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Hoofdstuk 5: Boeken, vakken, examens en didaktiek op OLS 1 en OLS 3, 1860-1900
Gebed bij het begin van den schooltijd
Wij danken U goede God dat
Gij ons in den verlopen nacht bewaard en ons door den slaap
Vernieuwde krachten geschonken hebt.
Wil het onderwijs van dezen schooltijd zegenen; geeft
Ons allen lust en kracht tot ons werk, opdat wij
Vorderingen maken en door gehoorzaamheid en vlijt
Onze ouders en onderwijzers verblijden mogen
Gebed bij het einde van den schooltijd
Bij het eindigen van dezen schooltijd
Danken wij U, liefderijke God!
Voor al het goede dat Gij ons hebt geschonken
Gebied uwen zegen over het geleerde;
Geleid ons naar onze woning; bewaar ons
Voor ongehoorzaamheid;
En leer ons U dankbaar zijn voor al het goede dat gij ons schenkt.1
Deze gebeden sloten aan bij de godsdienstig neutrale onderwijswet van 1857. De Schoonhovense leerlingen kregen godsdienstles van de geestelijken waarbij hun ouders kerkten, soms
tijdens schooltijd en anders erna. Behalve lezen, schrijven, rekenen en Nederlandse taal kwamen vanaf 1857 naast de godsdienstlessen vormleer, vaderlandse geschiedenis, aardrijkskunde en kennis der natuur bij het verplichte vakkenpakket. Nieuwe vakken vereisten vanzelfsprekend nieuwe boeken. Zo liet het Nederlands Onderwijzers-Genootschap de auteur Jan
Everhardus Helge (1816-1882) bij het vak kennis der natuur actuele schoolboeken schrijven.2
Het schrijven en uitgeven van schoolboeken was een zaak van particulier initiatief, waarbij de
plaatselijke afdelingen van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap een actiefstimulerende rol speelden.3 Nog meer schoolhoofden werden actief in het schrijven van
schoolboekjes. Het Nut sloot in 1862 de door haar uitgegeven lange reeks schoolboeken af
met de publicatie van Een blik op de Nederlandsche volksschool.4 Toen haar onderwijsideeën
in het lager onderwijs waren ingevoerd, richtte het Nut zich vanaf midden jaren veertig vooral
op het propageren van beter zang- en gymnastiekonderwijs.5
Vanaf de jaren zestig in de negentiende eeuw werd het schoolboekenaanbod steeds uitgebreider. De stoomdrukpersen boden de mogelijkheid tot goedkopere boeken met meer illustraties.

1.Los stuk gevonden bij ingekomen stukken 183: aan B en W, 1861.
2.Het Picarta-zoeksysteem van de wetenschappelijke bibliotheken biedt vele mogelijkheden tot inventarisatie ten
behoeve van het schoolboekenonderzoek, zoals met name in de annotatie bij dit hoofdstuk blijkt.; wat Helge betreft zijn er op dit moment (ultimo 2009) 31 ‘hits’, te beginnen met J.E. Helge, Hoe komt dat? Een leesboek over
eenige onderwerpen uit de natuur voor de hoogste klassen eener lagere school (Purmerend 1858); en als laatste:
J.E. Helge, De mensch. Leesboek, uitgegeven vanwege het Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap (Purmerend
z.j. [begin 20e eeuw, vijfde druk]), met ‘drukhistorie’ (Purmerend 1862; 18834).
3.Dit aspect van de activiteiten van het NOG en zijn plaatselijke afdelingen heeft merkwaardigerwijs weinig
aandacht gekregen; vgl. Wolthuis, Onderwijsvakorganisatie, 54-55; Van Det, Zestig jaren verbondsleven I, 259271: ‘Het NOG en zijn strijd voor behoud der gemengde openbare school’.
4.[Huizinga e.a.,]Gedenkboek ... Nut, 252; [P.J. Veth,] Een blik op de Nederlandsche volksschool naar aanleiding van een bezoek aan eenige instellingen van onderwijs in België en Frankrijk. Werken der Maatschappij tot
Nut van ’t Algemeen, Schoolwezen 3.2 (Amsterdam, Deventer en Leiden 1862).
5.Mijnhardt, Algemeen volksgeluk, 50-51.
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Afb. 12: Leerplan van Akkerhuijs van 1882; handwerken viel buiten de normale schooltijden (SAMH Gouda)
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Schoonhoven verkeerde in dit opzicht in een bevoorrechte positie door de aanwezigheid van
de uitgeverij en boekhandel Van Nooten. De boekenbestellijsten van Leusden, Akkerhuijs en
Westbroek geven een goed inzicht hoe de inhoudelijke veranderingen in het onderwijs in
Schoonhoven zich voltrokken.
In maart 1864 maakten Leusden en Westbroek inventarissen van de leermiddelen op hun
scholen. Leusden gebruikte nog oude methodes, maar speelde ook in op de nieuwe vakken en
een andere aanpak. Het onderzoek naar schoolboeken is een nauwelijks betreden terrein.
Dodde, Verhoeven, Duijnhouwer en Visser besteedden elk op eigen manier aandacht aan
schoolboeken. Individuele keuzes van het hoofd waren allesbepalend, wat niet wegneemt dat
bepaalde methodes in bepaalde regio’s populair zijn geweest. Christelijke scholen hadden hun
eigen favoriete methodes. Onderzoek naar het lesmateriaal dat op de Franse en later de ULOscholen werd gebruikt, is helemaal een onontgonnen veld.6
Westbroek breidde het boekenbezit voortdurend uit. Vanaf 1867 bouwde Akkerhuijs voort op
het reeds aanwezige materiaal (zie bijlage 6).7 Hij schafte oude methodes af en voerde nieuwe
in. Akkerhuijs en Westbroek koesterden de schoolboeken elk op eigen wijze. Hoe vaak vroeg
Akkerhuijs niet aan B en W om de schoolboekjes te laten verstevigen? De boekjes gingen
door zoveel kinderhanden dat ze uiteindelijk totaal versleten bij het oud-papier belandden.
Westbroek administreerde zorgvuldig per leerling het boekenbezit. Het onderwijzend personeel kon de leerlingen er op aan spreken. Terugloop van het aantal kostleerlingen leverde
ruimte voor het bewaren van schoolboeken. Vermoedelijk werd Westbroek aan het eind van
zijn loopbaan door de CVT gedwongen opruiming houden.
Het Leerplan
De regeling van de schooltijden en van de vacantiën, de vaststelling van het leerplan
en van de bij het onderwijs te gebruiken boeken en de verdeeling der school in klassen
geschieden door het hoofd der school en, zo de regeling voor meerdere scholen gelijdelijk werkt, door de hoofden dier scholen gezamenlijk, onder goedkeuring van burgemeester en wethouders en van den districts-schoolopziener. Bij verschil tussen burgemeester en wethouders en den districtsschoolopziener beslist Onze Minister die met
de uitvoering dezer wet belast is.8
In november 1880 kwam de schoolopziener bij de burgemeester van Schoonhoven langs om
over het leerplan te spreken.9 De invoering van het leerplan met alle gegevens had heel wat
voeten in aarde. Akkerhuijs achtte het aanvankelijk onmogelijk een leerplan te ontwerpen
voor een school met meer dan vierhonderd leerlingen - dus strijdig met de wet - en met lokalen waarin de noodzakelijke afscheidingen ontbraken.
Uiteindelijk leverde hij toch op 22 maart 1882 een leerplan in dat door de bevoegde autoriteiten werd goedgekeurd. De inhoud daarvan is merkwaardigerwijs pas in de Ingekomen stukken
van 1889 terug te vinden, toen wederom leerplannen van zowel Westbroek als Akkerhuijs
werden goedgekeurd.10 Vanaf die tijd, toen waarschijnlijk ook de nieuwe lokalenindeling tot
stand was gekomen, was er sprake van een klassikale school met voor twaalf afdelingen omschrijving van leerstof en leervakken. Hierna zal nader worden ingegaan op de leermiddelen,

6.Dodde, Tot der kinderen selffs proffijt; Duijnhouwer, Nutsonderwijs.
7.Vgl. Verhoeven, Vorming, Bijlage 4: Schoolboeken in gebruik op Oost-Brabantse lagere scholen.
8.Artikel 12 uit de Wet op het lager onderwijs van 1878
9.Ingekomen stukken bij de burgemeester; Ingekomen stukken 206: kopie leerplan, 8 november 1880.
10.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 (zie bijlage 3), en dat van Westbroek betreffende het schooljaar 1887-1888, dd. augustus 1888, door de schoolopziener en B en W eveneens januari 1889 goedgekeurd.
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in het bijzonder de boeken, voor de lessen bij het openbaar onderwijs in Schoonhoven tot aan
het vertrek van Akkerhuijs in 1901.11
a. Lezen
Ook moest ik toen leeren spa = aa, slee = ee en er stond ook een vogeltje, waarop ik
zei vogeltje-oogeltje. Dat was ontzettend mis.12
De dochter van de bekende negentiende-eeuwse schrijver Nicolaas Beets leerde in de jaren
zeventig van de negentiende eeuw lezen volgens de methode-Prinsen. Veel Nederlandse kinderen leerden lezen volgens die klankmethode, die als opvolger van de eeuwenoude spelmethode de overgang markeerde van het hoofdelijk naar het klassikaal onderwijs. Ook de inventaris van Leusden vermeldt de bij de methode-Prinsen horende letterkast die met de in moeilijkheid oplopende negen leestafels voor de klas stond.
De eerste leestafel bestond uit een wandkaart met plaatjes en letters waarbij woorden als spa,
slee, drie, dauw, kooi aan bod kwamen. Klassikaal lazen de kinderen de woorden om op die
manier in aanraking te komen met klinkers. De tweede leestafel bracht de medeklinkers en
slotklanken. Vanaf de derde leestafel lazen de kinderen zonder afbeeldingen steeds moeilijker
woorden. De letterkast bestond uit drie delen: links 24 laatjes met kaartjes voor de klinkers,
twee- en drieklanken, rechts 30 laatjes met kaartjes voor medeklinkers en in het midden een
zetraam. Op dat raam vormden de leerlingen met losse kaartjes woorden. Akkerhuijs hield in
het begin nog de methode-Prinsen aan en bestelde in 1867 nog een eerste en tweede leestafel.
Hij verzocht bovendien blanco-houtjes met letters te laten maken, zodat de kinderen met die
houtjes woordjes konden leggen.
Bij deze klassieke methode hoorden ook de moraliserende boeken van Anslijn die onder auspiciën van het Nut werden uitgegeven. Daarvan stonden Brave Hendrik - dat in ieder geval 59
maal werd herdrukt - en Brave Maria in de inventaris in Schoonhoven. Opvallend is dat daarop diens Leven van Jezus ontbreekt, terwijl de eerste druk daarvan duidelijk de bedoeling van
de leesstof aangeeft: het zedelijk onderricht. Akkerhuijs bestelde direct honderd exemplaren
van het eerste en tweede stukje van het Nieuw spel- of leesboekje van Anslijn, zodat er op
school een aaneensluitende reeks van deze drie stukjes van Anslijn was. De leesboeken waren
- behalve als morele richtlijn - bedoeld om de leerlingen de juiste leestoon bij te brengen.13
De boeken van Anslijn vielen, evenals veel andere schoolboeken, onder de categorie zedekundige leesboeken, uitgegeven door het Nut. Opvoeding tot gehoorzame burgers was de
hoofdlijn. Het verschil tussen goed en kwaad werd aan de hand van korte verhaaltjes duidelijk
uitgelegd. Hendrik en Maria waren gehoorzaam, vlijtig, eerlijk, ordelijk, braaf en vervuld van
naastenliefde jegens minderbedeelden. Andere zedekundige werken op de lijst kwamen van
C.F. Julius en Pieter Best (1800-1852), Oom Willem en zijn vriendjes en Johan Nederlandse
Jacob Antonie Goeverneur (1809-1889), Oom Willem en zijn buurkindertjes.14
11.De gegevens van de gebruikte boeken komen uit de opgegeven bestellingen van Akkerhuijs en Westbroek
aan B en W in de periode 1867-1901.
12.Went-Beets, Jeugd in het Beetsenhuis, 21, 31; Ada Beets, *12 april 1871, bezocht de school van juffrouw
H.G. de Wit op de Breestraat, hoek Bagijnhof; haar klas bestond uit vijftien kinderen van professoren en predikanten. Het was gezellig, in tegenstelling tot de tegenwoordige scholen meldt de schrijfster.
13.Nicolaas Anslijn Nzn, De brave Hendrik, een leesboekje voor jonge kinderen (Leiden 1810; Zutphen 187559),
vgl. De Jong, Jan Ligthart, 101; Anslijn, De brave Maria, een leesboekje voor jonge kinderen (Leiden 1811;
Utrecht 187228); Het leven van Jezus. Een leesboek voor kinderen, ten dienste van scholen (Leiden 1813;
183811); aantekening bij eerste druk: ‘raadgevingen en onderrigtingen voor kinderen, vijfde leesboek’; Nieuw
spel- of leesboekje, dienende om de kinderen, reeds bij de eerste beginselen, ook in het lezen te oefenen (Leiden
1807; Schoonhoven 187727)
14.C.F. Julius en Pieter Best, Oom Willem en zijn vriendjes, een leesboekje voor lagere scholen (Amsterdam
1841; Schoonhoven 187819); J.J.A. Goeverneur, Oom Willem en zijn buurkindertjes (Groningen 1845; Schoonhoven 18787);
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De Nederlandse versie van Der deutsche Kinderfreund: ein Lesebuch für Volksschulen van
Friedrich Philipp Wilmsen (1770-1831) stond als De Duitsche kindervriend (1837) van P.F.
Willemsen bij Akkerhuijs en Westbroek gedurende hun hele loopbaan op de lijst; in 1884 had

Afb. 13: Titelblad en inhoudsopgave van De Duitsche Kindervriend. Een combinatie van opvoeden en leren (Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam)

Westbroek de Duitse versie op zijn lijst.15 Wilmsen / Willemsen leerde het kind tevreden te
zijn met de plaats in de stand hem door God toebedeeld. Beschaafde volken kenden rangen en
standen: ‘vorsten, edellieden, burgers en boeren en verscheidene soorten van beroepen of
kostwinningen, dewijl eenigen de akkers bebouwen, nog anderen zich met de koophandel bezighouden’.16
Andere titels op de lijst van 1864 waren van ds C.E. van Koetsveld: De goede grootmoeder.
Vertellingen voor kleine kinderen, Kunt gij al tien tellen?, Leeringen wekken voorbeelden
trekken, Op de school en uit het leven, Uit ons land en uit den vreemde en De goede groot-

15.Het betreft hier de adaptatie van Friedrich Philipp Wilmsen (1770-1831), Der deutsche Kinderfreund: ein
Lesebuch für Volksschulen (3 dln.; Berlin 18043) tot P.F. Willemsen, De Duitsche kindervriend in eenen Hollandschen veranderd tot leesboek in de scholen (3 dln.; Arnhem 1837 [n.b.: ‘nieuwe druk’]; als tweede druk
wordt genoemd Zutphen 18072), sedert 1854 in een door Rijkens verzorgde uitgave bij Van Nooten uitgegeven
(De Duitsche kindervriend van P.F. Willemsen in een Nederlandschen veranderd, nagezien en gewijzigd door
R.R. Rijkens (met in 1878 e.v.j. een voorwoord van J. Wijma, die het boek opnieuw had herzien); opvallend is
het omdraaien van de initialen en het vernederlandsen van de achternaam van de auteur.
16.Abelman c.s., ‘Didactiek en inhoud’, 79.
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moeder.17 In totaal bedroeg het aantal zedekundige leesboeken 150 exemplaren voor de hoogste, middelste en laagste klasse. Van Koetsveld, vanaf 1838 tien jaar werkzaam als predikant
in Schoonhoven, had op aanraden van uitgever Sebastiaan van Nooten deze leesboeken geschreven. Van Koetsveld voldeed met zijn zedekundige boeken net als Anslijn aan de traditie
van het Nut.18
Dan waren er de vertalingen van de Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder van de Duitse
priester en schoolinspecteur Christoph von Schmid (1768-1854), die een christelijke, standsgebonden moraal ademden.19 Toen Akkerhuijs de school van Leusden overnam trof hij exemplaren van de Nederlandse versie daarvan: Eerste, Tweede en Derde honderdtal leerzame verhalen voor kinderen. Tot ver in de negentiende eeuw waren de schoolboeken van Von Schmid
zeer populair.20 In 1870 zou Akkerhuijs nog twaalf exemplaren bestellen van het eerste deel
van Von Schmids Bijbelsche verhalen voor kinderen, die uit het Oude Testament afkomstig
waren en het eerste deel vormden van Von Schmids eveneens zeer populaire Biblische Geschichten für Kinder, waarvan het tweede deel het Nieuwe Testament betrof.21 Bovendien
werden ze herhaaldelijk bewerkt, bijvoorbeeld door de al enige keren ter sprake gekomen
Hemke Hemkes Kzn, waarvan in het Nationaal Onderwijsmuseum een exemplaar te vinden is
van de vierde druk van Nieuw honderdtal kleine vertellingen voor kinderen.22
Een belangrijk onderdeel bij deze boeken die dienden tot een algemeen christelijke opvoeding
was de nadruk op de noodzaak dat een ieder zijn plaats in de samenleving kende. De volgende
spreuken tonen deze moraal:
- Hoe menig mensch heeft ’t eeuwig heil / voor aardsche en losse goedren veil.23
- Wie hulp en troost Zijn naasten biedt / Vergeet God in zijn nooddruft niet.24
- Wacht uw lot met vroom gemoed, / Wat God beschikt is wijs en goed;
- Hoe licht verlangt de arme niet / Des rijken lot, soms vol verdriet!25
De leesboekjes van Hemke Hemkes Kzn (1807-1889), gebaseerd op de leerwijze van Prinsen
en vanaf 1859 uitgegeven bij Van Nooten, had Leusden al op de inventarislijst staan. Het waren vijf deeltjes in een qua moeilijkheid oplopende reeks: Aafje en Aagje, Piet en Koos, Wil-

17.C.E. van Koetsveld, De goede grootmoeder. Vertellingen voor kleine kinderen (Schoonhoven 1860; Idem,
Kunt gij al tien tellen. Eerste leesboekje voor de lagere klassen der algemeene volksschool (Schoonhoven 1861;
18776); Leeringen wekken, voorbeelden trekken! Zeven voorbeelden van kinderlijke gebreken en rampen. Eerste
leesboekje voor de middelklassen der algemeene volksschool (Schoonhoven 1861; 18632); Idem, Op de school
en uit het leven. Tweede leesboekje voor de middelklassen (Schoonhoven 1861; 18824); Idem, Uit ons land en
uit den vreemde. Eerste leesboekje voor de hoogste klassen der algemeene volksschool (Schoonhoven 1861;
18652).
18.Buijnsters, Lust en leering, 352-354, Rietveld-van Wingerden, Voor de lieve kleinen, 89.
19.Van Christoph von Schmid, Lehrreiche kleine Erzählungen für Kinder zijn via Picarta slechts drie uitgaven
traceerbaar: Reutlingen 1832, München 1833 en Regensburg 1879 (geïllustreerd).
20.De eerste uitgaven van het Eerste en Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen dateren van 1829
(Amsterdam), de eerste uitgave van het Derde honderdtal van 1855; de boeken werden herhaaldelijk herdrukt,
het Eerste honderdtal in ieder geval tot en met 1886 (25e druk), het Tweede tot en met 1899 (21e druk) en het
Derde tot en met 1881 (vijfde druk).
21.C. von Schmid, Bijbelsche verhalen voor kinderen, 2 dln., resp. Oude en Nieuwe Testament (Amsterdam
1840), herhaaldelijk herdrukt; het deel over het Oude Testament volgens Picarta laatstelijk in 1858; vgl. Chr. von
Schmid, Biblische Geschichten für Kinder (2 dln.; vele uitgaven vanaf 1800).
22.C. von Schmid, Nieuw honderdtal kleine vertellingen voor kinderen. ... Laatste verzameling. Nuttig en aangenaam leesboekje voor de scholen, bewerkt door H. Hemkes Kzn (Leiden 18764).
23.C. von Schmid, Tweede honderdtal leerzame verhalen voor kinderen (Amsterdam 185612) 10.
24.C. von Schmid, Honderdtal vrome verhalen voor kinderen (Amsterdam 1845), exemplaar Nationaal Onderwijs Museum, niet in Picarta (bij later bezoek ter controle van aantekeningen onvindbaar).
25.Beide in: Schmid, Nieuw Honderdtal... bew. Hemkes, exemplaar Nationaal Onderwijs Museum (bij later bezoek ter controle van aantekeningen onvindbaar).
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lem en Anna, Hendrik en Truitje, Ferdinand en Francijntje.26 Door de jaren heen bestelde ook
Akkerhuijs, oud-leerling van Hemkes, deze boekjes. Zelfs in het vierde kwartaal van 1900 bestelde Akkerhuijs ze nog in een door J. Schmal bewerkte versie.27 De keuze voor de leesboekjes van Hemkes was niet merkwaardig want het was geen boekverkopersbluf van Van Nooten
om deze schrijver één van de bekwaamste en meest ervaren onderwijzers van het land te
noemen.
Hemke Hemkes was begin twintig toen hij
in Bovensmilde uit 23 sollicitanten tot
schoolhoofd gekozen werd. In 1837 behaalde hij de eerste rang, waarna hij in 1839 gekozen werd uit 26 sollicitanten tot hoofd
van de Nederduitse school te Voorburg.
Vanaf 1837 verschenen op veel vakgebieden schoolboekjes van zijn hand. Akkerhuijs zat bij hem op school. In de Nieuwe
Bijdragen stond een juichende bespreking
van de Aafje en Aagjereeks. Volgens de recensent waren de boekjes tot stand gekomen
door veel nadenken en rijke ervaring en was
de toevoeging van Hemkes ‘volgens de
leerwijze van Prinsen’ overbodig. De enige
juiste aanbeveling zou ‘volgens de leerwijze
van Hemkes’ moeten zijn.28 De boekjes pasten in de traditie van de leesboekjes voor
beginners in de eerste helft van de negentiende eeuw. Ze waren klein van formaat en
spaarzaam geïllustreerd.
Afb. 14: Ferdinand en Francijntje. De jongen staat
altijd groter afgebeeld dan het meisje. De jongen een
boek, het meisje een handwerk: de rolpatronen lagen
vast (Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam)

