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Bijlage 1: Gemeentelijke verordeningen betreffende het gewoon en uitgebreid lager onderwijs 

en aangaande Hoofdonderwijzers te Schoonhoven, 12 augustus 1861 

 

Gemeentelijke verordening betreffende het gewoon lager onderwijs 
 

De Raad der Gemeente Schoonhoven besluit vast te stellen de navolgende verordening voor 

de Openbare School voor gewoon lager onderwijs binnen deze gemeente: 

 

Artikel 1: Om tot de school te worden toegelaten, moeten de kinderen hun 6de jaar zijn inge-

treden. 

Artikel 2: Zij die leerlingen ter school wenschen te zenden, zullen zich daartoe aanmelden bij 

de schoolcommissie. 

Artikel 3: Zij die leerlingen ter school zenden, zorgen dat deze stiptelijk op bepaalde uren en 

zonder verzuim ter school komen. 

Artikel 4: Voor elken werkdag wordt de schooltijd voor het gewoon onderwijs, bedoeld bij 

art. 1 der wet d.d. 13 augustus 1857 (staatsblad no 103) bepaald op des voormiddags van 9 tot 

12 ure en des namidddags van 2 tot 4 ure. De avondschool wordt gehouden des avonds van 5 

tot 7 uren. Des zaturdags en des woensdags wordt er s namiddags en s avonds geen school 

gehouden. 

Artikel 5: Elke schooltijd wordt aangevangen met het zingen van een lied en met een kort ge-

bed niet strijdig met de eerbied van de godsdienstige begrippen van andersdenkenden door 

den Hoofdonderwijzer uit te spreken en besloten met het zingen van een lied. 

Artikel 6: Behalve op zon en algemene Christelijke feestdagen zal er op de de school vacantie 

worden gegeven des winters gedurende acht dagen de Kerstdagen en Nieuwjaarsdag ingeslo-

ten; des voorjaars de Paaschweek; des zomers de Pinkster en Kermisweek. 

Artikel 7: Er zal jaarlijks in de maand Augustus in tegenwoordigheid van den gemeenteraad 

en zoo mogelijk van den schoolopziener een examen plaatshebben. 

Artikel 8:De Hoofdonderwijzers handhaven de schooltucht leerlingen die zich schuldig ma-

ken aan wangedrag, zullen zich door gepaste middelen tot hunne pligt worden gebragt en 

desnoods door de Hoofdonderwijzers tijdelijk, doch niet langer dan gedurende een week van 

de school kunnen worden verwijderd; tot langer of gehele wegzending wegens wangedrag be-

hoeft de onderwijzer de magtiging van Burgemeester en Wethouders. 

Artikel 9: De van gemeenteweg verstrekte schoolbehoeften moeten in het schoollokaal blij-

ven, en mogen door de leerlingen niet naar buiten gebragt worden. 

Artikel 10: Zij die leerlingen ter school hebben gezonden zijn aansprakelijk voor het verlies 

en of de beschadiging en door deze aan het schoollokaal, de schoolmeubelen en de schoolbe-

hoeften toegebragt; het verlies of de schade aan de schoolbehoeften veroorzaakt moet vergoed 

volgens een daartoe vastgesteld tarief, dat door de Hoofdonderwijzers opgemaakt aan de 

goedkeuring van Burgemeester en Wethouders onderworpen en in de schoollokalen opgehan-

gen wordt. 

Artikel 11: Deze verordening kan ten allen tijde worden herzien. 

Artikel 12: Een uittreksel voor zooveel noodig van dit schoolreglement wordt door de zorg 

van de Hoofdonderwijzer in hun schoollokaal opgehangen. 

 

Aldus vastgesteld in de Openbare vergadering van den raad der gemeente Schoonhoven den 

12 Augustus 1861. 
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Betreffende het uitgebreid lager onderwijs werd op dezelfde dag een vrijwel gelijkluidende 

verordening uitgevaardigd met dien verstande dat in het eerste artikel daarvan de toegangs-

leeftijd werd vastgesteld op 7 jaar: 

 

Om tot de school toegelaten te worden moeten de kinderen hun 7e jaar zijn ingetreden; 

en in artikel 6 een andere vakantieperiode werd vastgesteld: 

 

Behalve op Zon en algemene Christelijke feestdagen zal er op de school na het examen vacan-

tie worden gegeven tot op den 2e maandag in September gedurende 4 weken. 

 

Verordening betreffende de Hoofdonderwijzers 

 

Artikel 1 

De Hoofdonderwijzer zal gedurende schooltijd vanaf het begin tot het einde in de school moe-

ten tegenwoordig zijn zich met niets anders dan met het geven van onderwijs bezighouden en 

zonder redenen van noodzakelijkheid zich niet buiten de stad begeven. 

Een der hulponderwijzers bevindt zich een 1/4 uur voor de bij de verordening op de openbare 

school bepaalde schooltijden in de school ten einde alles in gereedheid te brengen en de kin-

deren te ontvangen die bij koude, slecht of buitengewoon warm weder een 1/4 uur voor de 

aanvang van het onderwijs moeten binnen gelaten worden zullende de deur 1/4 uur na den 

aanvang gesloten en geene kinderen meer tot het bijwonen van het onderwijs toegelaten wor-

den. Hij zorgt dat de kinderen bij het verlaten der school zich zoveel mogelijk betamelijk in-

getogen en beleefd gedragen. 

Artikel 2 

Hij handhaaft door gepaste middelen orde en zindelijkheid in de School en daarbuiten en 

zorgt dat voor den aanvang van elken schooltijd alles gereed zij voor het onderwijs dat moe-

ten worden gegeven. 

Artikel 3 

De hulponderwijzers en de kweekelingen staan de Hoofdonderwijzers bij in alles wat ten 

dienste van het onderwijs strekken kan en zijn verplicht diens voorschriften deswegen nauw-

keurig op te volgen en hiervan zijn de kwekelingen des savonds verschoond. 

Artikel 4 

Zonder vergunnning van Burgemeester en Wethouders mag de Hoofdonderwijzer of hulpon-

derwijzer geen bijzondere school of huisonderwijs geven, nog kostleerlingen in huis opne-

men. 

Artikel 5 

Om de gemeente tijdelijk te verlaten behoeft hij buiten de vacantie tijd en de bepaalde school-

uren de toestemming van Burgemeester en Wethouders. 

Artikel 6 

Bij toelating op de school wordt door de Hoofdonderwijzer op een daartoe bestemd register 

aantekeningen gehouden van de namen en voornamen der leerlingen, alsmede van die der ou-

ders of voogden, de dagtekening hunner geboorte, de dagtekening hunner toelating of intrede 

op de school en degene die hen ter school zenden;  

Bij het verlaten der school wordt de dagtekening daarvan op hetzelfde register ingevuld. 

Artikel 7 

De Hoofdonderwijzer laat geen leerlingen op de school toe, dan nadat hem het bewijs gele-

verd is, dat in acht genomen zijn, de bepalingen der thans bestaande of nog te maken voorzie-
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ningen der kinderziekten en de koepokinenting, zonder zodanig bewijs worden geen leerlin-

gen op de school toegelaten of als zodanig ingeschreven. 

Artikel 8 

Leerlingen die door besmettelijke ziekte of groote onzindelijkheid de overige leerlingen zou-

den kunnen benadelen, worden door de Hoofdonderwijzer tijdelijk van de school verwijderd, 

en daarin het eerste geval niet weder toegelaten dan voorzien van eene deugdelijke verklaring, 

afgegeven door een bevoegd geneeskundige, dat de besmetting heeft opgehouden. 

Artikel 9 

Het geven van Schoolonderwijs door den onderwijzer wanneer in zijne woning pokken, maze-

len, roodvonk of andere besmettelijke ziekten heerschen is verboden. Het is mede verboden in 

het schoollokaal Kinderen toe te laten welke een gedeelte uitmaken van of in verbinding staan 

met eene woning waarin dezelfde besmettelijke ziekten heerschen. 

Het bij dezen verboden onderwijs mag niet worden hervat dan met toestemming van Burge-

meester en Wethouders. 

Artikel 10 

De Hoofdonderwijzer zorgt dat het onderwijs in de vakken bedoeld bij A-I in alle opzigte be-

hoorlijk worden gegeven 

Artikel 11 

De Hoofdonderwijzer zend jaarlijks voor den 15 der maand februari aan de Schoolcommissie 

een verslag, betreffende de School het gedrag en de bekwaamheden der hulponderwijzers, als 

ook van de kweekelingen alsmede van den toestand van het schoollokaal. 

Hij houdt nauwkeurig aantekening, aangaande de gehoorzaamheid, vlijt en gedrag zijner leer-

lingen alsmede omtrent de meer of min gezette bijwoning van het onderwijs. 

Hij zend daarvan elk viermaal jaars verslag in aan den gemeenteraad. 

Artikel 12 

De onderwijzer zorgt dat het Schoollokaal steeds rijn en zindelijk zijn en tussen de schooltij-

den gelucht, en minstens elke zaturdag des namiddags van alle onzuiverheden gereinigd wor-

den, dat daarin niet worden geborgen dan hetgeen voor schoolgebruik dienstig is en dat het tot 

geen huishoudelijk gebruik worden gebezigd, voorts dat de schoolmeubelen behoorlijk wor-

den onderhouden ten welke einde hij wanneer daaraan iets mogt ontbreken of eenige herstel-

ling nodig zij, zulks onmiddellijk schriftelijk ter kennis brengt aan Burgemeester en Wethou-

ders. 

