Stuurman huiverig voor de consequenties. De Franse 

school zou ook kunnen aankloppen. De burgemeester stelde hem gerust, van een gemeente-

school kwam geen subsidieaanvraag. Hoewel de raad de gemeentearchitect het liefst de jon-

gens les liet geven, besloot zij toch naar de resultaten van de Tekenschool in Schoonhoven te 

gaan kijken. Een voorafspiegeling van de in de twintigste eeuw langzaam op gang komende 

trek van dorp naar stad om daar voortgezet onderwijs te volgen.
150
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