Piet en Koos, uit het tweede leesboekje, zijn twee keurig geklede schooljongens die na zeventien oefeningen van oplopende woordmoeilijkheid (aal-baal, ijk-dijk, eeuw-weeuw) in zeventien verhaaltjes de hoofdrol spelen.29 In de verhaaltjes stonden natuur en God centraal. Willem
en Anna, uit deel 3, waren gekleed als burgers. Willem droeg een hoed en was groter dan Anna. Willem en Anna, allebei verzot op leren, verrijkten hun kennis met langere en moeilijkere
woorden zoals boekweit, boterdief en bikkelen. Ook nu speelde godsdienst een rol:
Mijn vader is een bakker,
Bakker voor de menschen.
26.De eerste druk van alle vijf is Den Haag 1850; vervolgens werden de deeltjes vanaf 1859 door Van Nooten in
Schoonhoven herhaaldelijk herdrukt, laatstelijk (volgens Picarta): Aafje en Aagje 18769; Piet en Koos 18819;
Willem en Anna 18796; Hendrik en Truitje 18756; Ferdinand en Francijntje 18796.
27.Via Picarta is alleen het vierde leesboekje te traceren: Vierde leesboekje (van vijf) door H. Hemkes Kzn, 6e
druk, omgewerkt door J. Schmal (Schoonhoven 1886), wat zoveel lijkt te betekenen dat Schmal de zesde druk
van Hendrik en Truitje van 1875 had bewerkt; Schmal redigeerde met de bekende Pieter Louwerse het tijdschrift
Voor ’t jonge volkje.
28.Nieuwe bijdragen 1861, 131.
29.Piet en Koos (18593) 5.
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Dan is hij ook nog diaken.
Diaken? Wat moet die toch doen?
Die moet voor de arme mensen zorgen in de gemeente,
Die komen op Maandag bij hem,
Ook wel op Zondag.30
Bij woorden als ‘disschen’, ‘lesschen’, ‘ruischen’ en ‘dorschen’ kregen de leerlingen een duidelijke instructie mee: ‘In die woorden is eene sch. Maar die mag ik niet noemen. Ik moet lezen of het eene s is’.31 De recensent oordeelde: ‘Juist de geleidelijke opbouw is ook voor
kwekelingen en bewaarschoolhouderessen een prima manier om echt oordeelkundig te onderwijzen’.32
Pas midden jaren zeventig nam Akkerhuijs afscheid van de methode-Prinsen. Hij ging toen
over naar de ‘zuivere’ klankmethode, waarvan de Amsterdamse kweekschooldirecteur Herman Bouman (1822-1899) de grondlegger was. De methode-Bouman bracht een selectie van
een serie woorden, waarin alle door letters voorgestelde klanken zo zuiver mogelijk uitkwamen. De normaalwoorden van Bouman waren roos, peer, hoed, pen, pot, zaag, muur, vat, juk,
vis, bijl, schip, korf, wieg, deur; ze werden op platen voorgesteld.33 Pas in 1875 bestelde Akkerhuijs 150 exemplaren van de eerste drie deeltjes, echter zonder het erbij horende aanschouwelijk materiaal.34
Uit het leerplan van 1882 blijkt dat er van de 26 uur school in de eerste twee leerjaren veertien
uur bestemd waren voor lezen, schrijven en taal (resp. zes, vier en vier). De leerlingen leerden
lezen volgens de zuivere klankmethode, gesteund door voorstellingen met krijt op het zwarte
bord. Het onderwijzend personeel tekende waarschijnlijk de normaalwoorden op het bord, om
geen geld aan het dure aanschouwelijk lesmateriaal van Bouman te hoeven uitgeven. Na het
leren lezen in de eerste klas, gingen de leerlingen in de tweede over tot het het vlug lezen van
samengestelde zinnen en vreemde woorden. W. van Twisk, Zo doen de kinderen, en J.C.
Bouwmeester, Mijn leren is spelen, ondersteunden de lessen.35
Naast Hemkes was H. Baarschers in Schoonhoven een veel gelezen schoolboekenschrijver.
Baarschers, onderwijzer te Hardenberg, schreef naast enkele aardrijkskunde- en rekenboeken
minstens zeventien leesboeken. Gedurende de hele loopbaan van Akkerhuijs werd een groot
aantal van zijn blauwe, groene en gele boekjes (de kaften hadden de kleur van de titel) in
Schoonhoven besteld. In Baarschers boeken stond de praktische natuur centraal. Boekweit, de
stoommolen, hoe te paard te gaan, helpen in de tuin op zaterdagmiddag, kanalen die dienden
voor aan- en afvoer van turf zijn zo wat onderwerpen. Kortom, zijn verhalen waren geschikt
voor de jeugd in het nog amper geïndustrialiseerde Nederland.
Baarschers onderstreepte daarnaast het belang van naar school gaan in aandoenlijke verhalen,
zoals dat van Ganzelijsje. De jongere broer van Ganzelijsje moest de taak van het op de ganzen passen overnemen, opdat Ganzelijsje naar school kon gaan. Deze kinderarbeid werd be30.Willem en Anna (18736) 27.
31.Willem en Anna, 30.
32.Nieuwe Bijdragen 1861, 325 vlg.
33.Boersma, ‘Nuttige boekjes’.
34.H. Bouman, Eerste leesboekje. Oefeningen naar aanleiding van dertien platen voor ’t eerste aanschouwelijk
leesonderwijs in de school en het huisgezin (Groningen 18735; 190537); Idem, Tweede leesboekje. Oefeningen
naar aanleiding van de platen voor ‘’t eerste aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin (Groningen 18734; 190335); Idem, Derde leesboekje. Oefeningen naar aanleiding van dertien platen voor ‘’t eerst
aanschouwelijk leesonderwijs in de school en het huisgezin (Groningen 18734; 191033); vgl. H. Bouman, De eerste trap van het leesonderwijs in aanschouwingsoefeningen. Handleiding bij ’t gebruik van dertien platen voor ’t
eerste aanschouwlijk leesonderwijs (Groningen 1866; 18976).
35.W. van Twisk, Zoo doen de kinderen. Leesboek voor de laagste klasse der volksschool (Schoonhoven 1878;
18862); J.C. Bouwmeester, Mijn leeren is spelen, leesboekje voor de volksschool, uiteindelijk 3 deeltjes (Zwolle
1879 en een aantal herdrukken)
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treurd: ‘Als moeder maar zo arm niet was, zou zij het van geen van beiden willen hebben’.
Baarschers onderstreepte verder het belang van het leren van een vak. In de winter, zo schrijft
hij, verdienden kermisklanten niets en bovendien leerden hun kinderen niets. ‘Had die man
maar liever een nuttig handwerk geleerd!’36
Voor de kinderen waren in zijn boeken lessen te over te vinden: zij moesten luisteren, niet eigenwijs zijn, op school de klompen op de juiste plek zetten en altijd arme mensen helpen.
In de hoogste klas was een leesboek van Baarschers in gebruik. Aan de hand van 63 verhalen
gaf Baarschers ongeveer zestig verschillende leestonen weer zoals een verhalende, een enigszins misnoegde, met klem waarschuwende, een verheven toon enz.37 Anslijn en Baarschers
besteedden beiden veel aandacht aan de leestoon. Aan het eind van zijn loopbaan betreurde
Akkerhuijs het verdwijnen van de goede leestoon bij de Schoonhovense kinderen, volgens
hem veroorzaakt door de andere opzet van de nieuwe leesboeken.38
Akkerhuijs startte in Schoonhoven meteen met vernieuwend leesonderwijs voor de hogere
klassen. In 1868 bestelde hij twaalf exemplaren van Meiregen, beginnend met een heel groot
lettertype. Het was het eerste deeltje van wat zou uitgroeien tot een serie van acht leesboekjes
die waren verzorgd door Lubbertus Leopold (1839-1916), leraar aan de kweekschool van
Bouman.39 In deze reeks volgens de methode van Bouman lag de nadruk op het gevoel en de
natuur. Natuurlijk bleven ook opvoedende lessen niet achterwege, maar wel vanuit een gewoon kinderleven beschreven. De reeks werd zo populair dat verschillende edities het licht
zagen.
Het voorlaatste deeltje, Stofgoud, was een literair leesboek en greep terug op fragmenten van
poëzie en proza van Nederlandse en buitenlandse auteurs.40 Joost van den Vondel (15871679), Pieter Cornelisz Hooft (1581-1647), Jacob Cats (1577-1660), Constantijn Huygens
(1596-1687), Willem Bilderdijk (1756-1831), Antonie Christiaan Wynand Staring (17671840), Hubert Kornelisz Poot (1683-1733), Goeverneur en Jan Pieter Heije (1809-1876) behoorden tot de auteurs waarvan fragmenten ter lezing werden aangeboden. Allen waren auteurs uit de canon van de Nederlandse literatuur, zoals die bij literatuurlessen in Nederland tot
zelfs na de invoering van de Mammoetwet in de jaren zestig van de twintigste eeuw centraal
bleef staan.41 Uit de vertaalde buitenlandse literatuur viel de keuze op auteurs als Friedrich
Schiller (1759-1805); Johann Peter Hebel (1760-1826), Johann Ludwig Uhland (1787-1862),
36.H. Baarschers, Het blauwe boekje. Leeslesjes voor de tweede klasse, een vervolg op het groene boekje (Zwolle 18865; 18956); Het gele boekje. Leeslesjes voor de tweede klasse der lagere scholen (Zwolle 1868; 188911) 17.
37.H. Baarschers, Leesboek voor de lagere scholen en normaallessen ter bevordering eener ongekunstelde, beschaafde uitspraak (Zwolle 18663)
38.Het Nationaal Onderwijsmuseum te Rotterdam bezit N. Anslijn Nzn, Nieuw Spel of Leesboekje dienende om
de kinderen, reeds bij de eerste beginselen ook in het lezen te oefenen, eerste stukje, eerste gedeelte (Leiden
1826) in een mapje met P.J. Prinsen, Handboekje bij de Leesmachine, achtste verbeterde druk door J. Spaan,
schoolonderwijzer te Amsterdam (Amsterdam 1863); H. Baarschers, Het blauwe boekje (Zwolle 18865); Het gele boekje (Zwolle, zonder jaartal); H. Baarschers, Leesboek voor de lagere scholen en normaallessen ter bevordering eener ongekunstelde, beschaafde uitspraak (Zwolle 18663); H. Bouman, Handboekje voor het leiden der
oefeningen in het eerste leesonderwijs naar aanleiding van een nieuwe reeks platen (Groningen 1881); H. Hemkes, Piet en Koos of tweede leesboekje naar de leerwijze van P.J. Prinsen (Schoonhoven 18593); H. Hemkes,
Willem en Anna, of derde leesboekje naar de leerwijze van P.J. Prinsen (Schoonhoven 18736); L. Leopold, Stofgoud: weinig en veel saamgelezen van eigen en vreemden bodem ten dienste der volksschool (Groningen 18684);
L. Leopold, Bonte steenen. Leesboek voor de volksschool (Groningen 18786).
39.Lubbertus Leopold, Meiregen. Leesboek voor de volksschool (Groningen 18743);
40.Lubbertus Leopold, Stofgoud. Weinig en veel saamgelezen van eigen en vreemden bodem ten dienste der
volksschool (Groningen 1866; 191527).
41.Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen, 166; 176; het literatuuronderwijs was één van de factoren in
het negentiende eeuwse proces van ‘eenwording van Nederland’; in die zin kan het vaderlandse literatuuronderwijs zeker een succes worden genoemd: maar liefst twee eeuwen heeft het zich in het curriculum weten te handhaven.
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Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845), Berthold Auerbach (1812-1882), William Shakespeare (1564-1616), Henry Wadsworth Longfellow (1807-1882), Charles Dickens (18121870), Molière (Jean-Baptiste Poquelin; 1622-1673) en Victor Marie Hugo (1802-1885).
In Bonte Steenen kwam eerst een verzameling verhalen en gedichten uit de Europese literatuur aan de orde, maar daarna volgde een chronologisch verslag over de tachtigjarige oorlog
door Hooft, Vondel, Justus van Effen (1684-1735), Onno Zwier van Haren (1713-1779), Jan
Frederik Oltmans (1806-1854), Hendrik Jan Schimmel (1823-1906), John Lothrop Motley
(1814-1877) en Robert Jacobus Fruin (1823-1899). De afronding van de Opstand bracht gedichten van Hieronymus van Alphen (1746-1803) over de verovering van de Zilvervloot en de
Vrede van Munster.42 De zedekundige lessen van dichter-dominees bleven in deze boeken
achterwege. De remonstrantse predikant De Génestet was de enig overgebleven geciteerde
dominee-schrijver. De serie van Leopold kreeg de benaming ‘belletristisch’: zij populariseerde de literatuur.43
De laatste drie leerjaren lazen de leerlingen vier uur, maar de meeste kinderen kwamen niet in
aanraking met de verdiepende leesstof omdat zij na de vierde klas de school verlieten. Toch
vertegenwoordigenden de bundels van Leopold, zeker voor de laatste jaren, meerdere doelen:
leesonderwijs en inhoudelijk onderwijs. Zij kweekten bovendien historisch besef, burgerschapsdeugden en christelijke moraal aan. Bij de nieuw ingevoerde vakken waar de onderwijzer nog weinig van wist, waren de leerleesboeken als ‘papieren schoolmeesters’ in gebruik.44
De laatste twintig jaar van de negentiende eeuw hield Akkerhuijs vast aan vertrouwde methodes, maar nieuwe bleven niet uit. De boekjes van Hemkes en Schmal (de opvolger van Hemkes als schoolhoofd in Voorburg en bewerker van diens boeken) en Baarschers bleven favoriet. Grote aantallen werden besteld: in 1896 bijvoorbeeld 133 exemplaren van het vierde
leesboekje van Hemkes, daarna nog eens honderd. In een periode van vijf jaar was een bestelling van honderd deeltjes van het Groene en Gele boekje van Baarschers niet ongewoon.45
Leopold en J.C.Bouwmeester bleven favoriet. De titels weerspiegelden vaak de inhoud van de
boeken, Veelkleurige bloemen, De dierenvriend, Een bloemruiker. Van Jan Lighart en Hindericus Scheepstra (1859-1913), heel populair in de twintigste eeuw, werd in de negentiger jaren
het Vijfde stukje van De wereld in! aangeschaft.46 Vaderlandsche zangen van Tollens (17801856), direct na de komst van Akkerhuijs ingevoerd, verdwenen toen van de lijst.47
b. Schrijven
En dan meteen het taalwerk maar met inkt, zoals trouwens de afspraak is voor de derde klas.48
Zes schrijfborden, vier ezels, zeven dubbele banken met kleine lessenaars, zestien banken met
schrijflessenaars, achtenveertig inktkokers stonden maart 1864 opgesteld in de school van
Leusden, de voorganger van Akkerhuijs. Ook waren nog aanwezig van H.A. Kievits, Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederlandse taal voor minder gevorderde leerlingen (vier
exemplaren) en tien exemplaren Teekenoefeningen op de lei voor kinderen, het laatste een
42.Lubbertus Leopold, Bonte steenen (Groningen 18692; 190714); vgl. Johannes, Dit moet u niet onverschillig
wezen, 205.
43.Johannes, Dit moet u niet onverschillig wezen, 64.
44.Visser, ‘Enige facetten’, 126; De Jong, Jan Ligthart, 102.
45.H. Baarschers, Het groene boekje. Leeslesjes voor de eerste of tweede klasse der lagere scholen (Zwolle
1868; 189612).
46.J. Ligthart en H. Scheepstra, De wereld in! Vijfde stukje (Groningen 1898), geillustreerd door Wilhelmus Karel de Bruin (1871-1945).
47.H. Tollens Czn, Vaderlandsche zangen (2 dln.; Leeuwarden 1859); 1e stukje (Leeuwarden 18854); 2e stukje
(Leeuwarden 18703).
48.Thijssen, Schoolland, 31.
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uitgave afkomstig uit het Duitse Issum.49 De methode van Kievits, waar zinnen ter ontleding
en verbetering in stonden, stamde uit 1840.
Akkerhuijs bestelde meteen bij zijn komst in totaal tien stuks van de Kleine leitekenaar voor
eerstbeginnenden.50 Kort daarna volgde de aanschaf van M. Gouka, Schrijfvoorbeelden,
staand, klein en koopmansschrift. Deze methode uit 1840 was niet alleen populair in Nederland maar werd ook bij onderwijzersopleidingen in Nederlands Indië gebruikt.51 Bijna tien
jaar later bestelde hij twee stel Schrijfvoorbeelden, regeltjes voor kleinschrift, bij Roest te
Middelburg en Drie stel schrijfvoorbeelden, grootste modellen voor klein schrift (rekeningen,
brieven enz). Een paar maanden later volgde nog een bestelling van Van Duijl, Oefening in
het zuiver schrijven.52
Aan de pen kwamen de kleintjes in het begin nog niet toe. Met een lange, zachte griffel schreven zij op de lei, lettervormen, woorden en kleine zinnen. Vanaf de derde klas schreven ze
met een pen de ‘middelsoort’ lettergrootte op papier. Schrijven bleef tot in de vierde klas vier
uur, daarna volstond drie uur. De leerlingen leerden klein schrift, brieven, rekeningen, kwitanties, wissels en kleine opstellen schrijven.
c. Rekenen
Hij maakte er veel werk van, de tafels van vermenigvuldiging door elkaar te laten
overhoren, en bracht vaak de hele klas mij niet uitgezonderd, tot wanhoop door ons uit
het hoofd te laten rekenen met liters en kilogrammen. Altijd maar weer uit het hoofd
rekenen. Ik vond het verschrikkelijk, want ik was telkens vergeten, wat ik al had uitgerekend, en kon dan weer van voren af aan beginnen en was dan de som zelf zowat vergeten.53
De Boesers had ik al… opgevreten. De eerste verzameling, De tweede verzameling.
Toen had de meester er niet meer. Die verzamelingen kwamen na en boven de gewone
serie. Een soort bekroning. Ik mocht Koopmansrekenen van Adam van Lintz, het vierde?- stukje proberen.
Nooit in mijn verder leven heb ik Adam van Lintz teruggezien, terwijl ik toch onafgebroken tussen de schoolboekjes heb gezeten. Waarschijnlijk was hij dus toen al aan ’t
verdwijnen. Versluys en Wisselink kwamen de Boesers verdringen.54
De schoolboeken gingen lang mee. Ligtharts Van Lintz stamde uit 1690 en werd tot ver in de
negentiende eeuw gebruikt.55 In Schoonhoven was de rekenmethode van Anne Leonard Boe49.H.A. Kievits, Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal (Tiel 1840; Amsterdam 18676);
Teekenoefeningen op de lei voor kinderen, 3 dln. (Issum z.j. [in Picarta geschat 186?]); Issum ligt niet ver ten
zuiden van Kevelaer en ten oosten van Geldern.
50.Via Picarta slechts bekend: De leiteekenaar voor kinderen, door eenen onderwijzer in de teekenkunde (2 dln.;
Amsterdam 18562).
51.Kroeskamp, Early schoolmasters, 169; vgl. M. Gouka, Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst. Eene
bekroonde verhandeling der Algemeene Onderwijs-Vereeniging in het 8e schooldistrict van Zuid-Holland (Rotterdam 1840), bevat twaalf platen in een band met Handleiding tot de schrijfkunst naar vaste regelen, met aanwijzing van de meest in het oog vallende afwijkingen, door Petrus Josephus Boonekamp; vgl. Duijnhouwer,
Nutsonderwijs, 147: ‘De onderwijzer R.G. Rijkens uit Groningen en de Rotterdamse onderwijzer M. Gouka hadden meer invloed op de ontwikkeling van het schrijfonderwijs dan de prijsvraag van het Nut’; zie ook M. Gouka,
Handleiding bij het onderwijs in de schrijfkunst (Rotterdam 1848).
52.Verhoeven, Vorming, 294; vgl. Dodde, Tot der kinderen selffs proffijt, 160.
53.Thijssen, In de ochtend van het leven, 289.
54.Lighart, Jeugdherinneringen, 203, 204.
55.Esseboom, Onderwijsinghe der Jeught, 257, noot 113: Adam van Lintz was een rekenmeester uit de tweede
helft van de 17e eeuw wiens rekenboeken tot in het midden van de 19e eeuw in gebruik bleven; Dodde, Tot der
kinderen selffs proffijt, 115-116; De Wekker, 1 januari 1869: advertentie voor de tiende druk van Koopmansrekeningen van Adam van Lintz, veranderd en gewijzigd naar de tegenwoordige behoeften door R. de Weerd. Tweede Deel, ƒ 0,40 (vgl. opgave via Picarta: Adam van Lintz, Koopmans-rekeningen 1: Bevattende de hoofdregelen
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ser (1821-1885) populair, maar ook daar werd zij op den duur door Jan Versluys (1845-1920)
en W.H. Wisselink († 1916) vervangen.
De methode Boeser verscheen vanaf 1850 en bouwde in vijf stukjes het rekenen op. Het eerste rekenboekje bevatte de toepassing van de hoofdregels: optellen, aftrekken, delen, vermenigvuldigen. Het tweede bracht de toepassing van tiendelige breuken. Het derde gaf een verzameling voorstellen met de toepassing van tiendelige breuken. Het vierde gaf de regel van
drieën (in de twintigste eeuw bekend onder de benaming redeneersommen) met tiendelige en
gewone breuken.56 In 1865 had Boeser veel verbeteringen aangebracht, waarbij hij opmerkte
dat de Regel van Drieën die in het vierde boekje werd behandeld en ook wel de leer der evenredigheden werd genoemd, eigenlijk te moeilijk was voor de lagere school.57
Toen Akkerhuijs in 1878 alle boekjes en ook het vijfde en laatste deeltje met veel koopmansberekeningen aanschafte (vijftien exemplaren), onderstreepte hij het woord nieuw bij alle vijf
de delen. Hij wilde echt de nieuwste druk hebben. Vergeleken met de rekenboeken van Prinsen en Rijkens was de methode Boeser eenvoudiger. Tot in de de twintigste eeuw volgde herdruk op herdruk. Ook voor hoofdrekenen gebruikten de scholen van Akkerhuijs en Westbroek
een boekje van Boeser.58
Akkerhuijs voerde in 1868 de rekenboekjes van Hemkes in, I: De kleine rekenaar (gehele getallen), II: De kleine rekenvriend ( tiendelige breuken), III: De kleine rekenmeester (munten,
maten, gewichten); IV: De beminnaar van het rekenen (regel van drieën) en V: De liefhebber
van het rekenen (gewone breuken).59 De Nieuwe Bijdragen (1841) vond de werkjes veel te
eenvoudig, met te kleine getallen en teveel aandacht voor oude munten. Hemkes verweerde
zich, want juist leerlingen van acht, negen jaar moesten na het bord met kleine getallen beginnen en oude munten waren nog volop in gebruik.60
De rekenboekjes van Moll, drie deeltjes, werden ook vaak besteld. Andere proefexemplaren
werden aangevraagd, maar Boeser, Hemkes en Moll bleven in Schoonhoven favoriet. In 1873