De hem verstrekte woning bewoond hij zindelijk en als een goed huisvader overeenkomstig 

de wet.  

Hij zorgt voor een behoorlijke verwarming en verlichting van het Schoollocaal, waartoe hem 

vanwege het gemeentebestuur het nodige wordt verstrekt 

Artikel 13  

De leerboeken en verdere schoolbehoeften worden van wege Burgemeester en Wethouders 

aan den hoofdonderwijzer op zijne Schriftelijke en tijdig gedane aanvraag telken drie maan-

den verstrekt. Hij zorgt dat iedere leerling daarvan voldoende is voorzien, en ziet toe dat er 

behoorlijk gebruik van wordt gemaakt.  

Artikel 14 

Bij ziekte of afwezigheid of onstentenis van den Hoofdonderwijzer, worden de verpligtingen, 

welke hem bij de instructie zijn opgelegd waargenomen door een der hulponderwijzers, die 

steeds gehouden is, de bevelen betreffende het onderwijs stipt op te volgen en welke door 

hem voor zo veel nodig met deze instructie moeten worden bekendgemaakt. 
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Art. 15 

De hoofdonderwijzer zorgt, dat steeds in de school voorhangt, duidelijk geschreven en be-

hoorlijk opgeplakt: 

1e In de vorm van een tabel, de verdeling van de leerlingen in klasse en afdeelingen door hem 

vast te stellen 

2e Eveneens in de vorm van eene tabel, de regeling der werkzaamheden van elken klasse, 

alsmede de verdeeling der werkzaamheden voor elken schooltijd, een en ander door hem in 

overleg met Burgemeester en wethouders en den schoolopziener vast te stellen. 

3e de beschrijving van de schoolmeubelen met wier bewaring hij belast is. 

Art. 16 

Deze instructie kan ten allen tijde worden herzien. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van den raad der gemeente Schoonhoven den 

12 augustus 1861 
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Bijlage 2: Gemeentelijke verordening plaatselijke schoolcommissie (CVT), 17 mei 1864 

 

Artikel 1: De plaatselijke schoolcommissie is zamengesteld uit vijf leden. 

Artikel 2: De leden worden door den Gemeenteraad benoemd. 

Artikel 3: De leden hebben zitting gedurende vijf jaren, jaarlijks op den eersten January 

treedt één der leden volgens gemaakt rooster af. Deze rooster wordt door de Plaatselijke 

Schoolcommissie opgemaakt en aan den gemeenteraad medegedeeld. De aftredende is dade-

lijk verkiesbaar 

Artikel 4: Die ter vervulling eener buitengewone vacature wordt verkozen, treedt af op het 

tijdstip waarop degene in wiens plaats het is verkozen, moest aftreden. 

Artikel 5: Bij de gewone jaarlijkse aftreding wordt door de Plaatselijke Schoolcommissie in 

de maand november eene aanbeveling van twee personen aan den gemeenteraad gezonden. 

Artikel 6: Bij buitengewone vacatures geschiedt die aanbeveling binnen twee maanden na de 

ontstane vacature 

Artikel 7: De schoolcommissie vergaderd minstens eenmaal in de maand in een locaal, door 

Burgemeester en Wethouders aan te wijzen, en kiest uit hun midden een voorzitter en secreta-

ris. 

Artikel 8: Behalve de verpligting van art. 64 der wet van 13 augustus 1857 (S.B. no. 163) 

omschreven zal de plaatselijke schoolcommissie het Gemeentebestuur op diens uitnodiging 

raad en advies geven over alle zaken die het onderwijs betreffen. 
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Bijlage 3: Leerplan Akkerhuijs 1889 [1882] 

 

 

 
 
Bron: Ingekomen stukken 215: schoolopziener aan B en W, 26 januari 1889, met de beide leerplannen, dat van 

Akkerhuijs met de daarbij behorende boekenlijst en een Memorie van Toelichting dd. 22 maart 1882, in januari 

1889 goedgekeurd door schoolopziener en B en W. 
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Bijlage 4: Verordening voor de Openbare Scholen voor gewoon Lager- en Herhalings-

Onderwijs te Schoonhoven, 17 augustus 1878. 

 

De Raad der gemeente Schoonhoven, gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders; 

overwegende dat het noodig is een verordening vast te stellen voor de Openbare Scholen voor 

Gewoon lager- en Herhalingsonderwijs; gezien art.18 der wet dd. 17 Augustus 1878, S.B. 

No.127. besluit vast te stellen de navolgende Verordening: 

 

Hoofdstuk 1 

Over de Scholen en de rechten en verplichtingen der ouders of voogden en kinderen in 

het algemeen 

 

Art. 1 

De Openbare Scholen voor gewoon lager Onderwijs, zoomede het herhalings-onderwijs, vol-

gens art. 17 der wet, zullen worden gehouden op de dagen en uren, daarvoor bepaald ingevol-

ge art. 21 der wet op het lager onderwijs. 

 

Art. 2 

De Openbare Scholen voor gewoon lager onderwijs worden verdeeld in drie soorten, als: 

1. In scholen waar onderwijs wordt gegeven van a-l, vermeld in art 2. der wet 

2. In herhalingscholen, volgens art. 17 der wet, waar ook onderwijs kan worden gegeven in de 

vakken l-t, vermeld in art. 2 der wet. Dit onderwijs zal worden gegeven in de lokalen, waar 

het onderwijs wordt gegeven van a-l. 

3. In scholen waar onderwijs wordt gegeven van a-q en t, vermeld in art.2 der wet 

 

Art. 3 

Ouders of voogden in de gemeente woonachtig, die hun kinderen of pupillen op een der scho-

len wenschen geplaatst te zien, wenden zich hiertoe op de tijden en wijze, in de Hoofdstukken 

voor elke soort van scholen aangegeven, tot Burgemeester en Wethouders. 

 

Art. 4 

Voor het onderwijs op de scholen genoemd in art.2 wordt een schoolgeld betaald, zoals bij de 

tarieven is bepaald. Door Burgemeester en Wethouders wordt beslist of leerlingen verminderd 

schoolgeld zullen betalen, zooals dit bij de tarieven is bepaald, dan wel gratis onderwijs zullen 

ontvangen. 

 

Art. 5 

Kinderen of pupillen van hen, die zich in de gemeente vestigen of bij den Hoofdonderwijzer, 

aan wien dit is toegestaan, aan huis worden opgenomen, kunnen tusschentijds op een der 

soorten van scholen worden geplaatst, mits zij zich aan de examens onderwerpen, zoo die 

voor de verlangde scholen zijn voorgeschreven. De ouders, voogden of hoofdonderwijzers, in 

de vorige alinea gemoemd, wenden zich hiertoe tot Burgemeester en Wethouders. 

 

Art. 6 

Kinderen buiten de gemeente woonachtig zullen door Burgemeester en Wethouders kunnen 

worden aangenomen op de tijden en wijze voor elke soort van scholen aangegeven, zoo er 

plaats op de scholen aanwezig is; echter altijd onder voorbehoud, dat het kind de school we-

der moet verlaten, zoo de plaatsen voor kinderen in de gemeente woonachtig, noodig zijn. 

De ouders of voogden wenden zich hiertoe tot Burgemeester en Wethouders. 
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Art. 7 

De ouders of die hen vervangen zijn verplicht te zorgen dat de kinderen de school getrouw 

bezoeken, en vóór den aanvang van elken schooltijd dáár aanwezig zijn. 

 

Art. 8 

Leerlingen, die door groote onzindelijkheid of andere ongemakken voor andere kinderen 

schadelijk zijn, kunnen op voorstel van den Hoofdonderwijzer, of van dien hem vervangt, 

door Burgemeester en Wethouders tijdelijk verwijderd worden. 

 

Art. 9 

Indien de ouders of die hen vervangen, de leerlingen uit de school wenschen te houden, of in-

geval van ziekte, geven zij in persoon of schriftelijk den Hoofdonderwijzer daarvan kennis 

vóór den aanvang van den schooltijd.  

 

Art.10 

Leerlingen, die zich zoo slecht gedragen, dat zij voortdurend den goeden gang van het onder-

wijs storen, kunnen door den Hoofdonderwijzer voor één dag van de schoolverwijderd wor-

den. Hij geeft hiervan onmiddellijk kennnis aan Burgemeester en Wethouders en aan de ou-

ders of die hen vervangen. Herhaaldelijke verwijderingen kunnen aanleiding geven, dat aan 

die leerlingen door Burgemeester en Wethouders de school wordt ontzegd. 

 

Art. 11 

Wanneer leerlingen herhaaldelijk van de school afwezig blijven, zonder dat voor die afwezig-

heid billijke redenen zijn aan te geven, wordt daarvan door den Hoofdonderwijzer kennis ge-

geven aan Burgemeester en Wethouders. Burgemeester en wethouders kunnen aan deze kin-

deren, voor een te bepalen tijd, den toegang tot de school ontzeggen. 

 

Art.12 

De vacantiën op de scholen worden geregeld overeenkomstig art. 21 der wet. Andere vacanti-

en, in bizondere omstandigheden, kunnen gegeven worden door Burgemeester en Wethou-

ders. 