der rekenkunst in geheele getallen en tientallige breuken met den regel van drieën, veranderd door H.G. Witlage
jr (Schalekamp, van de Grampel en Bakker; Amsterdam 18315; 185210); Adam van Lintz, Koopmans-rekeningen
2: Bevattende het metrieke stelsel, de hoofdregelen der rekenkunst met gewone breuken, den regel van drieën in
gewone en tiendeelige breuken, de praktijk of korte rekening en een ruimen voorraad van gemengde opgaven,
veranderd door H.G. Witlage jr (Schalekamp, van de Grampel en Bakker; Amsterdam 186810); vgl. Beckers,
Despotisme der Mathesis, 89 en n. 144; 211: A. van Lintz, Koopmans-rekeningen (Amsterdam 1690) [4 deeltjes,
herdrukken t/m 1869].
56.A.L. Boeser, Eerste rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de hoofdregels met geheele,
benoemde getallen (Amsterdam 186715;Zutphen 190043); Tweede rekenboekje. Verzameling van voorstellen, ter
toepassing van de leer der tiendeelige breuken en van ons maten-, gewigten- en muntenstelsel (Amsterdam
18564; Zutphen 190037); Derde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter toepassing van de leer der gewone
breuken (Amsterdam 18658; Zutphen 190128); Vierde rekenboekje. Regel van drieën met tiendeelige en gewone
breuken (Amsterdam 1861; Zutphen 190018); Vĳfde rekenboekje. Verzameling van voorstellen ter verdere
toepassing van den regel van drieën (Amsterdam 18633; Zutphen 189919); vgl. Koonings, De school, 166 vgl.
57.A.L. Boeser, in de inleiding tot Nieuw rekenboek voor de lagere scholen, eerste stukje (Weesp 1865).
58.A.L. Boeser, Handleiding voor het rekenen uit het hoofd in de middelste en hoogste klasse eener lager school
(2 dln.; Amsterdam 1855; Amsterdam 1871-18758); vgl. A.L. Boeser, Vervolg op handleiding bij het rekenen uit
het hoofd (Amsterdan 1874; 18993).
59.H. Hemkes Kz, Tien cents rekenboekjes, in serie vanaf Groningen 1835; I: De kleine rekenaar (Groningen
187615); II: De kleine rekenvriend (Groningen 187711); III: De kleine rekenmeester (Groningen 18739); IV: De
beminnaar van het rekenen (Groningen 18513); vgl. Antwoorden op de opgaven, voorkomende in den Beminnaar
van het rekenen [Groningen 18775]); V: De liefhebber van het rekenen (Groningen 18819).
60.Nieuwe bijdragen (1841) 10 vlg. ook over het vervolg: Rekenboek voor jongens van den landelijken stand (3
dln; Groningen 1837), later Rekenboek voor jongens 1: vervolg op Hemkes, Rekenboekjes V (Groningen 18809),
2: Over de meetkunde (Groningen 18848); 201-210: reactie Hemkes.
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volgde een bestelling van Moll van 120 exemplaren van het Eerste, Tweede en Derde stukje.
In de jaren erna volgden opnieuw veel bestellingen van deze deeltjes.61
Rekenen besloeg in het leerplan gedurende de eerste twee jaar zes uur per week. Voor de onderbouw geeft Akkerhuijs geen boeken op. In de eerste klas kwamen de getallen en het uitspreken en schrijven ervan aan bod. In het tweede leerjaar was optellen en vermenigvuldigen
aan de orde. Akkerhuijs meldde aftrekken en delen niet, maar deze bewerkingen werden zeker
beoefend. In de derde, met zeven uur rekenen per week, werden de vier hoofdregels met gehele getallen uitgewerkt.
In de vierde, met eveneens zeven uur rekenen per week, gebruikten de leerlingen Boeser I, II
en Hemkes I, II, III. Voor tiendelige breuken werd gebruik gemaakt van de methode van de
Rotterdamse hoofdonderwijzer Jan Frederik Jansen (1827-1907) en Johannes Coenraad Sander, die vanaf 1869 in Schoonhoven werd gedrukt.62 In de vierde kwamen bij de hoofdregels
met gehele getallen ook nog de tiendelige breuken en gewone breuken. In de vijfde en zesde
(zes uur rekenen per week) kwam het oplossen van niet al te ingewikkelde vraagstuken uit het
leven erbij. Drie rekenboeken van Hemkes (IV, V, VI) en Boesers rekenboek III, IV over verzamelingen vulden het aan. Akkerhuijs meldde bovendien nog het gebruik van Moll Rekenboek II, waarmee waarschijnlijk de 350 rekenkundige opgaven voor de hoogste klasse der lagere school wordt bedoeld.63 In alle leerjaren werd tijd voor hoofdrekenen uitgetrokken. Aan
het eind van de eeuw meldden H. Scheepstra en W. Walstra dat het hoofdrekenen te zeer tot
een dogma was verheven en in de twintigste eeuw verschenen methodes die hiermee braken.64
Wat Herman Bouman betekende voor het beginnend leesonderwijs, was Jan Versluys voor het
rekenen. In 1875 verscheen van zijn hand Handleiding bij het rekenonderwijs 1: Getallen van
1-10, ten dienste van het huisgezin, de bewaarschool en de aanvangsklasse der lagere
school.65 Op den duur had dit baanbrekende werk ook voor het Schoonhovense rekenonderwijs consequenties. Voor 1875 was het rekenonderwijs zelfs bij de populaire Boeser weinig
aanschouwelijk. De pittige sommen grepen in de kern nog steeds terug op het mechanische
rekenen van Willem Bartjens (1569-1638), de Zwolse schoolmeester uit de zeventiende eeuw.
In zijn reeks boeken voerde Versluys de vernieuwingen door die in het Duitse rekenonderwijs
waren doorgevoerd. Het eerste deel, getallen van 1 tot 10, is qua uitgave met een mooie, heldere bladspiegel volslagen uniek ten opzichte van alle voorgaande methodes. Het tweede deel
besloeg de getallen 1-20 en het derde deel 1-100. De boekjes waren allemaal van een uitgebreide handleiding voorzien, waarbij het draaide om het uitgaan van aanschouwelijke hoeveelheden met hoofdrekenen als belangrijk element.
61.Leen, Ontwikkeling, 43; De Moor beschrijft in zijn Van vormleer naar realistische meetkunde uitstekend het
mislukken van het vak vormleer; uit het Nederlands Schoolmuseum: A.L. Boeser, Nieuw rekenboek voor de lagere scholen. Eerste stukje (Zutphen 186531); H.J. Moll Wzn, Driehonderd en vijftig rekenkunstige opgaven die
beredeneerd moeten worden uitgewerkt betrekking hebbende op de vier hoofdregelen der rekenkunde in gehele
en gebroken getallen, (Schoonhoven 1872); J.Versluys, Algebraïsche vraagstukken. Eerste stukje (getallen van 1
tot 10, enz.) bevat de eerste vier deeltjes (Amsterdam 18948); W.H. Wisselink, Rekenschool: oefeningen voor het
aanschouwelijk uit het hoofd en schriftelijk rekenen, eerste stukje 1-10, voor school en huis (Groningen 18995);
tweede stukje: 1-20; derde: 1-100; vierde: 1-1.000; vijfde: 1-1.000.000; zesde: gewone, tiendelige breuken; zevende: gewone, tiendelige breuken, percent, gezelschaprekening; achtste stukje: herhaling.
62.J.F. Jansen en J.C. Sander, De tiendeelige breuken en hare toepassing op de Nederlandsche maten (Schoonhoven 1869); vgl. J.F. Jansen en J.C. Sander, Practisch rekenboek, naar een nieuw plan bewerkt I-V (Groningen
1863-1866).
63.H.J. Moll, Driehonderd en vijftig rekenkunstige opgaven die beredeneerd moeten worden uitgewerkt, betrekking hebbende op de vier hoofdregels der rekenkunde in geheele en gebroken getallen en geschikt voor de hoogste klassen der Lagere School (Schoonhoven 1870).
64.H. Scheepstra en W. Walstra, Beknopte geschiedenis van opvoeding en onderwijs vooral in Nederland (punt
D van het programma voor de hoofdakte) (Groningen 1897).
65.Het werd een serie van 4 delen (Groningen 1875 e.v.j.; latere drukken: Amsterdam); vgl. Koonings, De
school, 167.
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Naast het aanhouden van de boeken van Boeser en Moll zocht Akkerhuijs tastenderwijs zijn
weg in het nieuwe rekenonderwijs. In 1882 bestelde hij van Versluys Het zevende rekenboekje en van H. Raadersma Rekenen uit het hoofd, deeltjes 3, 4, en 5. Het jaar daarop bestelde hij
37 exemplaren van deel 6 van Versluys.66 Akkerhuijs twijfelde tussen de methode
Versluys en de wat later verschenen methode Rekenschool van Wisselink.67 De overeenkomst
tussen beide boeken was opvallend en auteur Versluys meldde bij de derde druk van zijn
handleiding dat hij veel brieven had ontvangen, waarin Wisselink van plagiaat werd beschuldigd. Uiteindelijk gaf Akkerhuijs, volgens eigen zeggen daartoe aangezet door de hier al vaker aan de orde gekomen onderwijzer Vinck, de voorkeur aan de methode-Wisselink, waarvan hij in 1894 en 1895 160 exemplaren van deel 4 tot en met 7 bestelde. Hierna, in het gedeelte over de schoolvergaderingen, zal blijken dat deze keuze korte tijd later oorzaak van
heel wat gesteggel is geweest.
d. Beginselen der vormleer
De onderwijzer dient zijn leerlingen zover te brengen dat ze ‘de ruimteuitgebreidheden in het dagelijksch leven vlug en nauwkeurig onderscheiden en de
grootte van de eenvoudigste en de meest voorkomende dier uitgebreide kunnen bepalen’.68
De onderwijswet van 1857 bracht het nieuwe vak vormleer met zich mee. In januari 1864 bestelde Leusden 17 Mathematische Ligchamen voor de vormleer. Uitgeverijen boden pakketten
met mathematische lichamen aan. In zo’n pakket zat bijvoorbeeld een driezijdig prisma, een
3, 4, 5, 6 zijdig prisma, een kegel, balk, bol enz.69 Vormleer was een aanloop tot het vak
meetkunde. Het vak werd ingevoerd onder de invloed van Daniel Steyn Parvé (1825-1883),
als onderwijsinspecteur een machtig man en raadgever van Thorbecke bij het ontwerpen van
de wet op het middelbaar onderwijs.70 Steijn Parvé adviseerde de schoolhoofden van het lager
onderwijs bij dit nieuwe vak. Het leerboek van Bouman die de vormleer als aanschouwelijke
meetkunde opvatte, vond hij het meest geschikt om te gebruiken.71
Het vak werd geen succes. Gebrek aan scholing en weinig begrip voor de doelen van het vak
maakte het niet geliefd bij de onderwijzers. De Nieuwe Bijdragen was de eerste jaren na de
invoering van het vak alleen maar positief over de boeken van J.H. Stratemeijer en Bouman:
als er al van vorderingen in de vakmatige aanpak sprake was, dan was dat aan die beide auteurs te danken.72

66.J. Versluys, Rekenboek voor de lagere school 7: Interestrekening (Groningen 18824; 19099); n.b.: van het
zesde deeltje van Versluys is via Picarta geen spoor; H. Raadersma Lzn, Het rekenen uit het hoofd in de lagere
school (8, later 7 dln.; ’s-Gravenhage 1879 e.v.j.; 1912-191422).
67.W.H. Wisselink, Rekenschool. Oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen (8
dln.; Groningen 1877 e.v.j.; dl. 5: Groningen 190418); vgl. W.H. Wisselink, Vragen en oefeningen over de rekenkunde (2 dln; Deventer, 1873 e.v.j.); Koonings, De school, 167.
68.Visser, ‘Enige’ facetten, 117, citeert J.H. Stratemeijer, Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen (Leeuwarden 18615).
69.De Wekker, 4 mei 1860.
70.Vgl. Catalogus van de verzameling paedagogische boekwerken, nagelaten aan het Nederlandsch Schoolmuseum door D.J. Steyn Parvé (UB Leiden 730 C 29).
71.H. Bouman, De vormleer in geregeld opvolgende opgaven en oefeningen voor de verschillende klassen der
lagere school, met houtsnee-figuren (2 dln.; Groningen 1864-1865), daarnaast: H. Bouman, De vormleer in de
lagere school: eene handleiding bij het onderwijs en tot zelfoefening voor aankomende onderwijzers (Groningen
1858; 18818; als meetkunde: Groningen 18869).
72.Nieuwe Bijdragen 1859, 405: lof voor J.H. Stratemeijer, Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de
lagere scholen, met 5 plaatjes (Leeuwarden 1858; 18697); Nieuwe Bijdragen 1861, 131: positief over Stratemeijer en Bouman; Nieuwe Bijdragen 1862, 1022: lof voor Boumans Vormleer ... handleiding en Stratemeijer.
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Akkerhuijs vroeg een jaar na zijn benoeming een exemplaar aan van H. Bakkes: Vormleer en
een schoolbord (met ezel) ‘ingerigt ten gebruike bij het onderwijs in de vormleer’.73 Vervolgens bestelde hij zestig exemplaren van Stratemeijers Rekenboekje in het onderwijs bij de
vormleer.74 Pas in 1875 bestelde hij twee exemplaren van Boumans Vormleer, maar een kwartaal later stonden maar liefst vijftig exemplaren daarvan op de lijst.75 Waarschijnlijk speciaal
voor zijn kwekelingen bestelde Akkerhuijs in 1881 een exemplaar van de twee deeltjes vormleer die Matthijs Jacob Koenen (1847-1920) en A.J.M. Brogtrop in 1879 hadden gepubliceerd.76 In de dagelijkse praktijk kregen de leerlingen de eerste vier jaar één uur vormleer. In
klas vijf en zes werd wekelijks twee uur aan het vak besteed. Punten, lijnen en hoeken met in
de derde klas vlakken erbij kwamen aan bod. Hoeken en lichamen werden nog in de vijfde en
zesde klas behandeld.
Nadat het vak na de nieuwe onderwijswet van 1889 werd geschrapt uit het landelijk leerplan,
ging Akkerhuijs midden jaren negentig op de methode-Critas (pseudoniem van twee onderwijzers) over. Hij bestelde verspreid over de diverse leerjaren tweehonderd exemplaren van
een leerboek waarin het metrieke stelsel werd behandeld.77 Het was een vooruitstrevende methode, waarbij de leerlingen in elk geval in de handleiding veel praktische opdrachten kregen.
e. Beginselen der Nederlandsche taal
‘Koper is …’ stond er in het boekje. ‘Koper is rood’ zei mijn vader. Ik keek hem twijfelachtig aan. ‘Je kan ook zetten: Koper is geel’, zei mijn vader, ‘er zijn nou eenmaal
twee soorten, en ik weet ook niet, wat ze bedoelen’. Ik bleef hulpeloos zitten kauwen
op mijn penhouder. Weet je wat, zet: ‘koper is rood of geel, dan is het vast goed’. Ik
geloofde hem. Maar de volgende dag kwam ik met het gecorrigeerde werk thuis. ‘Dat
van dat koper is toch fout geweest, het moet zijn: koper is een metaal’.78
Op het gebied van taal putte Akkerhuijs eerst uit de voorraad boeken van Leusden. De 48
exemplaren van de Beknopte Nederlandsche spraakkunst van Pieter Best (1800-1855) werden
in 1870 vervangen door de door J.A. van Dijk (1830-1908) bewerkte achtste of negende druk
van de Beknopte Nederlandse Spraakkunst van Gerard Christiaan Mulder (1810-1859).79 Akkerhuijs bleef zich op andere methodes oriënteren. Onze spreekwoorden van J. Wijma voldeed in de ogen van Akkerhuijs, zodat hij in 1870 65 exemplaren en in 1879 nog eens 26 bestelde. Vanuit korte verhalen, bijvoorbeeld over de tegenstelling tussen een ijverige vrouw en
een luie vrouw, werden de spreekwoorden en gezegdes benaderd als ‘arbeid verwarmt en luiheid verarmt’ en ‘als de raagbol rust, werkt de spin’. De werken van Wijma bleven tot in de

73.H. Bakkes, De vormleer, methodisch en praktisch verwerkt voor de lagere school (Schiedam 1865).
74.J.H. Stratemeijer, Bijvoegsel tot de Handleiding bij het onderwijs in de vormleer op de lagere scholen: een
rekenboekje voor de hoogste klasse (Breda 1858; 18779).
75.In 1874 was in Groningen de zesde vermeerderde druk van Boumans Vormleer ... handleiding verschenen.
76.M.J. Koenen [en A.J.M. Brogtrop, alleen eerste druk], Aanschouwelijke meetkunde: vormleer van het vlak en
de ruimte. Een handboek voor akken die zich voorbereiden tot het examen van onderwijzer of onderwijzeres, 1:
Vormleer van de lijn en het platte vlak; 2: Vormleer van het vlak en de ruimte (2 dln.; Tiel 1879; 19059).
77.Critas (ps. van H. Douma en L.A. den Hollander), De nieuwere richting in het lager onderwijs en hare toepassing in de practijk (Tiel 1891); vgl. Critas, Opgaven behoorende bij het metriek stelsel (Tiel 1892).
78.Thijssen, Schoolherinneringen, 288.
79.P. Best, Beknopte Nederlandsche spraakkunst in twaalf lessen, ingerigt voor de lagere scholen (Zwolle
188519); G.C. Mulder, Beknopte Nederlandsche spraakkunst voor schoolgebruik, bewerkt door J.A. van Dijk
(1830-1908) (de zevende druk, Arnhem ca 1858, was herzien door H. Hemkes Kzn; Arnhem 18678, herzien door
Van Dijk; Arnhem 187410 was al weer door een ander bewerkt; Zaltbommel 188113).

155

twintigste eeuw populair, bij het verschijnen van één van de deeltjes in 1905 (14e druk) waren
er al 85.000 exemplaren verkocht.80
Taal in de eerste klas bestond uit verwerven van kennis van enkel- en meervoud en het begrijpen van de betekenis van zinnen. In de tweede leerden de kinderen de voornaamste woordsoorten en zinsdelen en de eenvoudigste spelregels. In de derde kwam naast gemakkelijke
verbuigingen, hoofdvormen van de werkwoorden, het dictee erbij. De leerlingen gebruikten
het eerste deeltje van Harm de Raaf (1842-1921) en Jantina Gezina Zijlstra (1849-) De moedertaal, waarvan de acht deeltjes in 1878 en 1879 hun eerste druk beleefden; de reeks zou tot
in de twintigste eeuw worden herdrukt.81 Vijf uur taal uitgestreken over de laatste drie jaar
bracht verbuiging van naamwoorden, vervoeging van de werkwoorden, eenvoudige zinsontleding, dictee, stellen van gemakkelijke brieven en opstellen. Bij de meeste vakken volstond
Akkerhuijs met de opmerking dat in de hoogste klassen de stof nog uitgebreider en grondiger
werd behandeld.
Op het gebied van taal schafte Akkerhuijs moderne en veelgeprezen methodes aan. Als corrector bij de Schoonhovensche Courant, gecommitteerde bij examens Nederlands en als directeur van de rijksnormaallessen was Akkerhuijs goed op de hoogte van boeken. Nieuwe auteurs zoals IJ. Ykema met Taaloefeningen en Koenen met Het nieuwe taalboekje, waren tien
jaar toonaangevend in Schoonhoven.82
Begin jaren negentig bestelde Akkerhuijs van Cornelis Herman den Hertog (1846-1902) en J.
Lohr, Onze taal I en II, Taaloefeningen III, IV en V, Steloefeningen III, IV en V en twee
handleidingen.83 Onze taal van Den Hertog en Lohr was vanaf die tijd hèt taalboekje. Zij
werkten volgens de formele leertrappen van de Duitse pedagoog Herbart. De schrijvers, mannen uit de praktijk, verlangden dat de onderwijzers leiding gaven, normen stelden en hun leerlingen goed moesten leerden lezen en schrijven. De handleiding bij deze methode werd ook
als studieboek voor de aktes aanbevolen.84
f. Beginselen der aardrijkskunde
Daar had-ie een rood blokje op getekend, en er om heen met strepen de grachten en
straten van de schoolbuurt. En dan moest één van de kinderen de aanwijsstok nemen,
en wijzen, wat de meester opnoemde.85
Aardrijkskunde begon op school dichtbij huis. In de eerste en tweede klas ging de aandacht
één uur per week uit naar de naaste omgeving. In de derde werd de provincie bekeken met het
in Schoonhoven uitgegeven boek van J. F. Jansen, Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het
Lager Onderwijs, waarvan in 1862 veertig exemplaren besteld waren.86 Wandplaten van Hen80.J. Wijma, Onze spreekwoorden: korte verhalen voor de middelste klasse der lagere school (Schoonhoven
1867; 189612; Kampen 190514); vanaf 1885 daarnaast: J.Wijma, Onze spreekwoorden, tweede verzameling: korte
verhalen voor de hoogste klassen der lagere school (Schoonhoven 1885; 18943; Kampen 19015).
81.H. de Raaf en J.G. Zijlstra, De moedertaal. Een leesboek met taaloefeningen, eerste-vierde deeltje (Groningen
1878); vijfde-achtste deeltje (Groningen 1879); het eerste deeltje beleefde een elfde druk in 1907.
82.Hiermee wordt waarschijnlijk gedoeld op IJ. Ykema, Allereerste taaloefeningen ten gebruike bij het onderwijs in de volksscholen (’s-Gravenhage 1880; 18913); vgl. IJ. Ykema, Taaloefeningen behoorende bij de Handleiding bij het onderwijs in de Nederlandsche taal op de volksscholen (3 dln, 4 bnd.; ’s-Gravenhage 1878;
18866); M.J. Koenen, Het nieuwe taalboek. Taaloefeningen voor de verschillende klassen der volksschool, met
een voorlooper (6 dln.; Groningen 1881 e.v.j.; 18948).
83.C.H. den Hertog en J. Lohr, Onze taal. Handleiding bij het taalonderwijs in de lagere scholen (Amsterdam
1883, in diverse delen en met vele herdrukken); Onze taal. Taal- en steloefeningen voor de lagere scholen (Amsterdam 1883; IIIA, Taaloefeningen: 192225), ook weer in diverse delen en met vele herdrukken, beide ook voor
het voortgezet lager- en middelbaar onderwijs.
84.Geel, Niemand is meester geboren, 46-49; Douma, Handboek, 92; vgl. Katholieke Encyclopedie voor Opvoeding en Onderwijs (Den Haag 1954) III, 64-114: lemma Moedertaalonderwijs, 93.
85.Thijssen, Schoolherinneringen, 287.
86.J.F. Jansen, Zuid-Holland: leesboek ten dienste van het Lager Onderwijs (Schoonhoven 1861).
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drik Jan van Lummel (1815-1877), Onze aarde zoo als zij eruitziet, een kaart van Nederland
en Europa - overigens een Nederlandse bewerking van een oorspronkelijk Duitse uitgave -,
ondersteunden het onderwijs.87 Akkerhuijs bestelde nog een wandkaart van Zuid-Holland.
Een blinde kaart van Nederland en een kaart van Nederlands-Indië vergrootten de schoolcollectie. Op boekengebied zocht Akkerhuijs zijn eigen weg en de keus viel op Pieter Best,
Grondbeginselen der aardrijkskunde, waarvan in de loop van de jaren zeventig bijna honderd
exemplaren op school aanwezig waren.88
In de vierde klas met twee uur per week aardrijkskunde kwam Nederland aan bod. In de vijfde
was de volgorde nog eens Nederland, dan België, en vervolgens overzeese bezittingen en tot
slot Europa. Halverwege de jaren zeventig volgde de bestelling van de blinde kaart van Nederlands-Indië met als ondersteuning dertig leerboeken van Wijma en Sander, Bezoek aan
Nederlandsch-Indië, een ‘classic’, die, terwijl andere titels verdwenen, lang op de lijst bleef,
waaruit blijkt dat een bepaalde uitgave ook gedurende lange tijd leverbaar was: de laatst bekende druk stamt uit 1884, terwijl het boek in 1900 nog werd gebruikt.89 Eind jaren zeventig
sierde een spoorwegkaart van Europa de wand.90 In 1878 schafte Akkerhuijs zestig exemplaren aan van Pieter Roelf Bos (1847-1902), Aardrijkskunde voor de volksschool, die dat jaar
voor het eerst in Groningen was uitgegeven.91
Geïnspireerd door de Duitse geografie-beoefening schreef Bos boeken voor de Nederlandse
scholen. Onder zijn invloed werd aardrijkskunde niet alleen topografie, maar kregen kinderen
inzicht in het verband tussen landbouw, nijverheid en grondsoorten. Tekenatlassen, schetsatlassen en aardrijkskundige tekenboeken van Bos bleven de bestellijsten sieren. De invulatlassen prentten het kaartbeeld misschien beter in het geheugen dan het uit-het-hoofd tekenen van
landkaarten zoals dat vroeger gebeurde.
In de jaren tachtig stond een leikaart op de bestellijst. Midden jaren negentig werd twee keer
een leikaart van Nederland met een daarbij passend doosje gekleurd krijt en een leikaart van
Europa besteld. Leikaarten waren gemaakt van afwasbaar leidoek beschilderd met twee of
drie lichtechte, watervaste kleuren. De onderwijzer liet met gekleurd schoolkrijt gaandeweg
de kaart van een land ontstaan. Na gebruik kon je de kaart uitwissen. Op grond van het gegeven dat het woord ‘leikaart’ in taalkundige (inbegrepen het Woordenboek der Nederlandsche
Taal) noch geografische woordenboeken voorkomt, concludeert Duijnhouwer dat leikaarten
niet veel werden gebruikt; de schoolpraktijk in Schoonhoven doet echter anders vermoeden.92
g. Beginselen der geschiedenis
Ik kocht bij Ten Brink en De Vries in de Hartenstraat voor vijf cent een Beknopt Overzicht van de Vaderlandsche Geschiedenis door A.A. Holst, voor tien cent een Kort
Overzicht van de Algemene Geschiedenis, van dezelfde schrijver, voor nog eens vijf

87.Friedrich Wilhelm Christian Gerstäcker (1816-1872), De aarde zooals zij er uitziet. Een leesboek voor de
scholen, vertaald door H.J. van Lummel (Utrecht 1859).
88.P. Best, Grondbeginselen der aardrijkskunde, in drie afdeelingen (Amsterdam 18454; Zwolle 190036).
89.J. Wijma en J.C. Sander, Bezoek aan Nederlandsch-Indië: leesboek (Schiedam 1874), met voorrede van P.J.
Veth (Schiedam 18804).
90.De oudst bekende kaart op dat gebied werd als litho geleverd als bijlage bij het Nederlandsch jaarboekje der
posterijen voor 1854: S. Gelle Heringa, Telegraaph en spoorwegkaart van Europa (Tilburg-Breda 1854); hier is
waarschijnlijk bedoeld: C.J.C. Raab, Spoorwegkaart van Midden-Europa, met alle spoorweg-, post- en stoomboot-stations, expeditieplaatsen, tol- en grenswisselkantoren, geheel omgewerkt en opnieuw geteekend door H.
Müller (Zwolle 187414), met handboekje voor plaatsaanwijzing, naar Duits origineel: Raab-Müller, Specialkarte
der Eisenbahn-, Post- und Dampschiff-Verbindungen Mittel-Europa’s (Glogau ca 1856).
91.P.R. Bos, Aardrijkskunde voor de volksschool (Groningen 1878; 190010).
92.Zernike, Paedagogisch Woordenboek, 32 vlg.; Duijnhouwer, Nutsonderwijs, 255.
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cent de beknopte Bijbelsche Geschiedenis en zo ook een beknopte Rekenkunde, Taalkunde, Aardrijkskunde.93
Slechts zeventien boeken ‘Geschiedenis des vaderlands’ van Pieter Jansz (1820-1904) ‘voor
kinderen van acht tot elf jaar’ stonden op de inventarisatielijst van 1864.94 Leusden bestelde
kort daarna vijftig boeken van Verhalen uit de geschiedenis des vaderlands in 1864 van J.L.
Bolman en vijftig boeken van Anthoon Albertus Holst, Schetsen en verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland.95 Het boek van Holst was tot in de twintigste eeuw ook in het Rotterdamse onderwijs populair. In chronologische volgorde kregen de leerlingen verhalend de
geschiedenis van Nederland, waarbij helden zoals Jan van Schaffelaar, Michiel de Ruijter en
Piet Hein niet ontbraken. Het beleg van Leiden en de overwintering op Nova Zembla pasten
ook in deze traditie van geschiedschrijving.
Akkerhuijs liet meteen bij zijn komst de 58 aanwezige kaarten bij de vaderlandse geschiedenis opplakken. Het vaderlandse gevoel werd verder aangekweekt door de aanschaf van Wijma’s De kleine vaderlander (zestig exemplaren) in 1868, het jaar daarna gevolgd door De
overwintering op Nova Zembla van Tollens.96 In 1870 sloot hij af met 52 exemplaren Schetsen uit het grote boek der geschiedenis van Sander.97 In 1877 kwamen nog 26 exemplaren van
de Vaderlandse geschiedenis van Albert Nuiver (1835-1907) en O.J. Reinders erbij.98
In de eerste twee klassen kregen de leerlingen eenvoudige verhalen voorgeschoteld. In de
derde haalde de onderwijzer zo mogelijk platen erbij. In de vierde, met nog steeds een uur geschiedenis per week, volgde een kort chronologisch overzicht en in de vijfde en zesde met
twee uur per week volgde uitbreiding van de leerstof met ons vorstenhuis en onze staatsinrichting. De Kleine vaderlander bleef belangrijk voor het onderwijs in de vierde klas. Vanaf
de jaren negentig gold Schets van de geschiedenis des vaderlands van H.J. Kruijder als standaardwerk.99
h. Beginselen van de kennis der natuur
Maar de jongens bleken in het speelkwartier ruzie gehad te hebben over zeehonden of
zeeleeuwen.100
Voor het vak kennis der natuur had Leusden in 1864 veertig exemplaren van Berend Brugsma
(1797-1868) Schetsen uit het natuurleven - weer naar het Duits - op de inventaris.101 Akkerhuijs maande de gemeente in april 1857 om vijftig stuks van Helge, Schetsen van dieren te la93.Ligthart, Jeugdherinneringen, 274.
94.Bedoeld is: P. Jansz, Vaderlandsche geschiedenis voor kinderen van acht tot elf jaren (Schoonhoven 18574).
95.J.L. Bosman, Verhalen uit de geschiedenis des vaderlands. Een leesboek voor de hoogste afdeeling der tweede of de laagste afdeeling der hoogste klasse eener volksschool (Utrecht 1858; 18642); A.A. Holst, Schetsen en
verhalen uit de geschiedenis van ons vaderland, eerste reeks: leesboek voor de scholen (Amsterdam 1850; 2
dln.; Amsterdam 18628; 189421).
96.J. Wijma, De kleine vaderlander. Iets uit de geschiedenis van Nederland voor de middelste klasse der lagere
school (Schoonhoven 1868; 189414; Kampen 190316); H. Tollens, Tafereel van de overwintering der Hollanders
op Nova-Zembla, in de jaren 1596 en 1597, Werken der Hollandsche Maatschappij van Fraaije Kunsten en Wetenschappen V.1 (Haarlem 1820); vanaf 1822: Leiden; vanaf 1855: Leeuwarden 18689; Rotterdam ca 191514; autograaf in de KB, 76 D 6).
97.J.C. Sander, Schetsen uit het grote boek der geschiedenis.Een leesboek over de algemeene geschiedenis (Groningen 1864; 18733).
98.A. Nuiver en O.J. Reinders, Nieuwe geschiedenis. Verhalen en schetsen voor de hoogste klassen der volksschool (Groningen 1870; 19027).
99.H.J. Kruyder, Schets van de geschiedenis des vaderlands. Een leerboekje voor de volksschool (Zwolle 1883;
18984).
100.Thijssen, De gelukkige klas, 354.
101.B. Brugsma, Schetsen uit het natuurleven. Een leesboek voor scholen (Groningen 18502; 18797- bewerkt
door K. Hofkamp voor de druk van 1878, op het omslag staat 1879 en luidt de titel: B. Brugsma’s schetsen uit
het natuurleven).
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Afb. 15: Titelblad van Schetsen van Dieren dat vele malen
werd herdrukt (Nationaal Onderwijsmuseum, Rotterdam)

ten leveren.102 Een proefexemplaar van Van Sandwijk leidde in het volgende kwartaal tot een
bestelling van zestig exemplaren van de Keuken- en kamernatuurkunde door Gijsbert van
Sandwijk (1794-1871).103 Van Helge werden nog aangeschaft Schetsen van delfstoffen en
Schetsen van planten (van beide zestig exemplaren).104 Aan het eind van het decennium volgde nog een grote bestelling van een boek van Matthijs Salverda (1840-1886), Natuurkundig
lees- en leerboekje (52 ex).105 De platen van Van Lummel boden ondersteuning bij het onderwijs van een uur per week in de eerste twee klassen.106 Van Helge lazen de kinderen in de
derde Schetsen van dieren. In de vierde en vijfde klas kwamen de Schetsen van planten en de
Schetsen van delfstoffen aan bod. Natuurkunde kregen de leerlingen uit het hiervoor al aange102.J.E. Helge, Schetsen van dieren (Amsterdam 1860; vanaf 1891: Groningen 189118; Groningen 189519).
103.G. van Sandwijk, Keuken- en kamernatuurkunde. Een leesboek voor de lagere scholen (Sneek 18642;
18915).
104.J.E. Helge, Schetsen van delfstoffen (Amsterdam 18612;18879); Idem, Schetsen van planten (Amsterdam
1860; Groningen 189213; 189914).
105.M. Salverda, Natuurkundig lees- en leerboekje (Groningen 1878).
106.Zie het ‘Leerplan’ van Akkerhuijs, zoals dat te vinden is in Ingekomen stukken 215, bij 28 januari 1889: ‘h.
Kennis der Natuur, 1e klasse (6-7 jaar) Behandeling van eenvoudige onderwerpen uit de natuurlijke historie, o.a.
ook naar aanleiding der platen van Van Lummel’.
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stipte boek van Van Sandwijk, Keuken- en kamernatuurkunde, en aan de hand van het natuurkundeboek van Steyn Parvé, wiens Nederlandse bewerking van zijn Duitse voorbeeld ook op
de boekenlijst van Akkerhuijs bij diens leerplan te vinden is.107

Afb. 16: In Schetsen van Dieren wordt de zalm als lokale specialiteit van Schoonhoven beschreven (Nationaal
Onderwijsmuseum, Rotterdam)

Voorts stond een boek van Akkerhuijs c.s. op de lijst: De mens in betrekking tot de dieren.108
Ook het onderwijs in dit vak werd ondersteund door platen van Van Lummel, met daarbij
wandplaten van maten en gewichten en vochtmaten (vermoedelijk weergave van verschil in
soortelijk gewicht van stroop, melk enz). In de jaren negentig vervingen drie delen Plantkunde door de beheerder van de Leidse hortus Henrick Witte (1829-) de boeken van Helge, van
wie Schetsen van dieren wel in gebruik bleef.109 Met Onze natuurkundige proeven en waarnemingen door F. Janse werd weer wat anders geprobeerd.110
107.D.J. Steyn Parvé, Leerboek der Natuurkunde (Tiel 1860), vanaf Tiel 18732 twee delen; vgl. F.E.J. Crüger,
De natuurkunde voor het onderwijs in lagere scholen, ..., uit het Hoogduitsch vertaald door D.J. Steyn Parvé,
met 81 in den tekst gedrukte houtgravuren (Groningen 1856; Groningen 188810), dat ook op de lijst boeken van
Akkerhuijs bij diens leerplan te vinden is en door Westbroek op zijn ULO werd gebruikt; vgl. F.G. Groneman
(1838-1929), Natuurkundige vraagstukken en oefeningen, vooral bestemd voor hen die het leerboek der natuurkunde van dr D.J. Steyn Parvé gebruiken (Groningen 1878).
108.M.H. Kluitman e.a., De mensch in betrekking tot de dieren: schetsen en tafereelen voor de volksschool
(Schoonhoven 1871).
109.Henrick Witte, Plantkunde voor school en huis. Wat er voor iedereen aan de planten is op te merken (3 dln.;
Groningen, 1873-1875).
110.F. Janse, Onze natuurkundige proeven en waarnemingen. Leesboek voor de lagere school met beperkt leerplan (’s-Gravenhage 1894; 19288); vgl. het vervolg, Idem, Proefondervindelijke natuurkunde voor de lagere
school. Leesboek voor de hoogste klassen ter herhaling van het geleerde, met vele vragen en opgaven (2 dln.; ’sGravenhage 1896-1897; dl. 1: 19146; dl. 2: 19237).
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i. Zingen
Het zingen ging op cijfers met do-re-mi, tweestemmige liedjes, dat vond ik wel prettig.
Maar afschuwelijk was, wat er aan voorafging: het in de maat lezen van noten.111
Buiten schooltijd leidde Akkerhuijs een kinderzangkoor, een voorbereiding op toetreding tot
het koor ‘Caecilia’. Uit de ongeveer twintig muziekboekjes (telkens één exemplaar) die hij
verspreid over zijn hele loopbaan aanvroeg, kun je de muzikale belangstelling van Akkerhuijs
aflezen. Het zingen besloeg in alle leerjaren twee uur per week. Volgens het leerplan zongen
de eerste twee klassen eenvoudige, éénstemmige liederen. In de derde leerden zij het notenschrift en tweestemmig gezang. In de vierde moesten de leerlingen het notenschrift toepassen
bij het zingen van gemakkelijke, soms tweestemmige liederen. In de laatste klassen zongen de
leerlingen ook driestemmige liederen. Eén van de gebruikte muziekboekjes was De Zangvogeltjes, dat uit het Duits vertaald was. Nieuwe Bijdragen bepleitte de invoering van dit werkje.
Het zou vooruitgang voor het zangonderwijs brengen: ‘zoveel noten, zoveel letters, zo goed
gezet’.112 In dit verband is het aardig te wijzen op het gebruik in Schoonhoven van de bundel
van Richard Hol (1825-1904), Vaderlandsch liedeboek, die omstreeks 1850 speciaal door de
Vereeniging van onderwijzers en onderwijzeressen in het derde district van Zuid-Holland was
samengesteld.113 Gezien het optreden van de schoolkinderen bij vaderlandse en Oranjefeesten
in Schoonhoven, werd er in de klassen vast vaak geoefend in het zingen.