 

Hoofdstuk 2 

Over de scholen der eerste soort 

 

Art. 13 

Op deze scholen worden geen kinderen toegelaten, die den ouderdom van zes jaren nog niet 

bereikt hebben. De aangifte der leerlingen kan van hen die buiten de gemeente zijn geboren, 

een geboorte-extract of dergelijk bewijs worden gevorderd. 

 

Art. 14 

Tweemaal in het jaar, en wel in de maanden Maart en September, wordt aan de ouders of die 

hen vervangen, gelegenheid gegeven om leerlingen aan te geven. De dag, de plaats en het uur 

voor de aangifte, door Burgemeester en Wethouders vastgesteld, worden ter kennis van de in-

gezetenen gebracht, door plaatsing eener advertentie in een binnen Schoonhoven uitgegeven 

wordend dag-of weekblad, alsmede bij openbare afkondiging. 
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Hoofdstuk 3 

Over de Scholen der tweede soort 
 

Art. 15 

Op deze scholen worden geen kinderen toegelaten, die den ouderdom van twaalf jaren nog 

niet bereikt hebben. Bij aangifte der leerlingen kan van hen, die buiten de gemeente zijn gebo-

ren, een geboorte-extract of dergelijk bewijs worden gevorderd. 

 

Art. 16 

Tweemaal in het jaar, en wel in de maaanden Maart en September, wordt aan de Ouders of die 

hen vervangen, gelegenheid gegeven om leerlingen aan te geven. De dag, de plaats en het uur 

voor de aangifte, door Burgemeester en Wethouders vastgesteld, worden ter kennis van de in-

gezetenen gebracht, door plaatsing eener advertentie in een binnen Schoonhoven uitgegeven 

wordend dag- of weekblad, alsmede bij openbare afkondiging. 

 

Art. 17 

Leerlingen, die volgens getuigenis van de Hoofdonderwijzers der scholen van de 1e soort, in 

deze gemeente het lager onderwijs der dagschool ten einde toe hebben gevolgd, kunnen on-

middellijk op de herhalingschool worden toegelaten. Zij, van wie de getuigenis in de vorige 

alinea omschreven, niet kan gegeven worden, en die toch op de herhalingschool wenschen 

geplaatst te worden, moeten vooraf een examen afleggen, waaruit blijkt, zij vrucht het herha-

lings-onderwijs kunnen volgen. 

 

Art. 18 

Het admissie-examen, in de laatste alinea van het vorige art. bedoeld, wordt in tegenwoordig-

heid van Burgemeester en Wethouders, door den Hoofdonderwijzer met de leiding van dit 

onderwijs belast, afgenomen. De plaatselijke Commissie van Toezicht wordt tot bijwoning 

van dit admissie-examen door Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd. 

  

Art. 19 

Van het voor de toelating voor de herhaling-scholen gehouden examen wordt door den 

Hoofdonderwijzer, die het examen heeft afgenomen, een beredeneerd verslag gedaan aan 

Burgemeester en Wethouders, die over al of niet toelating beslissen. Burgemeester en Wet-

houders geven aan elken leerling, die het examen heeft afgelegd, en aan den Hoofdonderwij-

zer kennis, of de leerling al of niet is toegelaten. 

 

Art. 20 

De Hoofdonderwijzer van de school der 1e soort, of hij die hem ingevolge de Verordening 

vervangt, is met de leiding van dit onderwijs belast. Mocht er later nog een school van de 1e 

soort worden opgericht, dan zullen de Hoofdonderwijzers van deze scholen de leiding van dit 

onderwijs beurtelings op zich nemen. Burgemeester en wethouders bepalen de wijze en den 

tijd, waarop zij beurtelings dit onderwijs zullen leiden. 

 

Art. 21 

Burgemeester en Wethouders bepalen, na ingewonnen advies van den Arrondissements- 

Schoolopziener, het getal onderwijzers of onderwijzeressen, die op deze school werkzaam 

zullen zijn. Burgemeester en Wethouders zullen hiervoor bij voorkeur aanwijzen de onderwij-

zers of onderwijeressen, verbonden aan de scholen van de 1e soort. Wanneer al de aan deze 

scholen geplaatste onderwijzers of onderwijzeressen voor dit onderwijs niet tegelijk noodig 

zijn, zullen Burgemeester en Wethouders den tijd en wijze bepalen, waarop deze beurtelings 
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aan dit onderwijs zullen werkzaam zijn. Zoo er echter ook onderwijs moet gegeven worden in 

de vakken l tot t, zullen Burgemeester en Wethouders ook onderwijzers van de scholen der 3e 

soort hiervoor kunnen aanwijzen; de Hoofden dezer scholen mogen daartoe niet worden aan-

gewezen. 

 

Hoofdstuk 4 

Over de Scholen der derde soort 

 

Art. 22 

Om op deze scholen te worden toegelaten moeten de leerlingen hun tiende levensjaar zijn in-

getreden. Van leerlingen, die buiten de gemeente zijn geboren kan een geboorte-extract of 

dergelijk bewijs worden gevorderd. 

 

Art. 23 

Eens in het jaar, en wel in de maand Juni wordt aan de ouders of die hen vervangen gelegen-

heid gegeven om nieuwe leerlingen aan te geven. De aangegeven leerlingen moeten, om te 

worden toegelaten, zich onderwerpen aan het examen, in de volgende artikelen vermeld. De 

dag, de plaats en het uur voor de aangifte, door Burgemeester en Wethouders vastgesteld, 

worden ter kennis van de ingezetenen gebracht, door plaatsing eener advertentie in een binnen 

Schoonhoven uitgegeven wordend dag- of weekblad, alsmede bij openbare afkondiging. 

 

Art. 24 

Voor de aangegeven leerlingen wordt een admissie-examen gehouden, op den eersten 

Woensdag der maand Juli. 

 

Art. 25 

Het admissie-examen, in het vorige artikel bedoeld, wordt in tegenwoordigheid van Burge-

meester en wethouders door den Hoofdonderwijzer van deze scholen afgenomen. 

De Plaatselijke Commissie van Toezicht wordt tot bijwoning van dit admissie-examen door 

Burgemeester en Wethouders uitgenoodigd. 

 

Art. 26 

Bij het admissie-examen zullen de leerlingen blijken moeten geven: 

a. van vlug en verstaanbaar lezen; 

b. van schrijven, zoodat zij onder dictaat eenige regelen kunnen opschrijven, zonder grove 

fouten te maken tegen de spelling; 

c. Met vlugheid de bewerking van de hoofdregels met geheele getallen kunnen verrichten; 

d. Eenige kennis van de aardrijkskunde van Nederland. 

 

Art. 27 

Van het bij het voorgaande artikel vermeld examen zal door den Hoofdonderwijzer een bere-

deneerd verslag worden gedaan aan Burgemeester en Wethouders, die over de al of niet toela-

ting beslissen. Burgemeester en wethouders geven aan elken leerling, die het examen heeft 

afgelegd, en aan den Hoofdonderwijzer kennis, of de leerling al of niet is toegelaten. 

 

Art. 28 

Het onderwijs aan deze scholen wordt verdeeld over vijf leerjaren. 
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Art. 29 

Ouders of voogden die wenschen dat hun kinderen of pupillen van het onderwijs in een of 

meer talen geen gebruik zullen maken, geven daarvan schriftelijk kennis aan Burgemeester en 

Wethouders. 

 

Art. 30 

Aan het einde van elk cursusjaar wordt, in tegenwoordigheid van Burgemeester en Wethou-

ders, door den Hoofdonderwijzer een overgangsexamen gehouden, zoomede voor hen die, 

voor het eerst aankomende, onmiddellijk in een hoogere klasse wenschen geplaatst te worden. 

Bij dit examen wordt de arrondissements-Schoolopziener en de Plaatselijke Commissie van 

Toezicht door Burgemeester en wethouders uitgenoodigd. De beslissing over het toelaten tot 

een hooger jaar geschiedt op gelijke wijze als voor het admissie-examen is bepaald. Dit over-

gangs-examen zal plaats hebben in de tweede week van Juli  

 

Art. 31 

Wekelijks en wel des Zaterdags zal aan elken leerling (die niet bij den Hoofdonderwijzer in-

woont), medegegeven worden, een staat bevattende het gedrag, de vlijt, de vorderingen enz. 

der leerlingen; dit staatje moet den volgende Maandag, door de ouders of voogden voor ge-

zien geteekend, door de leerlingen aan den Hoofdonderwijzer worden vertoond. 

 

Art. 32 

Alle vroegere Verordeningen, voor de Openbare Scholen gegeven, worden bij het in werking 

treden dezer Verordening voor vervallen en buiten toepassing verklaard. 

 

Art. 33 

Deze Verordening treedt in werking bij haar goedkeuring. 

 

Art. 34 

Deze verordening, in duplo opgemaakt, zal worden opgezonden aan Heeren gedeputeerde Sta-

ten dezer Provincie, ter goedkeuring. 