111.Thijssen, Schoolherinneringen, 287.
112.Nieuwe Bijdragen (1855) 842: bespreking van De zangvogeltjes, verzameling van zangstukjes voor een,
twee, drie en vier stemmen (Wenk; Rotterdam ca 1850); oorspronkelijke Duitse versie: Franz Abt (1819-1865),
bewerkt door Johannes Philippus Regeer (1820-1896) en uitgegeven door W. Wenk en W.C. de Vletter te Rotterdam; de in Nieuwe Bijdragen vermelde titel is via Picarta pas via de tweede druk traceerbaar: De zangvogeltjes, 1e stukje: Verzameling van zangstukjes voor een, twee, drie en vier stemmen, vrij gevolgd naar het Hoogduitsch door W. Wenk (Rotterdam 1854; 188511); 2e stukje (Rotterdam 1855); 3e stukje (Rotterdam 18592; ca
189517); 4e stukje (Rotterdam 190X14); 5e stukje (Rotterdam 190512); 6e stukje (Rotterdam 1884; 190X5); 7e
stukje (Rotterdam 18992); voorts bestelde Akkerhuijs in de loop der jaren o.a. Joann Wepf, Driestemmige liederen voor de schooljeugd, naar het Hoogduitsch bewerkt door Frans Willems (Antwerpen 1868); een drietal titels
van Jan Pieter Heije (1809-1876), die niet zonder meer terug te vinden zijn in Picarta, nl. Kinderliederen met
zangwijzen, Kinderversjes en Kinderliederen met muziek van Commer, ed. Weygand. De eerste titel verwijst
waarschijnlijk naar Kinderliederen (Amsterdam 1844-1845), in tweede instantie als Kinderliederen, met zangwijzen van J.G. Bertelman (1782-1854) e.a. (1e bundel en 2e deeltje, Amsterdam 1847) en vervolgens als Kinderliederen met zangwijzen van diverse toonkunstenaars vanaf 1850 herhaaldelijk herdrukt, tot, als laatste vermelding in Picarta, Amsterdam 19077. De titel Kinderversjes is bij J.P. Heije via Picarta niet te vinden. De derde
titel verwijst naar 12 kinderliederen van J.P. Heije, tweestemmig op muzijk gezet door Fr[anz Aloys Theodor]
Commer (1813-1887), te ’s-Gravenhage uitgegeven door Weygand (eerst vermelde uitgave: z.pl. 18XX; vervolgens Rotterdam ca 1850); vgl. ook van J.P. Heije, Nieuwe kinderliederen (Amsterdam 1852) en Heije’s bekendste kinderliedjes (Amsterdam ca 1860). Dan bestelde Akkerhuijs: Johannes Worp (1821-1891), Eerste, Tweede
en Derde zangboekje: Verzameling van oefeningen en liedjes in geleidelijke volgorde voor het zangonderwijs (in
Picarta vermelde oudste drukken resp. Groningen 18632, 18702, 1866; en herdrukken), vgl. Johannes Worp,
Wenken voor den onderwijzer bij het gebruik van het eerste zangboekje (Groningen 1861); Het lijsterje. Verzameling van twee-, drie- en vierstemmige kinderliederen voor scholen en huisgezinnen (Rotterdam 1856; 18808),
[Jc. Bickers,]Het nachtegaaltje. Verzameling van twee- en driestemmige liederen voor scholen en huisgezinnen
(Rotterdam 18827); in Picarta niet traceerbaar: Wagenaar, Zangstukjes; R. Holl, Liederkrans; R. Hol, Nederlands
liedboek, maar daarmee wordt waarschijnlijk gedoeld op het Vaderlandsch liedeboek van Richard Hol (zie volgende noot), bijeengezameld door de (voormalige) Vereeniging van Onderwijzers en Onderwijzeressen in het
derde district van Zuid-Holland: twee- en driestemmig gezet (’s-Gravenhage z.j. [medio 19e eeuw]) ; wel weer
in Picarta: Filomeele, driestemmige kinderliederen, verzameld en gezet door D.D. (Rotterdam 18XX; 18832) en
Johannes Worp, Kleine muziekleer voor onderwijzers der lagere school en muziekbeoefenaars (Groningen 1878;
194320, ed. Willem Pijper).
113.Richard Hol, Vaderlandsch liedeboek, bijeengezameld door de (voormalige) Vereeniging van Onderwijzers
en Onderwijzeressen in het derde district van Zuid-Holland: twee- en driestemmig gezet (’s-Gravenhage z.j.
[medio 19e eeuw]).

161

De wet van 1878
Deze wet bracht als nieuw vak handwerken.114 Vanaf de jaren zestig nam de discussie toe
over invoer van dit vak, dat in de eerste helft van de negentiende eeuw al werd onderwezen op
particuliere handwerkscholen, breischolen en meisjesscholen.115 Tegengaan van schoolverzuim, vooral op het platteland, was een doelstelling. Het regelmatig werken aan een huishoudelijk vak bereidde het meisje voor op haar toekomstige taak als huisvrouw en moeder. Bij
ongehuwd blijven kon, afhankelijk van de sociale klasse waaruit de betrokkene afkomstig
was, een beroep als naaister, verstelster, kleermaakster of handwerkonderwijzeres de toekomst zijn.116
Na het verdwijnen van de meisjesschool wilde de raad van Schoonhoven aan het ULO van
Westbroek een onderwijzeres benoemen die het onderwijs in de Franse taal en handwerken
zou verzorgen.117 In 1871, na de verbouwing van de school waardoor er een apart lokaal voor
meisjes beschikbaar kwam, volgde de benoeming van juffrouw De Gidts.118 Bij de benoeming
van de eerste onderwijzeres aan de lagere school stond het geven van handwerken weer ter
discussie. Eerst wilde Graves Kooijman alleen handwerken voor meisjes uit de gegoede stand
maar toen later in Oudewater mingegoeden handwerkonderwijs ontvingen, veranderde hij van
mening. In April 1873 viel de benoeming van mej. Gabry, die pas salarisverhoging zou krijgen na het krijgen van een bevoegdheid handwerken.119 Bij de oprichting van de bewaarschool in 1878 wilden sommige raadsleden de bewaarschoolonderwijzeressen van vijf tot zeven handwerken laten geven. Of dit werkelijk gebeurde, melden de bronnen niet. Per augustus
1881 trok het Nut de subsidie voor de breischool in, omdat de wet van 17 augustus 1878 de
verantwoordelijkheid voor het geven van handwerken bij de gemeente legde.120
k. Nuttige handwerken voor meisjes
In een eenvoudig gezin kan geen welvaart heersen, zo de huisvrouw niet bedreven is
in vrouwelijke handwerken.121
Het Schoonhovense handwerkonderwijs kwam overeen met de didaktiek uit één van de handboeken uit die tijd. De leerlingen moesten met breien beginnen, omdat de haaknaald te groot
was voor kleine meisjeshanden. Op volksscholen kregen meisjes dikwijls geen haken. Dat
was te frivool voor arbeiderskinderen, breien van sokken, kousen en borstrokken was belangrijker.122 Het merken (de initialen van je naam op het materiaal zetten) was een vooroefening
tot naaien en knippen en moest beslist niet tot het laatste schooljaar worden uitgesteld. Het
enige wat aan het leerplan ontbrak was het verstellen.123
In de praktijk kregen de meisjes in de tweede klas twee keer breien per week. Zij kregen onderwijs in de steken en breiden vervolgens twee paar kousen. Het eerste paar had een geribd
boord met averechtse steken, een schuine hiel en vierkante teen. Het tweede was voorzien van
een open boord, met averechtse steken en gaatjes, vierkante kleine hiel en ronde teen. In de
derde klas was het afwisselend haken en breien. Bij het breien maakten de meisjes een vrou114.Van Hoorn, Schoolwetgeving, 385; opmerkelijk dat na i. zingen komt k. de nuttige handwerken voor meisjes.
115.Van Essen, Onderwijzeressen, 192-193.
116.Loes Ronner en Lilian Vos, ‘Handwerken in het onderwijs’, Jannie Poelstra en Maria van Vlijmen, ‘Handwerken als vrouwenberoep’, in: Oosterhof e.a., Een moment voor jezelf, resp. 33-53; 33; en 55-72; 58-59; 62-63.
117.Notulen Raad, 31 mei 1870.
118.Notulen Raad, 27 oktober 1871.
119.Notulen Raad, 28 maart 1872, 11 juli 1872, 24 maart 1873.
120.Notulen Raad, no.18, 22 december 1877, notulen raad no.20, 12 augustus 1881.
121.Rijkens, Beknopte opvoedkunde, 215.
122.Den Dekker e.a. (red.), Een tien voor vlijt, 67.
123.Teunisse, De nuttige handwerken voor meisjes.
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wenmuts en wanten. Zij haakten een zogeheten nachtnet (een sprei). In de vierde was het opeenvolgend eenmaal breien, eenmaal merken, eenmaal naaien en eenmaal haken. Bij het breien stond weer een slaapmuts op het programma en het inbreien van de hielen was een onderdeel. Nu haakten de leerlingen een vrouwenmuts. Het merken werd omschreven als ‘op het
gaas tekenen van de letters van de meest voorkomende alfabetten’. Het naaien was op de toekomst gericht. Van grof linnen moest een naailap worden vervaardigd. Zo werd de grondslag
gelegd om later flink en netjes de naald te kunnen gebruiken.
De vijfde klas bracht behalve haken en merken ook nog naaien of knippen en mazen. Heel af
en toe kwam breien bij herhaling ook nog aan bod. Het merken van de letters gebeurde op
linnen en katoen. Bij het naaien maakten de meisjes een nieuwe lap waar zij stukjes tegenaan
en inzetten. Zij vervaardigden knoopsgaten en zetten haken, ogen, knopen en banden aan. Ze
knipten en naaiden schuine halsdoeken, keukenschorten, slopen, zakken enz. Het mazen bestond uit overmazen, aanmazen, een gat in rechte steken.
In de hoogste klas kwam eens in de veertien dagen naaien, knippen, mazen en stoppen aan
bod. Het naaien en knippen strekte zich uit tot het maken van hemden, broeken, rokken,
nachtjaponnen enzovoort. Het mazen bestond uit het mazen met een naadje en ook een gat
met een naadje, overhaal en mindering. Voor het stoppen kregen de leerlingen de meestgebezigde handelingen, zoals de gewone op linnen en de keperstop.124
De uitvoering van het leerplan ging niet zonder slag of stoot. Per 1 april of per 1 oktober konden de meisjes vanaf het tweede leerjaar tot de lessen worden toegelaten. Dinsdag- en vrijdagmiddag van vijf tot half zeven ontvingen zij het onderwijs in het handwerken. Die late
middagtijden waren ongunstig, de onderwijsdag was lang, zeker in de winter. Het handwerken
werd verplaatst naar de woensdag- en zaterdagmiddag van twee tot half vier. Of de meisjes
gelukkig waren met de handwerklessen op die middagen is maar de vraag.125
Het handwerkonderwijs betekende een extra kostenpost voor de gemeente. De lagere schoolonderwijzeressen mochten handwerken geven, waarvoor Akkerhuijs een behoorlijke beloning
eiste. De gemeente moest gereedschappen, leermiddelen en benodigdheden verstrekken, die
zij de leerlingen wilde laten betalen, uitgezonderd arme leerlingen. Uit vrees voor het afschepen van goedkope handwerkspullen aan leerlingen door de gemeente, stelde Akkerhuijs: ‘Het
is volstrekt niet wenselijk dat daartoe besloten wordt, want dan gaat er wel van de netheid en
overeenkomstigheid der werken verloren.’ Hij stelde in samenwerking met twee onderwijzeressen de begroting op en zorgde dat de gemeente haar verplichtingen zou nakomen. Bij het
handwerkonderwijs ontbraken ook de platen niet. Drie platen met het verwerken van vlasvezels, katoen en wol werden besteld. Voor 120 leerlingen waren ook 24 scharen nodig. Deze
scharen zouden van kind op kind overgaan.126 De meisjes mochten hun merklappen houden,
maar de kousen moesten naar het Armbestuur.127
Westbroek volgde met zijn handwerkleerplan Akkerhuijs na. Tijdens schooltijd kregen zijn
leerlingen ook nog ‘fraaie’ handwerken. De beide hoofden van de scholen eindigden hun bestellijsten met de aanvraag van handwerkbenodigheden. De hoofden bestelden ongeveer hetzelfde. Alleen kregen de meisjes bij Westbroek voor fijne handwerken ook nog tapisserie en
borduren en fijner materiaal erbij. Westbroek probeerde bij de eerste grote bestelling nog wat
van de prijs af te halen, geheel overeenkomstig de zuinigheid die heerste. De leerlingen borgen hun handwerkmaterialen op in tasjes van zeildoek.
124.Ingekomen stukken 208: Verdeling der leerstof over de verschillende klassen, 12 mei 1882.
125.Ingekomen stukken 209: Rotterdam, 24 januari 1883: goedkeuring schoolopziener om handwerken van donderdag en vrijdag van vijf tot half zeven te verplaatsen naar woensdag en zaterdag van twee tot half vier.
126.Ingekomen stukken 208: begroting der benodigdheden berekend op 120 leerlingen voor ongeveer een half
jaar, uitgave der leermiddelen om alles klassikaal voor te stellen april 1882; het handwerken werd per klas gegeven en per klas werden nu leermiddelen aangeschaft.
127.Notulen raad, 19 april 1883.
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De gezusters van Abshoven, zusters van de vrouw van Akkerhuijs, de leveranciers van handwerkbenodigdheden, verkochten de naaitasjes voor veertig cent per stuk. Toen de hoofden
wat van de prijs af wilden halen, meldden de gezusters aan B en W: ‘voor minder kon echt
niet’. Juffrouw Bourdrez, die ook handwerklessen aan de normaalschool in Bergambacht gaf,
maakte zich zorgen over het krom zitten van haar ULO-leerlingen. Er moesten daarom naaikussens komen. Een bestelling van naailatten met kussens volgde. Toen bij Westbroek handwerkschriften werden ingevoerd moest Akkerhuijs die kussens ook hebben. In deze schriften
met grote ruiten werden waarschijnlijk de vorderingen en diverse ontwerpen voor kledingstukken bijgehouden.128
De invulling van de vakinhoud in de hoogste klassen volstond met de opmerking dat alles uitgebreider en grondiger behandeld zou worden.
De wet van 1889
Het vak vormleer kwam wegens gering succes niet meer voor. Tekenen en gymnastiek kwamen nu als nieuwe vakken in de rij. Gymnastiek werd dikwijls niet gegeven wegens gebrek
aan lokalen. In Schoonhoven, waar al vroeg een gymnastiekvereniging was, stond het vak
meteen op het rooster.
i. Eerste oefeningen van het handtekenen
Enfin, we wierpen ons met verwoedheid op de constructie van een vierkant. Ik ben
daar nu al weken tegen aan ’t vechten, maar telkens duikt bij verschillende meisjes de
liefhebberij op, om in plaats van een vierkant een rechthoek te tekenen, als het tekenpapier wat langwerpig van vorm is…129
Hoewel tekenen nog geen verplicht vak was, bestelde Akkerhuijs eind jaren zeventig van
Klaas Bes een klassikale tekenmethode met handleiding en bijbehorende schetsboeken.130 Het
verdwijnen van het vak vormleer bracht ruimte voor tekenen, nu als verplicht vak. In 1890 bestelde Akkerhuijs een nieuwe gids voor het tekenonderwijs op de lagere school van J.H. Hinse
en W. Meerwaldt.131 Begin jaren negentig waren veel varianten van tekencahiers van Tempelman favoriet.132 Kennelijk beviel de methode niet, want de school ging midden jaren negentig over op tekencahiers en schetsboeken van A.L. Land, de ontwerper van de leikaart.
Ook de tekenboeken van B.D.K. Busé waren geliefd.133 Boeken grijs tekenpapier stonden
verder veel op de bestellijst. Het leerplan was nog geheel in de geest van de vormleer: lijnen,
figuren, rechtlijnige figuren, regelmatig en vrij gebogen lijnen en in het laatste leerjaar ‘perspectievisch’ tekenen.134
j. Vrije en orde-oefeningen der gymnastiek
De ‘asschepoester’ onder de schoolvakken.135
De aanwezigheid van de Artillerie Instructie Compagnie stimuleerde de sportieve activiteiten
van de Schoonhovense burgerij. Mannen en vrouwen maakten gebruik van de zwemplaats van
128.Ingekomen stukken, 1864-1902: diverse kwartaal-bestellijsten van Leusden, Akkerhuijs, Westbroek en
Hemmes.
129.Thijssen, Schoolland, 88.
130.K. Bes, Elementaire klassikale teekenmethode voor de lagere- of volksschool. Cahiers 1-5 (Groningen 1879;
diverse herdrukken tot ca 1896), met Handleiding cahier 1-5 (2 dln.; Groningen 1879; diverse herdrukken).
131.W. Meerwaldt en J.H. Hinse, Gids bij het teekenonderwijs op de lagere school (Amsterdam 1890; 18982).
132.Lako, Overzicht, 233.
133.Het betreft hier B.J. Groenevelt, Het eerste teekenonderwijs in de lagere school (3 dln.; B.D.K. Busé; Hardinxveld 1892-1893), met resp. 135, 88 en 68 tekenvoorbeelden.
134.SAMH, GA Schoonhoven 1376, 15 april 1899: Leerplan voor de openbare school 1e soort.
135.Visser, ‘Enige facetten’, 120: Provinciaal Jaarverslag van 1913 uit Zeeland.
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het garnizoen.136 Onderwijzer Herman Westbroek was met de troepen-instructeur De Ladhouder oprichter van de gymnastiekvereniging Adolph Spiess. De vernoeming van de vereniging
naar de grondlegger van het Duitse schoolturnen dat als hoofdpunten orde, disciplinering en
lichaamsbeheersing centraal stelde,vond zijn weerslag in het leerplan van de OLS 1.137
Vanaf de tweede klas hadden jongens en meisjes in Schoonhoven gemeenschappelijk gymnastiekles. Rijen vormen, armen en benen sluiten en spelen vormden daarbij de hoofdmoot.
Vanaf de vierde gingen voor jongens en meisjes de wegen uiteen. De verplichte ordeoefeningen lieten allerlei varianten zien van wandeloefeningen. De vrije bewegingen kwamen neer op
veel been-, arm- en rompbewegingen. De meisjes kregen ongeveer dezelfde leerstof behalve
de oefeningen die uitsluitend voor jongens geschikt waren.
In de vijfde en zesde klas kwamen er gevarieerde loopvormen, die moesten leiden tot het
vormen van een kruis en een ster, rijen met zang, afgewisseld met arm-, been- of rompbewegingen. Bij de vrije oefeningen stonden de leerlingen eerst op een vaste plek, later van de plek
af kwamen knieheffen, beenheffen, buigen, uitvallen, knielen, armbewegingen enzovoort. Bij
de meisjes gaf het leerplan wat minder oefeningen, er vanuit gaand dat zij gezien hun lichaamsbouw minder aankonden.
Spelen was altijd een vast onderdeel van de gymnastiek. Bij het spelen stond voor de groteren
in Schoonhoven het balspel centraal en voor de kleintjes greep de onderwijzeres terug op
‘Zakdoekje leggen’ en ‘Tussen Keulen en Parijs’. De leerlingen van de hogere leerjaren kenden geen pauze zodat het vak gymnastiek een welkome onderbreking van de lessen was. De
eerste twee jaar speelden de kinderen ’s ochtends een half uur en ’s middags gingen zij een
half uur eerder naar huis dan de leerlingen van hogere leerjaren.
Vooral buiten de steden werden weinig gymnastieklessen gegeven, omdat geen goed geoutilleerde lokalen beschikbaar waren. In het bijzonder onderwijs was het niet eens verplicht gymnastiek te geven. Akkerhuijs had de aantekening gymnastiek en was dus een groot stimulator
en voorstander van het vak.138 De orde-oefeningen hadden tot gevolg dat vanaf 1885 bij het
vieren van de verjaardag van prinses Wilhelmina op 31 augustus de leerlingen van Akkerhuijs
zich keurig konden opstellen op het Doelenplein.
Overig onderwijsmateriaal
En toen sprak hij: ‘Jongen, je bent nog te kort op deze school, om reeds het vereiste
aantal kaartjes voor een prijs te bezitten. Toch wilden je onderwijzers je een prijs geven voor je buitengewone ijver. En die prijs heet: Loon naar werk. Hij is dan ook loon
naar werk. Ziehier’. Ik nam het boekje aan. Heerlijk, heerlijk ogenblik.139
Jan Ligthart kreeg toch een prijs voor zijn grote inzet, hoewel hij het vereiste aantal kaartjes
niet bezat. Het negentiende-eeuwse lager onderwijs kende nieuwe manieren om te straffen en
belonen.140
De eerste bestelling die Akkerhuijs ooit deed spreekt boekdelen.141 Hij wilde vijftienhonderd
witte kleinere kaartjes voor vlijt en goed gedrag en driehonderd grotere kaartjes voor vlijt en
136.SC 3 oktober 1880.
137.SC 28 augustus 1881; Krüger, Einführung, 113: Spiess (1810-1858) greep terug op de pedagogiek van
Pestalozzi en Herbart.
138.SC 4 september 1881: Akkerhuijs sprak op een gemeenschappelijke bijeenkomst van Excelsior Gouda, en
Adolph Spiess in de gymnastiekzaal van de Doelen; Westbroek had waarschijnlijk een gymnastiekzaal voor zijn
kostleerlingen.
139.Ligthart, Jeugdherinneringen, 194,195. Op de school van de ‘Christelijk Gereformeerde Gemeente’ aan de
Bloemgracht in Amsterdam konden de kinderen elke maand een kaartje voor ‘vlijt en goed gedrag’ krijgen;
Ligthart had door zijn komst halverwege het jaar slechts acht kaartjes.
140.Koonings, De school, 252-280.
141.Ingekomen stukken 189: eerste bestellijst Akkerhuijs, 4 juli 1867.

165

gedrag (rood van kleur) ontvangen. Het bijhouden van de administratie over aanwezigheid, ijver, gedrag van leerlingen bracht veel werk met zich mee. Een bestelling in 1873 bedroeg
zelfs drieduizend stuks. Akkerhuijs ondervond de nadelen van dit beloningssysteem en bestelde de kaartjes niet meer. Vanaf 1880 moest hij als directeur van de normaalschool meer
aandacht besteden aan pedagogische vorming van de aanstaande onderwijzers. In de nieuwe
handboeken werd het uitdelen van prijzen voor gedrag en vlijt afgewezen. De onderwijzer
moest voor zich zelf gedrag en vlijt van elke leerling bijhouden en de leerling daarover persoonlijk benaderen. Schoolfeesten waren volgens Bouman, Versluys en Rijkens een beter
middel om leerlingen te motiveren.142
Vanaf 1885 kregen de Schoonhovense leerlingen op de Prinsessefeesten prijzen voor regelmatig schoolbezoek. De talloze spelen gaven aan aan veel leerlingen de mogelijkheid om ook
een prijs te bemachtigen. Onderzoek in onderwijstijdschriften zou informatie over het verdwijnen van het kaartjessysteem kunnen opleveren. Aan het eind van de eeuw kregen de leerlingen rapportboekjes waar gedrag, vlijt en de resultaten bij de diverse vakken werden gemeld.
Voor aanschouwelijk onderwijs werd veel materiaal aangeschaft. Leusden maakte een begin
daarmee. Hij schafte twaalf platen met handleiding voor het klassikaal onderwijs aan. Akkerhuijs bestelde in 1867 allerlei platen van Van Lummel voor natuurlijke historie ook met handleiding. De platen van het dagelijks leven liet hij eind 1869 opplakken. Een statistische tabel
van Ph. Bello moest op bordpapier worden geplakt.143 Van L. Bouwman schafte hij ook een
heel stel platen aan. In 1874 wilde hij een stel platen voor aanschouwelijk onderwijs van Van
Lummel, eerste serie. Dit zou de serie kunnen zijn uit 1857 die 49 platen omvatte. Ook de
vakken aardrijkskunde en geschiedenis werden omlijst met het nodige plaatwerk. Twee
exemplaren van De klok, één voor school en één voor huis, en een windroos waarop alle
windrichtingen te zien waren, hingen aan de wand. Telkens verstrekte Akkerhuijs opdracht tot
opplakken, verstevigen en herstellen van de schoolplaten.
Van chaos naar chronos144
Klok, klassikale indeling, boek en bord, de juf voor de eerste twee leerjaren en de meester
voor de daaropvolgende bepaalden vanaf de jaren tachtig van de negentiende eeuw de dagelijkse gang van zaken. De foto van Akkerhuijs, één van zijn dochters als kwekeling vertrouwelijk met haar arm op vaders schouder en de jonge onderwijzer Westbroek met klas 3 tweede afdeling uit 1884, toont een klas van de twaalf-klassige school met een halfjaarlijkse indeling. Elke week dezelfde activiteiten op hetzelfde uur bepaalden het ritme van de school.
Leerplannen brachten orde en regelmaat met daarachter het verborgen opvoedend element om
ook in de toekomst zorgvuldig en ordelijk met je tijd om te gaan. Een pauze was er nog niet
behalve voor de kleintjes, het vak gymnastiek bood voor de oudere leerlingen ontspanning.
Conclusie
Uitgeverij Van Nooten publiceerde veel schoolboeken en bood bij de leverantie aantrekkelijke
kortingen. Beide hoofden publiceerden bij deze uitgeverij, Westbroek boeken en Akkerhuijs

142.Geluk, Woordenboek, 644; Versluys, Opvoedkunde, 127; Rijkens, Beknopte opvoedkunde, 184.
143.De Wekker, 27 januari 1871 advertentie; Statische Tabel voor alle landen der aarde, bewerkt naar den 18en
druk Otto Hübner’s [1818-1877] Statistische Tafel aller Länder der Erde, door Ph. Bello (Deventer 1870); Bello
was leraar aan de HBS te Deventer. Om een denkbeeld te geven van wat zij bevat, volgt hier de inhoud: namen
van 85 landen, grootte, hoofd van de staat, bevolking, staatsuitgaven, staatsschuld, papiergeld, omlopende banknoten, staande legers, oorlogs- en handelsvloot, invoer, uitvoer en producten, muntwezen, gewichten, lengtematen, inhoudsmaten, briefporten, hoofdsteden en voornaamste plaatsen met opgaven van het aantal inwoners.
144.Depaepe c.s., Orde in vooruitgang, 58-61: ‘De geest in de machine’.
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feestzangen. Van Nooten publiceerde vaktijdschriften o.a. op het gebied van rekenen.145 De
hoofden wisten als gecommitteerde bij allerlei examens wat er onderwijsinhoudelijk speelde.
De belangrijkste veranderingen speelden zich af op drie gebieden: lezen, taal en rekenen.
Lezen
Bij het lezen, nog steeds het allerbelangrijkste onderdeel, kwamen de eerste inhoudelijke veranderingen. De leesmethode-Prinsen werd vervangen door de methode-Bouman. De leesvaardigheid werd geoefend in mooier uitgevoerde boekjes. De boeken van Baarschers brachten de
kinderen op vriendelijke wijze in aanraking met plichtsbesef, kennis en gevoel voor de natuur
en eerbied voor bestaande gezagsverhoudingen. De boeken van Leopold en Bouwmeester
stimuleerden het leesplezier met allerlei taalvormen zoals sprookjes, gedichten en verhalen.
Het leren lezen gebeurde tot in de nieuwe eeuw aan de hand van de boekjes van Hemkes.
Taal
Akkerhuijs koos de gangbare moderne methodes. De overgang naar de schoolboeken van Den
Hertog en Lohr in de jaren negentig laat zien hoe modern de aanpak van het taalonderwijs
was. Deze methode was voor de leerlingen niet de gemakkelijkste; vandaar dat de onderwijzers liever andere boekjes gebruikten.146
Rekenen
Het vak rekenen onderging na 1857 enorme veranderingen. Akkerhuijs koos na het uitproberen van verschillende methodes pas definitief in de jaren negentig. Zeker was bij rekenen en
taal de aangeboden leerstof in de hoogste klassen niet eenvoudig. De steeds grotere nadruk op
het verstandelijke in de schoolboeken bracht zowel in Schoonhoven als landelijk een discussie
over de onderwijsinhoud op gang.
De andere vakken
Eind jaren zeventig werd voor aardrijkskunde de nieuwe en al snel populaire methode van
Bos ingevoerd. De leikaart bleef tot in de jaren negentig favoriet. De aanschaf van de boeken
op gebied van geschiedenis, kennis van de natuur en vormleer was geheel traditioneel. Met
zingen en gymnastiek kwamen alle leerlingen vroeg in aanraking. Wat betreft gymnastiek liep
Schoonhoven voorop. De invoering van het vak handwerken bevestigde de rolverdeling voor
de toekomst, de meisjes als moeder en huisvrouw.
OLS 3: het Uitgebreid Lager Onderwijs in Schoonhoven
De school van Westbroek - voortgekomen uit de Franse school - had kwaliteit. Hij begeleidde
letterlijk en figuurlijk heel wat leerlingen naar het voortgezet en hoger onderwijs.Vanaf de jaren tachtig daalde het aantal kostleerlingen. De komst van de HBS in provinciesteden gelegen
aan een spoorweg was één van de oorzaken van daling van het aantal kostleerlingen. Tot in de
jaren zeventig waren veel ULO-leerlingen en onderwijzers in de kost in het Doelenhuis.
In de wet van 1857 was er nog sprake van vakken in het meer uitgebreid lager onderwijs. Vak
k was kennis van de levende talen zonder verdere aanduiding. In de wet van 1878 viel onder
de letters l. frans, m. duits en n. engels, o. algemene geschiedenis, p.wiskunde en q. handtekenen. Het vak r. beginselen der landbouwkunde werd niet ingevoerd. De vakken s. gymnastiek en t. fraaie handwerken stonden wel op het programma.
145.De Wekker, 10 maart 1865: De beoefenaar der wiskunde. Tijdschrift voor Reken-Stel en Meetkunde, dienstig
voor onderwijzers van Lagere en Middelbare Scholen, en zo voorts voor allen die op de beoefening der wiskunde
toeleggen; De Wekker, 16 maart 1878: De beoefenaar der rekenkunde, tijdschrift voor hulp- en hoofdonderwijzer.
146.De Jong, Jan Ligthart, 104-106.
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De boekenlijst in de jaren zestig
In 1860 schreef Westbroek een lijst van zestig boeken uit voor zijn drie klassen van het toekomstige ULO. In die jaren voerde Westbroek een uitgebreide correspondentie met B en W
over de vergoeding van de door hem aangeschafte boeken, die nu volgens de wet in eigendom
van de gemeente kwamen. Eind 1862 had hij al vijf maal de boeken van de gemeente ingeschreven, maar hij schreef: ‘ik wil het mij nog wel een zesde maal getroosten - ik verzoek om
het Model volgens hetwelk dit register moet worden ingerigt’. Het vijfde register was van 20
oktober 1862, een schoolschrift bestaande uit 24 keurig geschreven bladzijden met 43 namen
van leerlingen en de aan hen uitgereikte boeken.
Twee leerlingen hadden slechts drie boeken, maar de andere leerlingen hadden er meer, afhankelijk van het aantal vakken waarvoor zij ingeschreven waren. Als de vier vorige registers
op dezelfde manier waren uitgeschreven als dit register, dan heeft Westbroek daar destijds
veel tijd ingestoken.147 Het vijfde register van 1862 gaf aan waar het wat betreft het curriculum in die jaren om draaide. Frans en wiskunde namen de belangrijkste plaats in. In 1864
maakte Westbroek evenals Leusden een volledige inventaris op van de aanwezige boeken.
Zijn boekenindeling kende de volgende categorieën: nieuw, gebruikt maar goed (zeer goed en
minder goed) en op het punt afgekeurd te worden.
Het boekenbezit bedroeg toen 1240 exemplaren. Het vak Frans stond aan top met ongeveer
280 boeken. Wiskunde en rekenen volgden met 245 boeken. Nederlands stond op de derde
plaats met 150 boeken. Westbroek administreerde alles precies. Hij schafte drie nieuwe geslachtslijsten (waarop de vrouwelijke en mannelijke woorden werden aangegeven) van Pieterson aan (hij had er al dertig in gebruik), maar overwoog er vier af te keuren. Voor de vakken
Engels en Duits waren er elk zo ongeveer tachtig boeken in gebruik. Voor aardrijkskunde waren er te weinig: slechts 31 exemplaren. Geschiedenis was ruim voorradig, omdat een oude
methode door een nieuwe was vervangen. Een flink aantal atlassen en boeken met chronologie completeerden het bezit. Op de inventaris stonden verder 35 hulpmiddelen bij diverse andere vakken. Westbroek gebruikte moderne leermiddelen. Zeven wandkaarten van alle werelddelen waren van de Duitser Emil von Sydow (1812-1873). Deze grondlegger van de
schoolkartografie inspireerde Nederlandse schoolkaartenmakers zodat het vak aardrijkskunde
klassikaal en aan schouwelijk gegeven kon worden.148 Nederlandse geschiedenis begon op de
plaat bij de Romeinse bezetting en eindigde met het Koninkrijk met haar Overzeese bezittingen. Een globe, een astronomisch diagram en een tellurium ondersteunden het aardrijkskundeonderwijs. De vijf zwarte borden en de drie ezels waren in slechte staat en de boekenkast was
te klein.
Leerplan en boekenlijst aan het ULO in de jaren tachtig en negentig
Eind december 1880 schreef Westbroek als gevolg van de wetgeving van 1878 het ‘Plan voor
onderwijs’. De vakken Frans en de combinatie rekenen, meetkunde en stelkunst kenden verspreid over de jaren het hoogste aantal lesuren. Hollandse taal, ook toegepast in het vak Frans,
bleef het derde vak, net als de twee voorgaande decennia. Vermoedelijk werd de vertaling uit
het Frans in het Nederlands gecorrigeerd op fouten. De meisjes volgden bijna dezelfde vakken
als de jongens op vijf uur meet- en stelkunst na. Deze uren besteedden zij aan nuttige en fraaie
handwerken.
In 1881stelde Westbroek de boekenlijst op. Hij ordende keurig per vak. De leerlingen lazen in
de eerste klas woensdag en zaterdag in de leerleesboeken over planten en dieren. Zij kregen
op die manier Nederlands en kennis van de natuur. Vanaf 1882 tot 1887 ontvingen B en W
zeer uitgebreide boekeninventarissen van Westbroek, die ordende volgens het principe in
147.Ingekomen stukken 184: extract van het register van boeken en leermiddelen in handen en in gebruik van de
leerlingen op de school voor ULO, 20 oktober 1862; Westbroek aan B en W, 18 november 1862.
148.Brink, De wereld tussen twee stokken, 5-6.
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voorraad, in gebruik en onbruikbaar. De inventaris van 1887 kende 195 titels. Het boekenbezit groeide van 1882 met ongeveer 1950 boeken tot 3300 in 1889. Bij de leerlingen waren tussen de vierhonderd en zeshonderd boeken in omloop. Ongeveer vijf zesde van de boeken was
waarschijnlijk in het Doelenhuis opgeslagen, want de drie lokalen van het ULO-gebouw boden die ruimte niet.

Afb. 17: Leerplan van Westbroek. Rechts de urentabel voor de kort bestaande voorbereidingsklas (SAMH
Gouda)

Onderwijswet 1889
De onderwijswet van 1889 bracht kleine accentverschuivingen in de verdeling van de lesuren.
Frans, rekenen en wiskunde bleven de toon zetten.Het vak vormleer hield de school aan om
het vak tekenen te ondersteunen. In 1892 informeerde de CVT bij Westbroek naar leerboeken
en leerplan. Westbroek meldde kort daarna dat de leerboeken klaarstonden en bood later aan
ze per kruiwagen te bezorgen. Wilde de CVT oude leerboeken soms laten opruimen? De in169

ventaris van juni 1895 had 632 boeken bij de leerlingen uitstaan en er waren er nog 829 in
voorraad. Hieronder passeren voor elk vak globaal de gebruikte boeken op de school van
Westbroek de revue.
l. Beginselen der Fransche taal
Het was een boekje met kleine verhaaltjes, ik geloof van Engelberts Gerrits, met de
vertaling der moeilijke woorden aan de kant. Achtereenvolgens, maar nu veel langzamer werkte ik de les- en themaboekjes van van der Hoeven door en na een paar jaar
zat ik volop in de onregelmatige werkwoorden van het zoveelste stukje.149
Livre de leçons van Gerrit Engelberts Gerrits (1795-1881), grammatica en oefeningen van
François Joseph Michel Noël (1755-1841) en Charles Pierre Chapsal (1788-1858), de acht
‘stukjes’ van Pierre Joseph Baudet (1778-1858) en het Leesboek en Opstellen van Rudolph
van der Pijl (1790-1828) legden de basis voor een goede kennis van de Franse taal.150
De kwartaalbestellijsten in de jaren zestig en zeventig brachten verder de grote Franse klassieken: Le Cid van Pierre Corneille (1606-1684), L’Avare van Molière (1622-1673), Athalie
van Jean Baptiste Racine (1639-1699) en La Henriade (1728) van Voltaire (1694-1778).
Boeken als Histoire de Charles XII (1731), eveneens van Voltaire, de Considérations sur les
causes de la grandeur des Romains et de leur décadence (1734) van Montesquieu (16891755) en de Histoire de Frédéric le Grand van Camille Pierre Alexis Paganel (1797-1859)
vergrootten daarnaast de historische kennis.151 Dat geldt uiteraard ook voor werken als de
Histoire romaine van Charles Rollin (1661-1741) en Jean Baptiste Louis Crevier (1693-1756)
en de door Engelberts Gerrits bewerkte editie van de Histoire Grecque van Jules Raymond
Lamé Fleury (1797-1878).152
In 1860 had de school zestien soorten leerboeken en in 1880 waren dat er vier en dertig. Na
1860 was het aantal methodes toegenomen. De voorbereiding voor toelatingsexamens voor
HBS en gymnasium vereiste een ander soort boeken dan voor het hoger beroepsonderwijs. In
1880 stonden de boeken van Noël en Chapsal en Baudet nog op de lijst. Engelberts Gerrits
149.Ligthart, Jeugdherinneringen, 193-194.
150.G. Engelberts Gerrits, Livre de leçons, particulièrement destiné à ceux qui continuent à étudier la langue
français (Amsterdam 1842-1843; 18593); F.J.M Noël en C.P. Chapsal, Nouvelle grammaire française sur un
plan très méthodique, aves de nombreux exercices d’orthographie, de syntax et de ponctuation (Bruxelles
183222) in twee delen, I: Grammaire (Paris 186451); II: Exercices (Paris 186652); P.J. Baudet, Fransche oefeningen met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen ten dienste der Nederlandsche jeugd (Deventer 1833), uitgegroeid tot acht ‘stukjes’ en vele drukken, bv. derde stukje (Deventer 186520); achtste stukje (Deventer 18593); vgl. de eendelige uitgave (Deventer 187838); Rudolph van der Pijl, Fransch lees- en vertaalboekje
voor eerstbeginnenden, geschikt om de leerlingen tevens in de regels der taal te oefenen (2 dln.: Dordrecht 18121813; 3 dln.: Dordrecht 186620).
151.Van de Franse klassieken verschenen en verschijnen herhaaldelijk uitgaven die geschikt zijn voor schoolgebruik; dat geldt ook voor Histoire de Charles XII en de Considérations. Het thans minder bekende werk van
Camille Paganel verscheen in 1867 in een hanteerbare uitgave te Munster (18673; het volgens Picarta enige
exemplaar in Nederland bevindt zich in de bibliotheek van de UvA, IWO 1189 H 18).
152.Bij deze titels blijkt hoe lastig het is na te gaan welke boeken precies worden bedoeld; mogelijkerwijs wordt
bij Rollin gedoeld op: Antoine Caillot (1759-1830), Abrégé de l’Histoire romaine de Rollin, ou l’on a suivi le
plan de cet auteur (Paris 1818); daarnaast was er nog van de abbé Jacques Tailhié (fl. ca 1760) een 5-delige
Abrégé de l’histoire romaine de Rollin (Bern 17633; Paris 1826; Lyon 1841); de eerste uitgave van RollinCrevier, Histoire romaine depuis la fondation de Rome jusqu’à la bataille d’Actium, c’est à dire jusqu’à la fin de
la République, verscheen in 16 delen in Amsterdam (1739-1749); in de 19e eeuw verschenen er diverse versies
van het werk, waaronder de drie delen met atlas die deel uitmaakten van de uitgave van de verzamelde werken
van Rollin: Oeuvres complètes avec notes etc.; Histoire Romaine met Atlas par A.H. Dufour (Paris 1839; 3 dln.
+ atlas); J.R. Lamé Fleury, L’histoire grecque racontée à mes élèves (Bruxelles 1829; 184911; later: nouvelle édition); er bestond ook J.R. Lamé Fleury, L’histoire grecque, racontée à mes élèves, revue et corrigée par G. Engelberts Gerrits, met plaat van Haatje Pieters Oosterhuis (1784-1854) (Amsterdam 1832; 18472) - wellicht is dit
de hier bedoelde editie.
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bleek echter te zijn afgevoerd en vervangen door Adrianus van der Hoeven (1812-1898).153
Van Alexandre Dumas père (1802-1870) kwam de Histoire de Napoléon op de lijst, waarschijnlijk in de zojuist in Duitsland verschenen studie-uitgave.154
p. Wiskunde
Westbroek gebruikte hier de omschrijving wiskunde, teken-, stel- en meetkunde. Baudet, J.
Lagerweij Gzn (1801-1845) en KMA-docent wiskunde Kempees (1817-1874) waren in de jaren veertig belangrijke boekenschrijvers voor rekenen, algebra en meetkunde. Baudet (hiervoor al aangestipt als auteur van leerboekjes voor Frans) en Lagerweij schreven voor Franse
scholen; overigens was ook F. Lagerweij in diezelfde tijd actief als schrijver van een algebraboek.155 Van Jean Chrétien Jacques Kempees (1817-1874) waren begin jaren zestig 160 boeken met negen titels in het bezit van de school van Westbroek. Van meetkunde deel 2 en gonio- en trigonometrie waren zeven boeken aanwezig, waarschijnlijk voor de jongens uit de
hoogste klas die toelatingsexamen gingen doen voor een technische opleiding. In 1880 waren
van Kempees nog Planimetrie, Stelkunde 1, 2 en Algebraïsche vraagstukken in gebruik.156 De
boeken van Kempees gaven de noodzakelijke voorkennis om de opleiding aan de Akademies
te Delft of Breda te kunnen volgen.157 De hier eerder genoemde rekenboeken van Boeser en
Versluys vervingen vanaf de jaren tachtig Baudet en Lagerweij. Versluys verving met Alge153.A. van der Hoeven, De beginselen der Fransche taal gemakkelijk gemaakt voor jonge kinderen (5 dln, Amsterdam 1842 e.v.j.; herhaaldelijk herdrukt: 1e stukje 189217; 2e stukje 188212; 3e stukje 188111; 4e stukje 18767;
5e stukje 18755).
154.Alexandre Dumas père, Histoire de Napoléon (Bruxelles 1840); het is onbekend welke uitgave wordt bedoeld; in 1880 verscheen het Enrichie de notes historiques et géographiques als deel 30 in de Bibliothek gediegener und interessanter französischer Werke (Bielefeld-Münster 1880); vgl. Dumas, Napoléon Bonaparte, drame (Bruxelles 1842).
155.P.J. Baudet, Rekenboek voor de scholen, bevattende eene opklimmende reeks van voorstellen naar de tegenwoordige behoefte ingerigt (Deventer 1826; 185212; 2 dln.; Deventer 1826; dl. 3: Deventer 1829; herdrukken
voorts in deeltjes en stukken: 1e deel 1e stukje 185614, 2e stukje 185611; 2e deel 18599; 3e deel 18516), vgl.
Ph[ilippus] H[endrik] Geist, Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het derde rekenboek voor de scholen
van P.J. Baudet (Kampen 1863); J. Lagerweij Gzn, Allereerste gronden der cijferkunst (Amsterdam 18605, via
Picarta geen oudere editie bekend); voorts: Lagerweij, Allereerste gronden der cijferkunst, eerste stukje, bevattende de vier hoofdregelen in geheele getallen, opnieuw nagezien door H.G. Witlage jr (Gorinchem
187613;188214); tweede stukje, bevattende vier hoofdregelen in tiendeelige breuken zoowel benoemde als onbenoemde (Gorinchem 18647; 188710); derde stukje, bevattende de vier hoofdregelen in gewone breuken, zoowel
benoemde als onbenoemde (Gorinchem 18636); vgl. J. Lagerweij Gzn, Practisch cijferboek, bevattende de toepassing van de leer der evenredigheden op voorbeelden uit den handel en het dagelijksche leven. Vervolg op de
drie stukjes van de allereerste gronden der cijferkunst, bewerkt door P[ieter] J[acob] Harrebomée (1809-1880)
(2 dln., Gorinchem 1873-1874; enige opgave via Picarta); vervolgens F. Lagerweij, Theoretisch en practisch
leerboek der algebra of stelkunst voor de scholen (2 dln.; Dordrecht 1841-1843), op den duur F. Lagerweij’s
theoretisch en practisch leerboek der algebra, herzien door T. Knottenbelt (2 dln.; Schoonhoven 18804).
156.J.C.J. Kempees, Beginselen der stelkunst, 1e en 2e stukje (Breda 1852; 1e stukje: Gorinchem 189219; 2e
stukje: Gorinchem 189115); vgl. Idem, Vraagstukken en oefeningen ter toepassing van het geleerde in het eerste
stukje van de Beginselen der stelkunst (Breda 18543; 189822) + Antwoorden op de vraagstukken en oefeningen
ter toepassing van het geleerde in het eerste stukje van de beginselen der stelkunst (Gorinchem 187510 (geen oudere opgave); 189814) en Idem, Vraagstukken ... in het tweede stukje ... (Gorinchem 1856; 188014) + Antwoorden
op de vraagstukken ... in het tweede stukje ... (Gorinchem 1856; 189310); gevolgd door Kempees, Beginselen der
cijferkunst benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing (2 dln.; Breda 1854-1855; 187811) en Idem, Beginselen der goniometrie en regtlijnige trigonometrie, benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing (Breda 1854; 18807); Idem, Beginselen der meetkunst benevens vraagstukken en oefeningen ter toepassing (Breda
18574; eerste stukje: Breda 188014; tweede stukje: 187312); vgl. Tijdschrift voor de wiskunde, bevattende de oplossing der vraagstukken, voorkomende in het eerste/tweede deel van de Beginselen der meetkunst van J.C.J.
Kempees (2 dln.; Kampen 1861-1862), later: Ph.H. Geist, Oplossing der vraagstukken, voorkomende in het eerste/tweede deel van de Beginselen der meetkunst van C.J.C. Kempees (1e deel: Kampen 18715; 2e deel: Kampen
18753).
157.Beckers, Despotisme der mathesis, 84-85; 90-91.