 

Aldus gedaan in de openbare Raadsvergadering van den 20 September 1881, gearresteerd den 

6 October 1881: de burgemeester, get. S.P.H. Noordendorp; de secretaris, get. W. Romans 

van Schaik 
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Bijlage 5: Inventaris van de 3e Openbare School, opgesteld door Westbroek, 5 juli 1882 

 

Nummer       Aanmerkingen 

1. 38 Schooltafels met banken (Americ. model) behoeven verf en reparatie 

2. 6 Zwarte borden     idem 

3. 4 krijtbakjes 

4. Atlas Dier en Plantkunde (op karton gevernist) 

5. Puls
1
 Wandkaart Europa 

6. Tjeenk Willink idem Nederland 

7. Wandkaart Europa (op ruiten in portefeuille) 

8. Wandkaart O.I. Bezittingen 

9. Wandkaart Azië Hemkes    hebben veel geleden 

10. idem Africa Hemkes    1e door langdurig gebruik 

11. idem N[oord] Amerika Hemkes 

12. idem Z[uid] Amerika Hemkes   2e door vocht en lekken in de school  

13. von Sydow Atlas der vijf werelddelen op ruiten geplakt in portefeuille zeer oud 

14. Groote kast voor Instrumenten; waarin: 

15. 1 Globe. Weimar’s Institut 

16. 1 Tellurium 2e Grootte 

17. 1 Ex Astronomical Diagrams 

18. 1 Stel Vormleerfiguren 

19. 1 Stel Meetlinialen 

20. 1 Stel Halve cirkels (Graadbogen)  

21. Een klein staand kastje 

22. 1 Boekenhanger 

23. Drie Fonteinen     defect 

24. 3 Kachels met toebehooren 

25. 1 staand Kastje (Middelschool)   ongeverfd 

26. Groote tafel voor natuurk. proeven 

27. Klein tafeltje (Meisjesklasse) 

28. Een lessenaar 

29. Een boekenregister 

30. Een naamregister 

31. Krijt, sponsen, pennehouders, inktflesschen schriften in voorraad waarin dagelijks mutati-

en plaats hebben 

32. Thermometers Nat[uurkundige] Instrumenten die het eigendom zijn van het Hoofd der 

School 

 

In 1889 volgen 

33. 17 Naailatten 

34. 2 Stel platen Bouman
2
 

35. 1 stel maaskaarten 

                                                           
1
.Hendrik Frederik Puls (1811-1880) was sinds 1839 onderwijzer in Diemen; hij was een pionier op het gebied 

van schoolwandkaarten die vanaf 1849 door J. Oomkens Jzn. te Groningen werden uitgegeven; hij verzorgde 

bovendien de uitgave van Verkort leesboek voor scholen over de aardrijkskunde en geschiedenis van ons vader-
land (Amsterdam 1862) (vgl. Brink, De wereld tussen twee stokken, hfdst. 1). 
2
.Herman Bouman (1822-1899), vanaf 1845 onderwijzer o.a. te Beerta (1845-1876) en vervolgens kweekschool-

leider te Amsterdam, verzorgde de uitgave van De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefenin-
gen: handleiding bij ’t gebruik van dertien [in latere edities: twaalf] platen voor ’t eerste aanschouwelijk leeson-
derwijs (Groningen 1866; 1872; 1876; 1880; 1885; 1897), vanaf 1884 eveneens: De eerste schooljaren: nieuwe 
leesmethode naar aanleiding van aanschouwingsoefeningen (Groningen 1884). 
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Bijlage 6: Lijst van boeken en leermiddelen, voorhanden op de Openbare School voor ge-

woon lager onderwijs, opgemaakt door J. Leusden, 12 maart 1864. 

 

Getal = aantal exemplaren 

 

40: C.E. van Koetsveld, Uit ons land en uit den vreemde, eerste leesboek voor de hoogste 

klasse. 

42: Verscheidenheid, Leesboek voor de hoogste klasse eener lagere school, 1e stukje. 

40: H. Brugsma, Schetsen uit het natuurleven. 

40: Verscheidenheid, 2e stukje. 

40: T. Knuivers, Eerste taalkundig leesboekje voor de volksschool. 

40: J.F. Jansen, Zuid Holland. Leesboek ten dienste van het lager onderwijs. 

38: M.G. Rijkens, Duitsche kindervriend van P.F. Willemsen. 

40: C.E. van Koetsveld, Op de school en uit het leven, tweede leesboekje voor de Midd[elste] 

Klasse. 

52: H.J. van Lummel, Onze aarde zoo als zij er uitziet. 

48: J.J.A. Gouverneur, Oom Willem en zijne buurkindertjes. 

50: Oom Willem en zijne vriendjes Julius en Best. 

17: P. Jansz, Geschiedenis des Vaderlands voor kinderen van 8 tot 11 jaren. 

28: H.Driesman, Vertellingen voor goede kindertjes. 

40: C.E. van Koetsveld, Leeringen wekken; voorbeelden trekken! Eerste leesboekje voor de 

Midd[elste] Klasse. 

24: N. Anslijn Nz., De brave Maria, een leesboekje voor jonge kinderen. 

24: N. Anslijn Nz., De brave Hendrik, een leesboekje voor jonge kinderen. 

30: C.E. van Koetsveld, De goede grootmoeder, tweede leesboekje voor de laagste klasse. 

24: N. Anslijn Nzn., Nieuw Spel-of Leesboekje, dienende om de kinderen reeds bij de eerste 

beginselen ook in het lezen te oefenen ten gebruike der scholen, 3e st. 

36: H. Hemkes, naar de leerwijze van P.J. Prinsen, Ferdinand en Francijntje of vijfde lees-

boekje. 

20: H. Hemkes, Hendrik en Truitje of vierde leesboekje enz. 

40: H. Hemkes, Piet en Koos of tweede leesboekje enz. 

12: H. Hemkes, Willem en Anna of derde leesboekje enz. 

24: H. Hemkes, Aafje en Aagje of eerste leesboekje enz. 

15: P.J. Prinsen, A.B.C. Boek. 

9: C. Schmid, Bijbelsche verhalen. 

12: C. Schmid, Eerste honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. 

6: C. Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. 

7: Zedekundig leesboek in den vorm van geschiedenissen. 

20: A.L. Boeser, Derde Rekenboekje, verzameling voorstellen ter toepassing van de leer der 

gewone breuken. 

20: A.L. Boeser, Tweede Rekenboekje, verzameling van de leer der tiendelige breuken. 

48: A.L. Boeser, Eerste Rekenboekje, verzameling ter toepassing van de hoofdregels met ge-

hele benoemde getallen. 

15: A. v.d. Kolff, Rekenboek voor meisjes, 2e stukje. 

18: A. v.d. Kolff, Rekenboek voor meisjes. 

2: Lagerweij, Allereerste gronden der cijferkunst, 3e stukje. 

20: Lagerweij, Allereerste gronden der cijferkunst, 2e stukje. 

33: Lagerweij, Allereerste gronden der cijferkunst, 1e stukje. 

48: P. Best, Beknopte Nederduitsche Spraakkunst in twaalf lessen. 

38: H. Scheerder, Aardrijkskunde voor het Koningrijk der Nederlanden, enz. 
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4: H.A. Kievits, Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandse taal voor minder gevor-

derde leerlingen. 

7: Hemkes en anderen, Rekenboek. 

6: A.L. Boeser, Handleiding bij het rekenen uit het hoofd, 1e stukje. 

10: Teekenoefeningen op de lei voor kinderen. 

1 kaart van Europa 

1 kaart van Nederland 

58 kaarten ten gebruike bij de vad[erlandse] geschiedenis. 

20 platen voor het Aanschouwelijk onderwijs 

9 hulptafels van G. van Santwijk. 

9 leestafels van Prinsen 

17: Mathem[atische] Ligchamen voor de vormleer. 

1 stel gewigten. 

1 stel vochtmaten. 

1 rekenraam. 

1 muziekbord. 

6 schrijfborden en 4 ezels. 

7 dubbele banken met kleine lessenaars. 

16 banken met schrijflessenaars. 

48 inktkokers. 

[1]Letterkast met tafeltje 

 

Aldus door mij opgemaakt, 12 maart 1864 J. Leusden. 
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Bijlage 7: Lezingen van onderwijzers in Schoonhoven en omstreken, vermeld in de Schoon-
hovensche Courant (januari 1892- juli 1896) 

 

SC 16 januari 1892: Velsing over Nederlandse handel; Verkerk over grondlegging leenstaat, 

discussie over hoe vaderlandse geschiedenis moet worden gegeven. 

SC 27 maart 1892: Knol over geschiedenis van Schoonhoven, bekijken wandplaten van Yke-

ma, discussie over nieuwe spelling Kollewijn en over taalonderwijs hoogste klassen. 

SC 14 mei 1892: Van Ruijswijk uit Polsbroek over geschiedenis tabak; Velsing over meer 

aanschouwelijk maken aardrijkskunde; K. van Wijnen uit Schoonhoven over dicteren op de 

Lagere School. 

SC 9 juli 1892: Verkerk over Napoleon III voor hij keizer werd; mej. M.C.V. de Liefde over 

de onderwijzeres in de lagere school; Van Wijnen over straf op de lagere school. 

SC 13 augustus 1892: Knol vervolg geschiedenis van Schoonhoven; mej. F. v.d. Wijden uit 

Polsbroek, opmerkingen over aanschouwingsonderwijs. 

SC 3 september 1892: G. van Willigen van Groot Ammers over Opvoeding en opvoedings-

wijzen, vier voorbeelden van verkeerde opvoeding; Van Ruijswijk over Waterloo, 18 juni 

1815. 

SC 8 october 1892: A. de Jong over slöjd, G. Verhoog van Polsbroek opstel ‘Licht en scha-

duw’; Velsing: ‘Heeft de Bond van onderwijzers recht van bestaan?’ 

SC 12 november 1892: Verkerk over dichters over het jaar 1830 (anti-patisch tegenover Bel-

gië), mej. De Liefde over de Génestet; volgens K. van Wijnen moeten tiendelige breuken voor 

gewone breuken worden behandeld, waarna levendige discussie. 