171

braïsche vraagstukken Kempees en dezelfde Versluys zorgde bovendien voor de meetkunde.158 Daarnaast staat in ieder geval tot en met 1890 ook de titel Algebraïsche vraagstukken
van F. van den Berg op de lijst.159 B. Veenstra leverde met zijn Denkoefeningen stof tot het
verder ontwikkelen van rekenkundige vaardigheden.160
e. Beginselen der Nederlandsche taal
Westbroek hanteerde de omschrijving Nederlands, de Hollandse taal. In de jaren zestig beheersten vier boeken de lijst. KMA-docent Gerrit Kuijper (1815-1879) en vervolgens een zekere mr Van den Bergh leverden het handboek voor wat Westbroek de Hollandse taal noemde.161 Voorts gebruikte Westbroek van J. van Renesse Gebrekkige Opstellen en van Pieter
Best de Beknopte Nederlandsche spraakkunst.162 De klassiek zedekundige leesboeken zoals
Jan Leergraag - een door Westbroek genoemde titel die via Picarta vooralsnog niet is terug te
vinden -, De Brave Maria, De Duitsche kindervriend en diverse stukjes van Van Koetsveld
waren nog steeds in gebruik. In de jaren tachtig gebruikten de leerlingen nog steeds de Geslachtslijst van Hendrik Pieterson (18e eeuw).163 Daarnaast stond als titel Foutieve opstellen
van Kievits op de lijst.164 Die laatstgenoemde titel is vooralsnog met Kievits als auteur niet
traceerbaar; wellicht wordt hier gedoeld op het ‘eerste stukje’ van Jacob Andriessen (17861859), Verzameling van opstellen met fouten, dat Westbroek in 1864 bestelde.165 In 1860 was
de variatie groter, hoewel soms slechts één exemplaar voorradig was.

158.Jan Versluys, Beginselen der nieuwere meetkunde (Groningen 1868; 18904); Idem, Leerboek der stereometrie (Groningen 1871; 192412); Idem, Beknopt leerboek der vlakke meetkunde in heuristische vorm (Groningen
1872; 19238); vgl. Idem, Handboek der meetkunde ten dienste van onderwijzers (4 dln.; Groningen 1876-1877).
159.Waarschijnlijk is hier sprake van F. van den Berg, Uitgelezene voorbeelden en vraagstukken ter herleiding
en oplossing uit de algebra of stelkunst, met antwoorden (Utrecht 18693); vermeerderd door C.L. Landré
(Utrecht 18774); vgl. F. van den Berg, Antwoorden op de Uitgelezene voorbeelden ... (Utrecht 18774), een verwerking van de methode van J. Badon Ghijben die in Breda gangbaar was (Beginselen der stelkunst etc., Breda
1843; 18677).
160.B. Veenstra, Denkoefeningen. Keur van rekenkundige voorstellen voor leer- en kweekelingen (3 dln.; Sneek
1865-1867; dl.1: 18754); Idem, Denkoefeningen:... voor volks- en burgerscholen (Groningen 18764; 18886).
161.G. Kuijper, Beginselen der Nederlandsche spraakleer voor schoolgebruik (Breda 1844; 18627); Idem, Handleiding tot de beoefening der Nederlandsche taal- en letterkunde (Breda 18512); mr ? van den Bergh, Beginselen
der Nederlandsche taal: zinsontleding, woordvorming, woordbuiging, woordvoeging, spelling, schei- en
zinteekens, figuurlijke taal en letterkundige vormen (Utrecht 1880).
162.J. van Renesse, Verzameling van gebrekkige opstellen, toepasselijk op de rededeelen ter verbetering van de
daarin voorkomende fouten tegen de spelling en de taal, het schrijven der hoofdletters en plaatsen der
leesteekens voor mingeoefende leerlingen (’s-Gravenhage 1819; 18608; 2e stukje: 1825; 186710); Pieter Best, Beknopte Nederlandsche spraakkunst in twaalf lessen, ingerigt voor de lagere scholen (Zwolle 188519; in eerdere
drukken: Nederduitsche spraakkunst, oudste opgave: Amsterdam 18496).
163.Hendrik Pieterson, Rhapsodia van Nederduitsche taalkunde, benevens een geslachtslyst der zelfstandige
naamwoorden (Haarlem 1776); vandaar naar: Geslachtslijst der zelfstandige naamwoorden (Haarlem 18084;
186013).
164.Foutieve opstellen komt in Picarta slechts voor in verband met R.M. Kasten en Th.M. Looman (1816-1900),
Eerste honderdtal foutieve opstellen voor vergevorderden (Hoorn 1840) en K.H. Vink (1802-1871), Foutieve
opstellen ter toepassing van de regels der Engelsche taal, met verbeteringen (2 dln.; Amsterdam 1854); wel aangaande orthografie: H.A. Kievits, Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal voor minder gevorderde leerlingen (Tiel 1840; 18676); Idem, Oefeningen in het zuiver schrijven der Nederduitsche taal voor de
verst gevorderde leerlingen op de lagere scholen (Tiel 1838; Amsterdam 18624), die beide ook door Westbroek
werden aangeschaft.
165.J. Andriessen, Verzameling van opstellen met fouten tegen de taal, spelling, woordvoeging enz. (2 stukjes;
’s-Gravenhage 1821; Zaltbommel 18373; Amsterdam 18544; 1e stukje: Amsterdam 18658; 2e stukje: Haarlem
18706 [nagezien door G.J. Sieverdink]).
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m. Beginselen der Hoogduitsche taal
De in Breda gebruikte 2 delen Leitfaden van H. Weissenbach legden ook in Schoonhoven de
basis voor het vak Duits.166 Hierna kon de leerling bij de verzameling opstellen van Westbroek terecht.167 De literatuur leverde van Goethe Proza I en II en van Schiller Maria Stuart
en Wilhelm Tell.168In 1886 bestelde Westbroek 2 exemplaren van het Vollständiges orthographische Wörterbuch van de befaamde Konrad Duden (1829-1922), waarvan de eerste druk
in 1880 was verschenen; in 1887 zou de derde druk verschijnen en wellicht heeft Westbroek
daarop ingetekend.169
n. Beginselen der Engelsche taal
Rudolph van der Pijl (1790-1828) legde met twee delen over grammatica de basis voor het
Engels.170 De uit Engeland afkomstige onderwijsinspecteur van Zuid-Holland Mark Prager
Lindo (1819-1877) verzorgde de uitgave van Readings in English prose, dat in 1880 nog
steeds op de lijst stond.171 In de jaren zestig werden Uncle Tom’s Cabin van Harriet Beecher
Stowe (1811-1896) - voor het eerst in 1852 verschenen - en het in 1843 voor het eerst gepubliceerde Percival Keene van Frederick - captain- Marryat (1792-1848) ingevoerd. Het uit
1834 stammende The last days of Pompeii van Edward George Earle Bulwer-Lytton (18031873) vergrootte de kennis van de oudheid.172 Van der Pijl werd in de jaren tachtig vervangen
door een leercursus en grammatica.173
g. Beginselen der aardrijkskunde
In de beginjaren was het Frans-Nederlandse boek van J.W.L.F. Ippel, Élements de géographie
/ Grondbeginselen der aardrijkskunde gangbaar. De eerste druk verscheen in 1817, vervolgens verschenen herhaaldelijk herdrukken met zeven of acht kaarten.174 Andere leerboeken
verschenen van de ook al in Breda bekende Albertus Ascanius van Heusden (1808-1874) en
Wilhelmus Jacobus Arnoldus Huberts (1829-1909).175 De leerlingen gebruikten atlassen van
166.H. Weissenbach, Leitfaden zum Unterricht in der deutschen Sprache und Literatur (Breda 18XX; 1843); 1:
Sprachlehre (Breda 18633); 2: Literatur (Breda 18633).
167.G.H. Westbroek, Verzameling van opstellen ter vertaling in het Hoogduitsch (Schoonhoiven 18662; 18783);
vgl. G.H. Westbroek, Handbuch für Lehrer und Selbtsüber beim Gebrauch der Sammlung Ausgaben zur Uebersetzung in’s Deutsch (Schoonhoven 1869).
168.De Goethe-aanduidingen zijn in Picarta ontraceerbaar; aangaande de titels van Schiller bestonden en bestaan
er vele mogelijkheden.
169.Konrad Duden, Vollständiges orthographisches Wörterbuch der deutschen Sprache (Leipzig 1880; 18822;
18873 enz.); vgl. Wurzel, Konrad Duden, 75: eerste drukken van het lexikon.
170.R. van der Pijl, Engelsche spraakkunst, bevattende eene duidelijke uitlegging van de regelen der woordgronding en woordvoeging der Engelsche taal, benevens een aantal opstellen tot derzelver beoefening bevorderlijk (Dordrecht 1811; 18373 ); gevolgd door Gemeenzame leerwijs voor degenen die de Engelsche taal beginnen
te leeren; het Engelsch naar den beroemden Sheridan [vanaf derde druk: den geroemden Walker] en het Hollandsch naar de heeren Weiland en Siegenbeek (Dordrecht 1814; 18273; 185710); voorts: Engelsch lees- en vertaalboekje voor eerstbeginnenden, bevattende onder andere de noodige aanwijzingen om het Engelsch op eene
gemakkelijke wijs te leeren utispreken (2 dln.; Dordrecht 1814-1815; 185611); Engelsch lees- en vertaalboek voor
meergevorderden, bevattende uittreksels uit de beste Engelsche prozaschrijvers met eene daarbij gevoegde vertaling der moeijelijkste woorden en uitdrukkingen (Dordrecht 1814; 18283).
171.M.P. Lindo, Readings in Englisch prose, selected from the best writers ... (Arnhem 1854; 18673).
172.Voor alle drie titels geldt dat vanaf het eerste verschijnen ervan vele herdrukken het licht zagen.
173.Wellicht betreft het hier J.N. Valkhoff, Volledige leercursus der Engelsche taal, uitgegeven in ‘stukjes’
(Groningen 1874 e.v.j.); vgl. F.M. Cowan en A.B. Maatjes, Leercursus ter beoefening van de Engelsche taal (4
dln.; Amsterdam 1854 e.v.j.; Henry Jos. Vogin, Leercursus der Engelsche taal (Tiel 1872-18803)
174.J.W.L.F. Ippel, Eléments de géographie (Amsterdam 1817[met zes gekleurde kaarten]; Amsterdam 185710
[bewerkt door Dirk Sluiter (ca 1800-1857)]); Huiskamp, Naar de vatbaarheid der jeugd, 191-192.
175.A.A. van Heusden, Leerboek der aardrijkskunde ... (Breda 1837; 188016); W.J.A. Huberts, Kort overzicht
der aardrijkskunde ten gebruike bij het lager onderwijs (Zutphen 1859); Idem, Algemeen overzigt der aardrijks-
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Geerling.176 In de jaren tachtig was de Kleine aardrijkskunde van het koninkrijk der Nederlanden in dertig lessen van Willem Antonie Elberts over heel Nederland in gebruik.177
f. Beginselen der vaderlandsche geschiedenis
o. Beginselen der algemeene geschiedenis
In de jaren zestig werden de handboeken van resp. Tobias Knuivers (1807-1886) en Johannes
Bosscha (1797-1874) vervangen, al werden ze toen nog steeds herdrukt.178 Eens te meer blijkt
de nauwe relatie tussen Westbroeks instituut en de militaire academie van Breda. Immers, de
auteur van de boeken over vaderlandse en algemene geschiedenis die ‘Bosscha’ kwamen vervangen was de officier-instructeur Lodewijk Mulder (1822-1907).179 Uitbreiding volgde met
de in Schoonhoven uitgegeven twee delen van B.A. Erhatz (1822-1899) en Johannes Machiel
Hendrikus Bosman: Ons verleden.180
h. Beginselen van de kennis der natuur
Voor de laagste klas viel Westbroek terug op de hier al eerder naar aanleiding van het leerplan
van Akkerhuijs aangestipte leerleesboek van Leopold (1839-1916) Bonte Steenen en ook
diens Mosroosjes,181 waarnaast de eerste twee deeltjes Zoutkorreltjes van de zojuist genoemde
Bosman en Uitstapjes in het rijk der natuur van Dirk Huizinga dienst deden.182 Van Steijn
Parvé, de veelzijdige inspecteur en adviseur van Thorbecke, werd de hier al eerder genoemde
Natuurkunde in de lagere school aangeschaft.183 Helge was in gebruik met Schetsen van na-

kunde (Zutfen 1869); vgl. W.J.A. Huberts, Blinde kaart van Nederlandsch Oost-Indië voor schoolgebruik (Arnhem 1868); Blinde kaart van de Nederlanden, België en Luxemburg (Arnhem 18682); Nieuwe geographische atlas der geheele aarde, geschikt voor alle inrichtingen van onderwijs ... (Groningen ca 1870).
176.W.J. Geerling, Nieuwe atlas voor gymnasiën en instituten (Arnhem 1859); Geerling’s nieuwe atlas der geheele aarde ... (Arnhem 1872); nota bene: naar het ontwerp van W.J. Geerling was door de destijds befaamde
globemaker Jan Felkl (1817-1887) te Praag omstreeks 1880 een aardglobe vervaardigd.
177.W.A. Elberts, Kleine aardrijkskunde van het koninkrijk der Nederlanden in dertig lessen (Leiden 18572;
18664)
178.T. Knuivers, Geschiedenis des vaderlands tot op onze tijden, ten behoeve van meer gevorderde leerlingehn
ingerigt (Amsterdam 1843; 187717); J. Bosscha, Schets der algemeene geschiedenis en van die des vaderlands
(Breda 1830; 187419); vgl. Idem, Kaart, behoorende bij de Schets der algemeene geschiedenis ... (Breda 1830);
zie ook Idem, Kort overzigt der algemeene geschiedenis in tijdvakken ten dienste der Nederlandsche jeugd
(Zaltbommel 18555 [bewerkt naar Schets der algemeene geschiedenis]).
179.L. Mulder, Handleiding tot de kennis der vaderlandsche geschiedenis ... (Arnhem 1858; Groningen 189716);
Idem, Handleiding tot de kennis der algemeene geschiedenis ... , 1: Oude geschiedenis en geschiedenis der middeleeuwen; 2: Nieuwe geschiedenis (2 dln.; Arnhem 1862; 1e deel: Groningen189211; 2e deel: Groningen
189811).
180.B.A. Erhatz en J.M.H. Bosman, Ons verleden. De geschiedenis des vaderlands in schetsen en tafereelen 1:
Van de vroegste tijden tot den Munsterschen vrede; 2: Van den Munsterschen vrede tot op onze tijd (2 dln.;
Schoonhoven 1869-1870; Utrecht 19058; dl. 2: Utrecht 19139).
181.L. Leopold, Mosroosjes. Weinig en veel, saamgelezen van eigen en vreemden bodem ten dienst van de middelste of of hoogste klasse eener volksschool (Groningen 1866; 190532).
182.J.M.H. Bosman, Zoutkorreltjes. Ware en verdichte verhalen; een leesboek voor de hoogste klassen der
volksschool (Tiel ca 1870; 1e deeltje: Tiel 191730; 2e deeltje: Tiel 191523); Dirk Huizinga, Uitstapjes in het rijk
der natuur (Groningen 1871; 190815 [vanaf derde druk: aanbeveling van Matthijs Salverda (1840-1886)]; Idem,
Nieuwe uitstapjes in het rijk der natuur (Groningen 1873; 190911 [vanaf achtste druk: aanbeveling van S. Blaupot ten Cate]); vgl. Koonings, De school, 227 keurt leesboekjes voor kennis der natuur af, maar maakt een uitzondering voor deze boekjes van Huizinga in de schoolbilbiotheek.
183.Hier wordt waarschijnlijk de Steyn Parvé’s Nederlandse bewerking van het natuurkundeboek van Crüger
bedoeld, zie hiervoor, noot 107.
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tuurverschijnselen en de Natuurkundige leesboekjes.184 D. Tjalkens, Natuurkennis en S.P.
Huizinga, Dierkunde en Plantenkunde kwamen in de jaren negentig aan bod.185
Ondersteunende boeken
Voor aardrijkskunde en geschiedenis werden resp. de atlassen van Geerling en het op de boeken van Bosscha gebaseerde Synchronogisch overzigt van S. Geri gebruikt.186 In 1860 waren
de woordenboeken van Isaac Marcus Calisch187 (1808-1884) en J.B.L. Géruzet188 toonaangevend. Van Dirk Bomhoff Hzn (1792-1860) meldt Westbroek een Dictionaire allemand.189 In
1880 kwamen de woordenboeken van Kramers in gebruik. De atlassen en woordenboeken
waren op den duur voor rekening van de leerlingen.190
De woordenboeken van Kramers
De woordenboeken van Kramers hebben hun naam te danken aan Jacob Kramers Jzn (18021869), die eens kostschoolhouder in Schoonhoven is geweest. Als zodanig geraakte hij in
1833 in problemen: in de CVT werd geconstateerd dat de dagschool niets te wensen overliet,
maar dat de kostschool in vervallen staat verkeerde.191 In verband daarmee werd gerept van
Kramers’ ‘zedelijk gedrag’, wat dat dan ook moge betekenen. Wellicht worstelde Kramers
met een drankprobleem: hij zou uiteindelijk ook dronken zijn verdronken. Besloten wordt
Kramers de dagschool te laten en - uit compassie met zijn gezin - ‘op bedekte wijze’ een ‘geschikt persoon’ voor de kostschool te werven. Het bleef rommelen aan het schoolfront - mede
als gevolg van problemen met een secondant - en er bleven geruchten over Kramers’ leefwijze circuleren. Op 21 oktober 1834 heeft Kramers zijn ontslag als stadsonderwijzer genomen,
waarna hij zich op een vooralsnog onbekend in Gouda vestigde, volgens Stephan Sanders omstreeks 1840, maar gezien deze voorgeschiedenis waarschijnlijk veel eerder. Daar wijdde hij
zich vanaf 1848 ‘als eerste Nederlandse lexicograaf in vaste dienst’ van de drukker-uitgever
G.B. van Goor met succes aan het samenstellen van woordenboeken. Zijn werk werd alom
geprezen en op grond van die waardering is het begrijpelijk dat zijn woordenboeken alom in
zwang kwamen.192