SC 10 december 1892: voorstel te komen tot plaatselijke afdeling Nederlandsch Onderwijzers 

Genootschap met in het bestuur Velsing, Bergambacht; Knol, Polsbroek en Verkerk, Nieuw-

poort. 

SC 15 juli 1893: oprichting afdeling NOG met in het bestuur Akkerhuijs, K. Klomp, Velsing 

en G.G. van Wagensveld. 

SC 28 oktober 1893: bedanken Akkerhuijs, nu voorzitter B.H. van Brenk, hoofd Langerak b/z 

de Lek; C.L.Vinck over art.28, rijzing salarissen. 

SC 25 november 1893: W. Brouwer bedankt als penningmeester, opgevolgd door H. Crans-

berg; J.E.K. van Wijnen schoolhoofd te Willinge Langerak over het eerste leesonderwijs; G. 

van Willigen uit Groot Ammers over ‘De Maleische volken in de Indische Archipel’. 

SC 23 december 1893: NOG herbenoeming Cransberg en Velsing; Kars uit Goudriaan impro-

visatie over school en studie, jonge onderwijzers moeten zich ernstig op hun taak voorberei-

den; Van Willigen vervolg lezing; een eventueel te houden enquête over het onderwijs wordt 

door bijna alle hoofden afgekeurd. 

SC 27 januari 1894: NOG; K. van Wijnen over leer-leesboeken, benoeming A. Kars tot cor-

respondent. 

SC 27 januari 1894: enquête voortzetting; SC 7 februari 1894: opstellen petitie aan Tweede 

Kamer verbetering arbeidspositie. 

SC 24 maart 1894: Kars over de betrekking van de onderwijzer als een godsdienstige betrek-

king. 

SC 19 april 1894: Van Brenk over de doelstellingen van het NOG en roep om meer openbare 

vergaderingen. 

SC 21 april 1894: Kars over natuurkunde op de Lagere School. 

SC 12 mei 1894: Van Willigen ‘De vertelling op de Lagere School’. 

SC 23 juni 1894: Van Wijnen uit Willinge Langerak ‘De nieuwe taalbeweging’, Henstedt 

over het geven aardrijkskundeles. 

SC 25 juli 1894: Van Brenk over Critas -leermiddelen. 
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SC 26 september 1894: Cransberg over geschiedenis op de Lagere School; J. Terlouw uit 

Goudriaan over dynamiet of ontplofbare stoffen. 

SC 24 oktober 1894: Van Wijnen over het tekenen op de Lagere School. 

SC 24 november 1894: Kars over landbouwonderwijs voor plattelandsonderwijzers, Henstedt 

over gevolgde cursus Slöjd in Amsterdam van 18 juli-6 augustus. 

SC 15 december 1894: Van Wijnen over de concentratie van het onderwijs, Van Willigen 

over de invloed en de samenstelling en de kringloop des bloeds op de geest. 

SC 16 januari 1895: Kars, ‘Het onderwijs is een volksbelang’. 

SC 16 februari 1895: Terlouw over het alcoholvraagstuk. 

SC 16 maart 1895: Van Willigen over gymnastiek op de Lagere School; Cransberg over de 

regeringsdaden van Jan de Witt. 

SC 17 april 1895: Vinck over een nieuwe leesmethode; een zeer positieve bespreking over 

J.E.K. van Wijnen ‘De natuurlijke methode’, lees-taal-schrijf methode volgens de concentra-

tietheorie. 

SC 11 mei 1895: Terlouw over de maffia op Sicilië. 

SC 29 juni 1895: NOG: Van Brenk, voorzitter, Vinck, secretaris; Kars over Vondel. 

SC 16 october 1895: Brouwer over weekstaten en controlelijsten; SC 7 maart 1896: Vinck 

over ervaringsbegrippen toegepast in het geschiedenisonderwijs. 

SC 4 april 1896: Van Brenk over het stellen in de Lagere School; Kars over opleiding van de 

wil. 

SC 8 april 1896: jaarlijkse openbare vergadering; Kars over ‘Is schoolgeldheffing in het be-

lang van het onderwijs?’ 

SC 6 mei 1896: Van Elsacker over zelfwerkzaamheid, mej. Van der Wijden uit Polsbroek 

over geboorte is goed, opvoeding is beter. 

SC 1 juli 1896: Vinck over de zelfstandigheid van de klasseonderwijzer in de school. 

SC 15 juli 1896: lezing van Ketelaar over het ontstaan van de Bond Nederlandse Onderwij-

zers, oprichting BNO met twaalf leden. 
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Bijlage 8: Leerplan Kennis der Natuur, besproken op de schoolvergadering van 17 mei 1899 

 

1e Leerjaar: 

Enkele vruchten en een enkele plant met bloem. Op de wandeling bespreken van bomen, 

mens, dieren uit de allernaaste omgeving. 

a[ardrijkskunde]. Het schoollokaal en het huisgezin - schoolmeubelen. 

g[eschiedenis]. Het huisgezin, bloedverwanten. Ambachten en bedrijven. 

 

2e Leerjaar:  

Waarnemingen aan nabijzijnde bomen; beschouwing der planten, waarvan in het vorige leer-

jaar de vruchten zijn besproken. Enkele sierplanten worden in het lokaal gekweekt. Leren zien 

van platen. 

a. Het schoolgebouw van binnen en buiten; plattegrond van het schoollocaal en kan het, van 

de gehele school. 

g. Klok, ambten en bedrijven-Buren 

 

3e Leerjaar: 

Schooltuin-cultuurplanten. Afgewisseld met enkele in het wild groeiende planten. Uitbreiding 

van het aantal dieren - ook wolf, vos, leeuw, beer. 

 

4e Leerjaar: 

Ooftboomen, groenten, tabak, bloembollen, wilg, speenkruid en boterbloem, koolzaad, kervel 

enz. Uitbreiding in volgorde der familiën. 

Phisica: communicerende vaten, fontein. Smelten, stollen, kristalliseren, iets van de warm-

te.enz. 

 

5e Leerjaar: 

Uitbreiding. Gerst, peulvruchten, olie zaden, bieten enz. Kievit, patrijs, wezel, specht, uil, 

koekoek en verder minder bekende dieren. 

[phisica]Drijven en zinken, veerkracht, lucht-zuigpomp, hevels, proeven met de luchtpomp. 

Vooral aansluiten bij het leven. 

 

6e Leerjaar: 

In verband met de aardrijkskunde enkele buitenlandse planten: palmen, koffie, thee, cacao, 

wol, peper, suiker enz. Organen der planten. De mens- gezondheidsleer. Indische en Europee-

sche dieren. 

[phisica]Gassen. Wet van Archimedes voor de lucht. Luchtballons. Kachel en ventilatie, ko-

ken, distillatie. Iets van het magnetisme en de eenvoudigste stoommachines. Iets van de werk-

tuigkunde met de aanwezige leermiddelen. 

 

Bij overgang der leerlingen is het gewenst een lijst te overleggen van het reeds behandelde. 
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Bijlage 9: Vergelijkend hoofden-examen 1858 (BA, inv. 906) 

 

Rekenen 

1. Er zijn twee rekenkundige reeksen, de eene beginnende met 2300 beginnende en met 130 

opklimmende, de andere met 20000 beginnende en 170 afdalende. Indien men deze reeksen 

even ver voortzet, dan komt in beiden hetzelfde getal voor. Men vraagt de hoeveelste term 

van elk der reeksen dit zijn zal? 

2. Drie kooplieden A, B en C handelen; A en B leggen te zamen ƒ 2400,-- in, terwijl C ƒ 700,-

- meer inlegt dan A; bij het eindigen des jaars wonnen zij ƒ 200,-- waarvan B ƒ 75,-- ont-

vangt; men vraagt naar de kapitalen en winsten van A en C, en het kapitaal van B. 

3. Drie landlieden huren een weiland voor ƒ 156,--; A jaagt daarin 20 koeijen voor 12 weken 

en betaalt ƒ 36,--, B - koeijen voor 14 weken, en C 15 weken lang 5 koeijen meer dan B; men 

vraagt wat B en C voor weigeld betalen moeten? 

4. Wat is het product van 624 en 57823, zijnde de getallen in het negentallig stelsel opgege-

ven, en wordende het product in dat stelsel verlangd? 

5. Wat is de grootste gemene deler en wat het kleinst gemene veelvoud van twee tot de vierde, 

drie tot de tweede, zes tot de derde, tien tot de vierde, twee tot de tweede, vijf tot de tweede, 

tien tot de derde en drie tot de vierde, vijf tot de derde, zeven tot de tweede en tien tot de vijf-

de? 

6. Gesteld dat de telegrafische verbinding tussen Engeland en Noord-Amerika tot stand komt 

en men des morgens ten 10 uur, 8 minuten 20 seconden een berigt van Triest afzendt, hoe laat 

zal deze depêche te New York ontvangen worden, als men aanneemt, dat de overbrenging 

door de verschillende telegraaflijnen een tijd van een uur 48 minuten vordert. Triest ligt 13 

graden, 46' 36"0 lengte van Greenwich. New York ligt op 74 graden 0' 42"N. lengte van 

Greenwich. 

 

Meetkunde 

1. Hoe bewijst men, dat de som der vierkanten van de zijden eens parallelogram gelijk is aan 

de som der vierkanten van zijn diagonalen?  

2. Zijn alle lijnen onderling meetbaar; geef voorbeelden op van onderling onmeetbare lijnen? 

3. Als men tot de constructie van eenen driehoek twee zijden met een der overstaande hoeken 

bezigt, wanneer zullen dan de gegevens aanleiding geven tot een en wanneer tot twee drie-

hoeken? 

4. Zijn waterpasse lijnen bepaald regte lijnen? 

 

Aardrijkskunde 

1. Een Engelsch officier krijgt last, om zich op de spoedigste wijze van Londen naar Canton 

te begeven, hoe zal hij zijnen weg nemen, en welke merkwaardige plaatsen passeert hij dan? 

2. Welke rivieren monden in de Kaspische uit, en hoe kan het mogelijk zijn, dat de waterspie-

gel in de binnenzee niet verhoogt? 

3. Wat kan de reden zijn, dat het klimaat thans aanmerkelijk zachter is dan vòòr een halve 

eeuw ? 

4. Hoe verklaart men de noodzakelijkheid van de gedurige verhogingen der dijken langs de 

rivieren van ons land? 

5. Welke grondsoorten treft men in ons land aan? 

6. Door welke oorzaken ontstaan de passaatwinden? 

7. Welke dieren en planten treft men in de koude luchtstreek aan? 

 

Natuurkunde 

1. Welke zijn de eigenschappen eener goede balans? 
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2. Is de waarheid, dat het licht in in regte lijnen straalt ook van toepassing en nut in het dage-

lijks leven? 

3. Welke verschijnselen worden door de straalbreking verklaard? 

4. Wat zijn eenvoudige en wat samengestelde werktuigen? 

5. Wat is het onderscheid tussen stoom van hooge en stoom van lage drukking? 

 

Zangkunde 

1. Waarom noemt men de toonschaal van C de natuurlijke toonschaal? 

2. Om hoeveel kruizen of mollen loopen de toonschalen g, b mol, a, f, e, d, e mol? 

3. Wat is een accoord en in hoevele en welke positiën kan een akkoord voorkomen? 

4. Wat betekent het wanneer boven enig muziekstuk geschreven staat = 60 tot de tweede. 
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Afkortingen 

ac = Archiefcollectie 

BA = Bergambacht 

B en W = [College van] Burgemeester en Wethouders 

BMHG = Bijdragen en Mededelingen van het Historisch Genootschap 
CVT = Commissie van Plaatselijk Schooltoe(voor)zigt 

GLO = Gewoon Lager Onderwijs 

GS = [College van] Gedeputeerde Staten [van Zuid-Holland] 

HEK = Historische Encyclopedie Krimpenerwaard 
Nieuwe Bijdragen = Nieuwe Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding 
voornamelijk met betrekking tot de lagere scholen. 

NA = Nationaal Archief (Den Haag) 

NBG = Nederlandsch Bijbel Genootschap 

NS = Notulen gemeenteraad Schoonhoven 

OAS = Oud Archief Schoonhoven 

OLS = openbare lagere school 

SAMH = Streek Archief Midden Holland; in de verwijzingen wordt volstaan met plaatsaan-

duiding: Ammerstol, Bergambacht, Schoonhoven; het betreft steeds stukken uit wat het 

Nieuw Archief (NA) wordt genoemd. 

SC = Schoonhovensche Courant 
ULO = uitgebreid lager onderwijs 
 

Geraadpleegde archivalia 

 

Streekarchief Midden-Holland [SAMH] 

 

Secretarie-archief Ammerstol 1817-1939 (1941) 

ac 702: Nieuw Archief 

 2-10: Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 

 102-140: Ingekomen stukken bij Burgemeester en Wethouders 

561: Verslagen van de toestand van het onderwijs en opgaven betreffende het lager-, 

herhalings- en avondonderwijs en van het onderwijzend personeel, 1858-1930 

564: Leerplannen voor de openbare school voor lager-en herhalingsonderwijs, met bij-

lagen, 1883-1940 

1010: Verordeningen op de heffing en invordering van schoolgeld voor het openbaar 

lager onderwijs, 1899, 1900, 1924 

1075: Verordening op de heffing en invordering van schoolgeld voor de dagschool van 

het lager onderwijs, met bijlagen, 1880 

1076: Verordening op de heffing en invordering van een hoofdelijke omslag, met bij-

lagen, 1856, 1865, 1870, 1873, 1876, 1878, 1883, 1889, 1892 

ac 708: Collectie Zanen, 1834-1990 

 

Secretarie-archief Bergambacht 

ac 729: Nieuw Archief 

 6-10: Notulen van de gemeenteraad 

 148-193: Ingekomen stukken aan Burgemeester en Wethouders 

 423-429: Gemeenteverslagen 

 629: Stukken betreffende de heffing van de hoofdelijke omslag 1857-1921 

 630: Kohieren 1876-1879, 1890-1899 

 892: Lijsten van benodigde leermiddelen op de O.L. scholen 1898, 1921 
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905: Verzoekschrift van Jacob van der Leeden, sedert 1806 onderwijzer te Bergam-

bacht, om gepensioneerd te worden, 1852 

 907: Proces-verbaal van het examen, 1858 

 908: Opgaven en examenwerk, 1858 

 916: Instructie voor de hoofden van openbare lagere scholen 1897, 1903 

920: Akte van aanbesteding met bestek en voorwaarden van het vergroten van de 

school in het dorp (OLS 1) 1875 

921: Stukken betreffende de bouw van OLS 2 en de onderwijzerswoning aan de Lek-

dijk beoosten Ammerstol, 1880-1883 

925-927: Stukken betreffende aankoop van een woning in de Dorpsstraat sectie A nr 

4593 ten behoeve van het hoofd der school, 1897 

942: Schoolgeldverordeningen 1858-1860, 1898-1910, 1921-1938 

 1858-1891: Jaarverslagen betreffende het onderwijs 1858-1891 

 

secretarie-archief Schoonhoven (1666) 1813-1933: 

ac 1012: Nieuw Archief 

5-25: Notulen van de vergaderingen van de gemeenteraad 

37-38: Notulen van besloten vergaderingen van de gemeenteraad 

65-66: Notulen van de vergaderingen van burgemeester en wethouders 

168 tot 230: Ingekomen stukken bij Burgemeester en Wethouders 

Afschrift van de verordening van de plaatselijke schoolcommissie, 1864, inv.nr 419. 

721, 722: Gemeenteverslagen en statistieken 

1153-1155: Kohieren hoofdelijke omslag over de jaren 1856-1877, 1879 

1374: Verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 1861 

1375: Verordening voor de openbare school, waarop meer uitgebreid lager onderwijs 

wordt gegeven, 1861 

1384: Verordening voor de openbare school voor gewoon lager onderwijs, 12 septem-

ber 1861 

1385: Instructie voor de onderwijzers op de openbare school, 1861 

1386: Instructies voor de onderwijzers op de openbare school met bijlagen, 26 februari 

1861 

1398: Notulen van vergaderingen van Burgemeester en Wethouders en het onderwij-

zend personeel van OLS 1 1899-1901, 1 deel 

1815: Leerlingenlijst school 3e soort van toegelaten leerlingen in de jaren 1889-1902  

1828: Notulen der commissie van plaatselijk schooltoevoorzigt (CVT), no 3. 

1899-1927: Leerplan, lesroosters en boekenlijsten van openbare lagere school 1, 1880 

ac 1170: Archief van de Commissie van plaatselijk toezicht 1833-1857 

ac 1174: Archief van de Feestcommissie herdenking 300 jaar onafhankelijkheid van Neder-

land 1572-1872. 

 

Bibliotheek 684: H. van der Molen, De fondslijsten van S.E. van Nooten 
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Samenvatting 
 

De inleiding geeft een beknopt overzicht van de negentiende eeuwse geschiedenis van 

Schoonhoven en een samenvatting van het onderzoek verricht naar Nederlandse onderwijsge-

schiedenis uit dezelfde periode. De onderwijswet van 1806 was bepalend voor ontwikkelin-

gen in de eerste helft van de negentiende eeuw. Vanaf eind jaren twintig waren de gevolgen 

van deze wet in Schoonhoven merkbaar. 

Het stadsbestuur legde toen de grondslag voor goed lager- en voortgezet onderwijs. De be-

stemming van het Doelengebouw als kostschool en de verbouw van de tweede verdieping van 

het vlakbij gelegen Arsenaal tot school schiep de mogelijkheid voor onderwijs aan kinderen 

uit alle lagen van de bevolking. Onder leiding van de stadsonderwijzer en kostschoolhouder 

Johannes Collewijn steeg vanaf midden jaren dertig het aantal leerlingen en het aanzien van 

de scholen. 

Vanaf 1846 hield de drie en twintigjarige tweede rangs onderwijzer Gerrit Westbroek de op-

gaande lijn van zijn voorganger vast. De kostleerlingen van de Franse school boekten succes-

sen bij examens voor voortgezet onderwijs en het aantal leerlingen op de stadsschool nam toe. 

Joods onderwijs, meisjesonderwijs en bijzonder onderwijs werd in die tijd aan een klein aan-

tal leerlingen verstrekt. 

Na de inleiding en hoofdstuk 1 komt de uitwerking van de hoofdvraag van het onderzoek. 

Wat was de invloed van de onderwijswetten van 1857, 1878 en 1889 op de dagelijkse praktijk 

van het schoolonderwijs in Schoonhoven en omgeving? De wet van 1857 was ingrijpend voor 

de positie van het onderwijzend personeel. Vaststelling van een minimum salaris en invoering 

van een pensioen maakten van hoofden en hulponderwijzers aan openbare scholen gemeente-

ambtenaren. 

Er ontstond een vrijwel dagelijks contact tussen stadhuis en school. Het College van Gedepu-

teerde Staten, de provinciaal inspecteur, de schoolopziener, de gemeentelijke Commissie van 

schooltoezicht (de CVT), het College van Burgemeester en Wethouders en de gemeenteraad 

waren raadgevers en toezichthouders van het onderwijs. Johannes Leusden vanaf 1861 en na 

hem Leendert Akkerhuijs (1867), werden hoofd van de openbare lagere school 1 en de open-

bare lagere school 2 (de avondschool). 

Het lager onderwijs van negen tot twaalf en van twee tot vier werd zoals vrijwel overal in het 

land gangbaar. Het lesgeven in de negen verplichte vakken voltrok zich geleidelijk, omdat de 

hulponderwijzers de nieuwe vakken zich eigen moesten maken. De leerlingen op het uitge-

breid lager onderwijs (OLS 3) onder leiding van de hoofdonderwijzer en instituteur West-

broek kregen naast die vakken Frans en wiskunde en, afhankelijk van het schoolgeld, onder-

wijs in Engels en Duits. 

De hoofden kregen veel administratief werk. Het bijhouden van leerlingenstaten, het schrijven 

van onderwijsverslagen en het voortdurend bestellen van boeken en ander onderwijsmateriaal 

was weerkerend werk. Het voeren van een personeelsbeleid met een wisselend onderwijzers-

corps en komende en gaande kwekelingen vereiste geduld en tact. 

Na de opening van het nieuwe schoolgebouw (1866) voor LO en ULO op het Doelenplein, 

werd het onderwijs onder één dak overzichtelijker. De groei van het leerlingenaantal bij het 

lager onderwijs maakte het schoolgebouw snel te klein. Het ruimtegebrek bleef de rest van de 

eeuw spelen. De stijgende onderwijskosten - het toelatingsbeleid voor gratis leerlingen was 

ruimhartig - werden gedeeltelijk gefinancierd uit de hoge schoolgelden voor de ULO. Het lo-

kalenprobleem en de onderwijsfinanciering was inzet van een voortdurende discussie tussen 

alle betrokken partijen: onderwijsgevenden, B en W, raadsleden, CVT en ouders. 

Vanaf 1869 was de beschrijving van onderwijsactiviteiten door de liberale Schoonhovensche 
Courant van invloed op de uitstraling van het onderwijs. Het melden van de activiteiten van 

het Schoolverbond, een vereniging opgericht om schoolverzuim te bestrijden, onderstreepte 
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het belang van regelmatig naar school gaan. Met de viering van de bevrijding van Den Briel 

(1 april 1572) op de Spanjaarden - Nederland was driehonderd jaar (1572-1872) onafhankelijk 

- zette de krant de toon voor de beschrijving van historische gebeurtenissen in de decennia er-

na. 

Alle feesten rondom het huis van Oranje waarbij de hoofden van openbare scholen een be-

langrijke organisatorische rol vervulden, kregen een warm onthaal bij de plaatselijke bevol-

king en een nauwgezette beschrijving in de krant. De schooljeugd werd altijd ingezet bij de 

optochten waarin de stadsautoriteiten meeliepen. Zanghuldes openden en sloten de festivitei-

ten af. Vaderlandsliefde en Oranjetrouw werd een onderdeel van de opvoeding. 

De wet van 1878, belangrijk vanwege de Rijksbijdrage van 30% aan het onderwijs, hield de 

onderwijskosten voor de gemeente op een aanvaardbaar niveau. Het vakkenpakket werd uit-

gebreid met handwerken. Het vrouwelijk personeel kwam nu definitief in de eerste en tweede 

klas van de lagere school. Ingrijpend was de verplichte invoer van het leerplan op te stellen 

door het hoofd van de school. Het leerplan bestond uit een lesrooster, een boekenlijst voor elk 

leerjaar en een vastlegging van vakanties. De leerplannen legden de basis voor het verloop 

van de dagelijkse onderwijspraktijk tot ver in de twintigste eeuw. 

De boekbestellingen van Akkerhuijs geven zicht op de onderwijspraktijk van zijn school in de 

zestiger en zeventiger jaren. Hij moderniseerde geleidelijk, maar hield wel vast aan oude, ver-

trouwde methodes zoals die van Hemkes. Westboek volgde dezelfde lijn. Hij vernieuwde 

maar het verouderde materiaal was lang in gebruik, het Doelenhuis was een goede opslag-

plaats. 

Vanaf 1880 krijgen we via de leerplannen niet alleen meer inzicht in het verloop van het on-

derwijs in Schoonhoven maar ook in de nabijgelegen dorpen Ammerstol en Bergambacht. El-

ke school gaf zijn eigen onderwijsinvulling maar in kwaliteit van het aangebodene deden de 

dorpen niet voor Schoonhoven onder. Boekhandel Van Nooten leverde ook boeken en leer-

middelen aan deze scholen. 

De benaming hulponderwijzer verdween vanaf 1878 uit de wet. De onderwijzersopleiding 

verbeterde. Vanaf 1881 gaven schoolhoofden uit de Krimpenerwaard onder leiding van direc-

teur Akkerhuijs Rijksnormaallessen eerst in Bergambacht, vanaf 1890 als gevolg van de on-

derwijswet van 1889 in Schoonhoven. De wet van 1889 schreef tekenen en gymnastiek voor, 

het vak vormleer verdween. Het bijzonder onderwijs uit op gelijkstelling met het openbaar 

onderwijs kwam vanaf die tijd in aanmerking voor subsidie. In Schoonhoven aan de Oude 

Haven werd vanaf 1890 ook door de overheid gesubsidieerd christelijk onderwijs gegeven. 

De beter opgeleide onderwijzers werden mondiger. Naar aanleiding van scholing voor het vak 

vrije en orde-oefeningen ontstond een regionale onderwijsvereniging. Salaris en inhoud van 

het onderwijs werd een gespreksthema vanaf 1890 tussen enkele jonge hoofden en onderwij-

zend personeel. Later organiseerde een aantal onderwijzers zich landelijk. De onderwijssala-

rissen, bepaald door de wet van vraag en aanbod, waren niet ruim. Een correspondentschap bij 

de Schoonhovensche Courant was voor menig schoolhoofd uit de omgeving een aanvulling 

op het salaris. Het onderwijzend personeel verdiende bij door extra lessen. Individueel of ge-

zamenlijk voerden de onderwijzers plaatselijk acties om salarisverhoging te krijgen. In 

Schoonhoven veroorzaakte de salarisproblematiek en de onderwijsinhoud spanningen tussen 

Akkerhuijs en zijn personeel. 

De CVT, tot midden jaren negentig bemiddelaar bij conflictsituaties, werd opgeheven als ge-

volg van de te grote bemoeizucht van voorzitter Westbroek en de verminderde belangstelling 

van de liberale burgerij. B en W werden nu zelf bemiddelaars in de gespannen arbeidsverhou-

ding tussen Akkerhuijs en zijn personeel. B en W waren aanwezig op de schoolvergaderingen 

van 1899 tot eind 1901. 

De verslagen weerspiegelden een generatieconflict en een intensieve discussie volgens welke 

didaktiek kennis moest worden overgebracht. Landelijk was de discussie over het te ‘weten-
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schappelijk’ onderwijs eerder ingezet. In Schoonhoven kwam de discussie wel, maar, voor 

zover wij weten, in de dorpen niet op gang. 

De onderwijswetten beïnvloedden het onderwijs aan school 3 minder. De invoering van het 

toelatingsexamen voor het ULO, al naar gelang het aanbod van de kandidaten meer of minder 

streng afgenomen, verplichtte het onderwijzend personeel van de nu zesklassige openbare 

school om tot een eindniveau te komen met een groep leerlingen. De bloei van de kostschool 

was voorbij, meisjes en jongens uit de middenklasse van Schoonhoven en omgeving zorgden 

voor de continuïteit van het ULO onderwijs. De meisjes rondden na ongeveer drie jaar hun 

opleiding af en leerden soms door op de normaalschool. Het ULO leverde een goede onder-

grond voor het toelatingsexamen van normaalschool, gymnasium of HBS. Sommige jongens 

bleven langer op school om daarna nog een voortgezette opleiding te volgen. 

Het schoolgeld bleef hoog, de protesten van ouders hadden weinig invloed. De personeels-

wisseling was gering. De twee vaste leerkrachten konden bij klachten van ouders op onvoor-

waardelijke steun van het hoofd rekenen. Toen de vrouwelijke leerkracht niet werd vervangen 

na vertrek en de lokalen door een verbouw ten behoeve van de lagere school werden ver-

kleind, diende Westbroek na negen en veertig jaar les geven zijn ontslag in. 

Twee jaar na zijn vertrek stonden in de Doelentuin een nieuwe Tekenschool en een nieuw 

MULO-gebouw. De Tekenschool was tot stand gekomen door particulier initiatief en de 

MULO door de gemeente. De lagere school kreeg eindelijk voldoende ruimte voor al haar 

leerlingen. Maar na de invoering van de leerplicht klaagde Akkerhuijs weer over een tekort 

aan lokalen. Zijn opvolger kampte in 1902 weer met dezelfde problemen. 

Akkerhuijs bleef actief als directeur van de Normaallessen tot eind 1909. Beide hoofden dien-

den het onderwijs tot in hun twee en zeventigste levensjaar. Evenals hun collega’s uit omrin-

gende dorpen leverden zij door hun onderwijs, hun Nutsbesognes en velerlei andere culturele 

activiteiten een belangrijke bijdrage aan volksontwikkeling en volksopvoeding. Het lager on-

derwijs met een uitgebreid vakkenpakket was vast verankerd in het dagelijkse leven van de 

Nederlandse jeugd. 
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Summary 
 

The introduction gives a brief overview of the nineteenth-century history of Schoonhoven and 

a summary of the study of the history of education in the Netherlands in the same period. The 

1806 Education Act greatly influenced developments in the first half of the nineteenth century 

and from the late 1820s onward its effect was apparent in Schoonhoven. 

It was then that the city council laid the foundations for good primary and secondary educa-

tion. The designation of the Doelen building as boarding school and the redevelopment of the 

second floor of the nearby Arsenaal building for use as a school paved the way for education 

for children from every class of society. From the mid-1830s the number of pupils, as well as 

the prestige of the schools, began to rise under the leadership of municipal teacher and board-

ing school keeper Johannes Collewijn.  

From 1846 the 23-year-old second-grade teacher Gerrit Westbroek continued the upward 

trend set by his predecessor. The boarding pupils of the French school achieved success in the 

examinations for secondary education and the number of pupils at the city school increased. A 

small number of children received Jewish education, girls’ education and special (independent 

board-run) education during this period.  

Following the introduction and Chapter 1 we come to the main question of the study: What 

influence did the Education Acts of 1857, 1878 and 1889 have on day-to-day school educa-

tion in Schoonhoven and the surrounding area? The 1857 Act had major consequences for the 

teaching staff. The setting of a minimum salary and the introduction of a pension turned assis-

tant teachers and head teachers at state-funded schools into municipal officials.   

There was almost-daily contact between city hall and school. The provincial executive, pro-

vincial inspector, school inspector, the municipal schools supervisory committee, the munici-

pal executive and the municipal council all acted as advisers and supervisory bodies for the 

schools. Johannes Leusden (from 1861) followed by Leendert Akkerhuijs (from 1867) were 

headmasters of Primary School 1 and Primary School 2 (the evening school).   

Primary-school education gradually began to take place from 9 a.m. to 12 noon and 2 to 4 

p.m., in line with most of the country. Lessons in the nine compulsory subjects were intro-

duced gradually, as the assistant teachers had to first learn the subjects themselves. Pupils in 

the extended primary programme (OLS 3) were taught the additional subjects French and 

maths by headmaster and teacher Gerrit Westbroek, with the added option of English and 

German depending on the tuition fee.   

The headmasters had to carry out a lot of administrative work. Maintaining pupil records, 

writing reports and ordering books and other educational materials were among their continu-

ally recurring tasks. Personnel management, with the constantly changing teaching staff and 

the coming and going of student teachers, required tact and patience. 

The opening of the new school building for basic primary education and extended primary 

education (LO and ULO) in Doelenplein in 1866 brought the school under one roof and made 

it therefore easier to manage. The steadily increasing number of pupils in primary education 

meant that this building was soon too small. This lack of space would continue to be an issue 

throughout the century. The growing cost of education – quotas for admitting non-fee-paying 

pupils were generous – was in part financed by charging high tuition fees for the ULO. The 

classroom problem and funding for education led to a continued debate between all parties in-

volved: teachers, the municipal executive, the schools supervisory committee and parents. 

From 1869 the description of education-related activities by the liberal newspaper the 

Schoonhovensche Courant significantly affected the image of education. Reports of the activi-

ties of the Schoolverbond – an organisation set up to combat truancy – underlined the impor-

tance of regular school attendance. With the celebrations surrounding the liberation of Den 

Briel from the Spanish on 1 April 1572, marking 300 years of the independence of the Nether-
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lands (1572-1872), the newspaper set the tone for descriptions of historic events in the dec-

ades to come.   

All festivities around the House of Orange, where the headmasters of the state schools played 

a significant organisational role, were warmly received by the local populace and meticu-

lously reported in the newspaper. Schoolchildren were always a part of the processions featur-

ing the municipal authorities. The festivities opened and closed with choral tributes. Patriot-

ism and faithfulness to the House of Orange were a standard part of the upbringing.   

The 1878 Education Act was important because of the 30% state funding to education which 

kept the cost of education at an acceptable level for the municipality. Needlework was added 

to the curriculum and female teachers were admitted to the first two years of primary school. 

A radical development was the compulsory introduction of the leerplan – a document outlin-

ing the intention, principles and organisation of the school, to be drawn up by the headmaster. 

This document contained a timetable, a book list for every teacher and the dates of all school 

holidays. The leerplan continued to form the basis for day-to-day educational practice until 

deep into the twentieth century.  

Akkerhuijs’s book orders throw some light on the educational practice in his school in the 

1860s and 70s. He introduced modernisation gradually, while still holding on to the tried and 

trusted methods such as that of H. Hemkes. Westbroek followed in the same line: he intro-

duced reforms yet continued using the outdated material for a long time to come, the Doelen 

building made a good storehouse.  

From 1880 the leerplan not only provided insights into how education was carried out in 

Schoonhoven, but also in the neighbouring villages of Ammerstol and Bergambacht. Each 

school organised education in its own way, but the quality of education in these villages was 

certainly as good as that given in Schoonhoven. Bookshop Van Nooten also provided books 

and teaching materials to these schools.  

The name ‘teaching assistant’ disappeared from the law from 1878 onwards and teacher train-

ing improved. From 1881 headmasters in the Krimpenerwaard, under the leadership of head-

master Akkerhuijs, began to teach state-standard teacher training (Rijksnormaallessen), be-

ginning in Bergambacht and from 1890 in Schoonhoven following the 1889 Education Act. 

The 1889 Act required drawing and gymnastics to be taught and the subject vormleer (related 

to geometry) was dropped. From this time special (board-run as opposed to state-run) schools 

which were seeking to be given the same rights as state schools were eligible for state fund-

ing. From 1890 state-funded Christian education was provided at the school at Oude Haven in 

Schoonhoven. 

The increasingly better educated teachers became more assertive. As a result of training for 

the subject calisthenics a regional education association was formed. From 1890 education 

salaries and the content of the curriculum became the subject of discussion between a number 

of young headmasters and teaching staff. Later on a group of teachers began to organise 

themselves on a national scale. Salaries, which were governed by the principle of supply and 

demand, were inadequate. Many a local headmaster supplemented his meagre income by writ-

ing articles for the Schoonhovensche Courant. The teaching staff earned a little on the side by 

teaching extra lessons. Teachers campaigned either individually or in groups for higher sala-

ries. In Schoonhoven the problems surrounding the salaries and the subject matter caused ten-

sion between Akkerhuijs and his staff.  

The school supervisory committee, which until the mid 1890s had acted as mediator in con-

flict situations, was dissolved as a result of too much meddling by chairman Westbroek and 

the diminished interest being shown by the liberal middle-class. The municipal executive be-

came the mediators in the strained labour relations between Akkerhuijs and his staff and was 

present at school meetings from 1899 to the end of 1901. 
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The minutes of these meetings reveal a generation conflict and an intense discussion about 

which didactic method should be used for imparting knowledge. On a national level the dis-

cussion about ‘too academic’ education had already been waged. This discussion reached 

Schoonhoven, but as far as we know did not catch on in the surrounding villages.  

School 3 was far less influenced by the education laws. The introduction of an entrance exam 

for extended primary education (ULO) - that was graded either strictly or leniently according 

to the number of candidates - forced the teaching staff of the state primary school (which by 

now comprised six years) to attain a certain final standard with a group of pupils. The heyday 

of the boarding school was over, boys and girls from the middle classes of Schoonhoven and 

beyond ensured the continuity of the ULO. The girls’ education was usually finished in 

around three years, although they sometimes went on to train as teachers at the normaal-
school. The ULO provided a good foundation for the entrance exam for the normaalschool, 
grammar school or the HBS (higher secondary education). Some boys remained at school 

longer before going on to secondary education.  

School fees remained high, despite parents’ protests. Staff changes were seldom. In the event 

of complaints by parents, the two permanent teachers knew they could depend on the uncon-

ditional support of the headmaster. When the schoolmistress was not replaced and the class-

rooms were made smaller to accommodate new building for the primary school, Westbroek 

handed in his resignation after forty-nine years of teaching. Two years after Westbroek’s de-

parture the grounds of the Doelen building were occupied by a new Drawing Academy and a 

new MULO (more extended primary education) building. The Drawing Academy was the re-

sult of a private initiative and the MULO an initiative of the municipal authorities. Finally the 

primary school had enough space to accommodate all its pupils. However after the introduc-

tion of compulsory education Akkerhuijs again complained of a shortage of classrooms. His 

successor in 1902 was faced with the same problems.  

Akkerhuijs remained active as head of teacher training until the end of 1909. Both he and 

Westbroek were to work in education until the ripe age of seventy-two. Just as their col-

leagues in the surrounding villages, their work in education, their public service and other cul-

tural activities made a valuable contribution to public development and education. Broad-

spectrum primary education had become a permanent feature in the daily lives of young peo-

ple in the Netherlands.  
 