184.J.E. Helge, Schetsen van natuurverschijnselen (1e stukje: Amsterdam 18845; 18886; 2e stukje: Amsterdam
18682; 18995); vgl. Helge’s Natuurkundige leesboekjes (Groningen 1891 e.v.j.)
185.D. Tjalkens, Natuurkennis van het dagelijksche leven. Leesboek voor knapen en meisjes in school en huis (2
‘stukjes’; Harlingen 1874); S.P. Huizinga, Plantkunde voor eertsbeginnenden (2 dln.; Groningen 1873; 18934);
Idem, Dierkunde voor eerstbeginnenden (2 dln.; Groningen 1882-18842; 18853).
186.Voor Geerling: zie noot 177; S. Geri, Synchronologisch overzigt, bewerkt naar J. Bosscha, Schets van de algemeene geschiedenis en die des vaderlands (Amsterdam 18604; 18696).
187.I.M. Calisch, Neues vollständiges deutsch-holländisches und holländisch-deutsches Wörterbuch (Amsterdam 1845; 1851); zie ook Nieuw Duitsch-Hollandsch en Hollandsch-Duitsch woordenboek, bewerkt door H.W.
Müller (’s-Gravenhage 1870; 18753); I.M. Calisch en Nathan Salomon Calisch (1818-1891), Nieuw Hoogduitsch
woordenboek: Duitsch-Nederlandsch-Nederlandsch-Duitsch (2 dln; Arnhem ca 18957; 19009); vgl. I.M. Calisch
en N.S. Calisch, Nieuw woordenboek der Nederlandsche, Fransche, Duitsche en Engelsche talen (Arnhem ca
18905); Idem, Nieuw practisch woordenboek enz. (Arnhem 19015).
188.J.B.L. Géruzet, Nieuw Nederduitsch-Fransch zakwoordenboek, bevattende al de in beide talen algemeen
aangenomen woorden, benevens derzelver verschillende beteekenissen, en verrijkt met de meest gebruikelijke
kunstwoorden, herzien, verbeterd en vermeerderd door G. Heering (Zwolle 1850); Franse titel: Utrecht 1863.
189.Van Bomhoff is via Picarta geen Dictionaire allemand te vinden; wel: Nouveau dictionnaire françaishollandais et hollandais-français (Zaltbommel 18522) en Vollständiges Deutsch-Hollandisches und HolländischDeutsches Taschenwörterbuch, nach den besten Quellen bearbeiteit (2 dln.; Den Haag 1847).
190.Ingekomen stukken 186: 14 februari 1864.
191.SAMH Schoonhoven, ac 1828, dd. 16 april 1833-21 oktober 1834.
192.Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kramers’; Posthumus, ‘Van Jaeger naar Kramers’.
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Conclusie
Opmerkelijk was het hoge niveau van de vakken Frans en wiskunde bij Westbroek. Bij Frans
was het onderdeel literatuur verre van eenvoudig. Het vak wiskunde was toegespitst op militaire opleidingen. De schoolboeken aardrijkskunde en geschiedenis bereidden ook voor op het
toelatingsexamen voor de KMA. Auteurs als Bosscha, Van Heusden en Kempees werkten aan
deze opleiding. Evenals Akkerhuijs moderniseerde Westbroek geleidelijk, maar hij hield oude
vertrouwde methodes langer aan.
Toelatings- en overgangsexamens
Een examen is en blijft voor een kind iets abnormaals: zij zijn zichzelven niet en wij
mogen de resultaten waartoe wij bij zo’n examen geraken, gerust met 30% verhogen.193
Vanaf eind jaren zestig bezocht de CVT elk jaar de examens van het ULO. Toezicht op de
examens van alle afdelingen nam zeker anderhalve dag in beslag. Verdere verslaggeving over
inhoud en resultaten ontbrak.194 Bij de onderwijswetgeving van 1878 kwamen er regels voor
de verslaggeving. Volgens art. 24 van de Schoonhovense schoolverordening moesten de opgegeven leerlingen van tenminste tien jaar ook de eerste woensdag van de maand juli admissie-examen doen (zie bijlage 4).
In 1883 bracht Westbroek verslag uit over schrijven, lezen, rekenen, dictee en aardrijkskunde
aan de CVT. Bij het rekenen waren de meeste leerlingen volgens Westbroek veel verder dan
het vereiste. Bij het schoonschrijven liepen de resultaten van de leerlingen ver uiteen.195 Het
jaar daarna had de CVT geen tijd om van de elf kandidaten het schriftelijk rekenwerk te beoordelen. De CVT controleerde wel vlug en verstaanbaar lezen, schrijven (onder dictaat zonder grove fouten in de spelling), de vlugheid in de bewerking van de hoofdregels met gehele
getallen en enige kennis van de aardrijkskunde van Nederland.196
In 1885 was de CVT niet helemaal tevreden over het rekenwerk. Twee meisjes en een jongen
moesten nog een jaar bij Akkerhuijs blijven zitten. Westbroek was het hiermee niet eens en
gaf uitgebreid verslag met een keurige staat van cijfers. De slechte rekenresultaten schreef hij
toe aan onoplettendheid, overhaasting en zenuwen, maar volgens hem was de wijze van bewerking goed. De taal- en spelfouten van de drie leerlingen waren in zijn ogen niet zo zwaar
om de kinderen niet toe te laten. Westbroek pleitte bij B en W om iedereen toe te laten. De
kinderen zouden geen jaar verliezen, in een kleine klas komen en de onderwijzer zou de ontbrekende kennis aanvullen. Westbroek schreef : ‘de belangen der jeugd en niet de dode letter
van de verordening moeten hierin onze gidsen zijn’ en kon zich dus niet met het oordeel van
de CVT verenigen.
De wethouder volgde het oordeel van Westbroek, tot ongenoegen van de CVT die bij geruchte had vernomen dat leerling Boeck was toegelaten. De geruchten klopten, want het jaar erop
werden de na het toelatingsexamen ter discussie staande jongen Boeck en het meisje Driessen
voorwaardelijk bevorderd naar de eerste klas, tweede afdeling. Zij stonden nog steeds ter discussie. Het opkomen voor het meisje Berkleij, zij leed het jaar daarvoor aan examenvrees,

193.Ingekomen stukken 211: Westbroek bij admissie-examen, 3 juli 1885.
194.Ingekomen stukken 194: uitnodiging aan CVT bijwonen examen van 10 tot 12 op 2 en 3 september, 31 augustus 1869; uitnodiging aan CVT jaarlijks examen, 1 september 9-12, 2-4, 2 september 10-12, 26 augustus
1870; uitnodiging CVT examen 31 augustus, ’s ochtends 2e klassen, ’s middags 3e klassen, vrijdagochtend 1
september, 1e klassen, 28 augustus 1871; 201: schoolopziener Broedelet is verhinderd examen bij te wonen, 1
september 1875; 202: CVT meldt schoolexamen 13 juli 9-12, 4 juli 1876; secretaris J.A. Smits meldt raad 1 september half tien examen, 28 augustus 1876.
195.Ingekomen stukken 209: Westbroek aaan CVT, 5 juli 1883.
196.Ingekomen stukken 210: CVT aan B en W, 19 juli 1884.
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was terecht, zij ging nu zonder meer over. Het advies van Akkerhuijs het jaar daarvoor klopte,
zij was ‘flink en degelijk ontwikkeld’.197

Afb. 18: De veldheer, zijn knecht en de leerlingen, met links een zorgelijke Henstedt (SAMH Gouda)

Het jaar daarna deden slechts zes leerlingen toelatingsexamen. Bovendien stuurden Van Oosten van Slingeland en kantonrechter De Jonge van Ellemeet hun dochters niet naar het ULO
omdat ‘het mej. Bourdrez aan de nodige applicatie ontbrak’. Weinig aanmeldingen en waarschijnlijk het kleinstedelijk geroddel over deze zaak deden Westbroek weer naar de pen grijpen. Westbroek zette zich vooral af tegen de kantonrechter, die bij de uitoefening van zijn beroep voor alles een rechterlijk bewijs moest hebben, als hij iemand wilde veroordelen. Nu
oordeelde hij zonder bewijs en zette naast gemeenteambtenaar Bourdrez indirect ook Westbroek in een kwaad daglicht. Als B en W niet optraden, zou Westbroek mej. Bourdrez adviseren bij de Procureur-Generaal of de Minister van Justitie bescherming te vragen tegen de laster van een ambtenaar van Justitie.
Zoals vaak gebruikte Westbroek forse taal. Westbroek onderstreepte naast de resultaten van
de overgangsexamens nog eens het maatschappelijk nut van de hoogste klas. Vijf leerlingen
bleven nog in die klas als voorbereiding op normaallessen, veeartsenijschool, KMA, Willemsoord (de opleiding voor de marine) of een examen bij de posterijen. Hij bereidde leerlingen voor op banen in de maatschappij, waarvoor geen HBS-diploma nodig was. Verder onderstreepte hij het nut en de soepele opstelling van zijn school. De twintigste eeuw zou zijn
gelijk bewijzen. Leerlingen met het ULO-diploma hadden een goede opstap naar de meest
uiteenlopende beroepen. In een advies aan de CVT over de schoolgrootte in augustus van het197.Ingekomen stukken 211: Westbroek aan B en W, 2 juli 1885; CVT aan B en W: advies alle leerlingen toelaten, 3 juli 1885.
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zelfde jaar schreef Westbroek berustend dat twee families niet van school 3 gediend waren:
‘Het is trouwens hun goed recht om in de vorming van hun kinderen, die middelen te kiezen,
die hun het geschikst voorkomen en die zij kunnen bekostigen’.198
De jaren erna lagen de aanmeldingen hoger, zodat de mildheid bij de admissie en overgangsexamens verdween. In 1888 waren CVT en Westbroek het met elkaar eens om van de achttien
aanstaande leerlingen er vijf niet toe te laten.199 In 1889 toonde een toegevoegde staat van augustus 1888 tot juli 1889 aan waaraan het bij sommige leerlingen schortte: het verzuim was
groot, lessen werden niet gekend, werk werd verzuimd of afgekeurd en straffen vielen bij de
vleet. Zes leerlingen kregen van Westbroek een vernietigende kritiek: ‘Zij horen niet, zij denken niet, zij munten uit in niets dan in traagheid en onoplettendheid’.200
Een klassefoto uit 1884 toont Westbroek als een veldheer bij zijn troep. Zelfbewust kijkt ook
de knecht die hij inzette bij allerlei karweitjes. De jongens, goedgekleed, steken welgemoed af
bij die ene ongelukkig kijkende onderwijzer, de gebochelde Henstedt.
Professionalisering.
In de jaren negentig verliep de samenwerking tussen Akkerhuijs en zijn personeel stroever,
zoals hiervoor in hoofdstuk 4 al is gebleken. Vanaf 1873 was Akkerhuijs eerst in Bergambacht, later in Schoonhoven directeur van de Rijksnormaallessen. Akkerhuijs gaf zelf lessen
in Nederlands, lezen, zang en pedagogiek. Schoolhoofden uit Bergambacht, Gouda, Haastrecht, Lekkerkerk en Stolwijk verzorgden ook lessen.201 Vanaf 1891 kregen de normaalschoolleerlingen gymnastiek als vak erbij en de meisjes bovendien handwerken.202 De onderwijzers volgden vaak een opleiding voor de hoofdacte opdat hun gezichtsveld en opstelling
ruimer en kritischer zou worden. In de jaren zestig kende Schoonhoven een onderwijzersgezelschap dat daarna kennelijk ten onder was gegaan.203 Vanaf 1892 bestond er weer een onderwijzersgezelschap ‘Schoonhoven’, waarin de leden, ook hoofden en onderwijzers uit naburige dorpen, bij elkaar kwamen. Zij bespraken onderwerpen als vaderlandse geschiedenis,
kinderlectuur, hoe schrijf je zuiver, hoe dicteer je, kortom de inhoud en overdracht van kennis
was een gespreksonder- onderwerp (zie bijlage 7).204
Het Nederlands Onderwijzers Genootschap (opgericht in 1842) en vooral de later opgerichte
Bond van Nederlandse Onderwijzers (eind jaren negentig 5335 leden) maakte onderwijzers
mondiger. Salariseisen en onderwijsinhoud kwamen in vakbladen ter sprake. Zo was de onderwijzer Vinck, wiens conflict met Akkerhuijs in het vorige hoofdstuk al ter sprake kwam,
zowel lid van het NOG als van de BNO. Het NOG stimuleerde de onderwijsvergadering, waar
onderwijzers na schooltijd bij elkaar kwamen om over schoolzaken te spreken. De BNO was
moderner en richtte zich meer op het salaris en de rechtspositie van de onderwijzer. Zij kwam
198.Ingekomen stukken 212: Westbroek aan B en W, 8 en 10 juli 1886; CVT aan B en W, 13 juli 1886.
199.Ingekomen stukken 214: Westbroek aan CVT, 5 juli 1888.
200.Ingekomen stukken 215: Westbroek aan B en W, 16 juli 1889.
201.Jaarboek voor het onderwijs 1891, in Nederland uitgegeven door P.F. Hubrecht, derde jaargang (Haarlem
1891); aan de Normaalschool werkten behalve Akkerhuijs vanaf 1881: J.G. Bettink (geschiedenis, aardrijkskunde), hoofd te Bergambacht, IJ. Boers (Nederlands, lezen, rekenen, zang) en P.W. van Milaan (geschiedenis, kennis der natuur), hoofden te Lekkerkerk, S. de Jong Jzn, hoofd te Haastrecht (schrijven), vanaf 1883 uit Schoonhoven mej. Bourdrez (handwerken), vanaf 1890 uit Schooonhoven J.A.L. de Ladhouder (gymnastiek) en M. den
Oudsten, Gouda ( handtekenen).
202.SC 23 maart 1878; SC 13 december 1890; SC 30 maart 1898.
203.De Wekker, 18 september 1871: boven zijn hoofd (jubilaris Westbroek) tussen groen en bloemen hingen omlijst de tien portretten van de leden der afdeling Schoonhoven van het Nederlandsch Onderwijzers Genootschap,
met hun voorzitter de heer Westbroek in het midden.
204.SC 12 december 1891: Oprichting vereniging voor onderwijzers en onderwijzeressen: S. Velsing, hoofd
Bergambacht; H. Knol, hoofd Polsbroek; J. Verkerk, onderwijzer te Nieuwpoort; erelid zou worden J. A. L. de
Ladhouder, wiens gymnastiekcursus voor onderwijzers leidde tot oprichting vereniging.
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in 1890 met een programma waarin als eerste voor verbetering van de salarissen en als tweede
voor een zelfstandiger positie van de onderwijzer werd gepleit.
In 1895 kwam een strijdplan tot stand. Veel strijdmiddelen werden aanbevolen, zoals het houden van demonstraties, het organiseren van adresbewegingen aan bevoegde autoriteiten, het
schrijven in de pers met als doel allerlei onderwijsveranderingen tot stand te brengen.205 Vinck, politiek links liberaal, hanteerde de daarop volgende jaren deze strijdmiddelen. Zo zond
hij als NOG-bestuurslid naar de gemeenteraad van Ammerstol een verzoek om in de openbare
school schoolvergaderingen te houden. De gemeenteraad volgde het afwijzend advies van
schoolhoofd Klomp met algemene stemmen. Op de scholen waar vroeger harmonie heerste,
ontstond twist en tweedracht als die maatregel zou worden ingevoerd, was het uitgangspunt
van de raad. De resultaten van de eerste onderwijsvergadering in Schoonhoven hadden geen
positieve invloed op de omgeving.206
De schoolvergaderingen
Toen een korte samenwerking van Akkerhuijs en Vinck in de opgerichte schoolvergadering
mislukte was (zie het vorige hoofdstuk) probeerde de CVT, met Westbroek als voorzitter,
sinds oktober 1896 voor de belangen van het Schoonhovense onderwijs op te komen. De CVT
liet zien hoe de school van Akkerhuijs achterliep met sommige voorzieningen. In het verslag
over 1896 drong de CVT erop aan om in de derde klas met 120 leerlingen, en in de vierde
klas met 100 leerlingen, een afscheiding in de lokalen aan te brengen zodat de daar werkzame
onderwijzers meer rendement uit de gesplitste klassen zouden halen. Het plaatsvervangend
hoofd, werkzaam in de zesde met ongeveer zestig leerlingen, moest volgens de CVT net als
de andere onderwijzers elk half jaar met de klas meegaan. Juist het plaatsvervangend hoofd
moest weten wat er in de andere klassen speelde.
Uit deze opmerking van de CVT werd duidelijk dat in Schoonhoven de onderwijzers vanaf de
derde klas volgens het opschuivingssysteem bij hun klas bleven. De laagste twee overvolle
klassen waren in handen van het vrouwelijk personeel. De school van Akkerhuijs hanteerde
het wisselstelsel voor de onderwijzeressen - de onderwijzeressen hadden een vaste klas - en
het opschuivingssysteem, waar de onderwijzers met de klas meegingen. Bij het wisselstelsel
kende je de finesses van elk vak in een bepaald leerjaar, bij het opschuivingsssysteem kende
je de leerlingen heel goed met wie je meeging. In de negentiger jaren, het decennium van de
nieuwe pedagogische handboeken, was dit een onderwerp van discussie. December 1896 adviseerde de CVT B en W de ‘schoolvergadering’ weer nieuw leven in te blazen.207
Akkerhuijs legde de adviezen over de schoolvergadering èn het rouleren van het plaatsvervangend hoofd naast zich neer. Waar bemoeide de CVT zich mee?, was wellicht zijn gedachte. Pas toen een botsing tussen B en W, raad en CVT leidde tot het opheffen van dit adviesorgaan (waarover later meer), kwam Akkerhuijs in april 1899 met een concept-reglement voor
schoolvergaderingen, waarbij de zaterdagavond de vergaderavond zou zijn. Een poging zijn
ijver te onderstrepen of om het onderwijzend personeel op de proef te stellen, of een combinatie van beide? B en W keurden het concept-reglement van Akkerhuijs af; maar hun eigen reglement is onvindbaar. In bijzijn van B en W, de stimulatoren van de weer opgerichte
‘Schoolvergadering’, vergaderde het onderwijzend personeel tussen 1899 en 1901 elf keer.208
Opmerkelijk was de aanwezigheid van B en W. Wilden zij op de hoogte blijven, inspraak
hebben, controleren of een heroprichting van een CVT voorkomen?
205.Wolthuis, Onderwijsvakorganisatie, 86,87.
206.Notulen Ammerstol no. 9, 28 februari 1899.
207.Ingekomen stukken 222: Rapport van de CVT aan B en W,15 juni 1896; CVT aan B en W, 24 december
1896.
208.SAMH ac 1398, Notulen van vergaderingen van burgemeester en wethouders en het onderwijzend personeel
van de openbare lagere school 1899, 1 deel.
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Veel wat vanaf begin jaren negentig bij de onderwijzersvereniging Schoonhoven vakinhoudelijk aan de orde was gekomen, kreeg een herhaling in de onderwijsvergaderingen van OLS 1.
Kennis van de natuur, rekenen, spreken, zingen en lezen en het bij het onderwijs betrekken
van ouders waren gespreksonderwerp. Sommige onderwijzers hadden waarschijnlijk hun
kennis van recente, pedagogische literatuur bij de hoofdacte-studie opgedaan. De drie onderwijzeressen plaatsten praktische opmerkingen, nooit theoretische. Akkerhuijs, druk met het
leidinggeven van school en Rijksnormaalschool, toonde zich huiverig voor vernieuwing.
In de discussies die losbrandden tijdens de schoolvergaderingen toonde Vinck zich een vurig
aanhanger van Harm de Raaf, die, begonnen als onderwijzer, vervolgens hoofd en daarna leraar aan Rijkskweekscholen, was opgeklommen tot directeur van de Rijkskweekschool te
Middelburg. De Raaf was een aanhanger van de Duitse pedagoog Herbart, die hier al een paar
keer ter sprake kwam. Zijn ideeën beïnvloedden het Nederlandse lager onderwijs enorm. Bij
Herbart waren het zedelijkheidsbeginsel, het concentratiebeginsel en de formele leertrappen
kernbegrippen. Het zedelijkheidsbeginsel - de hele negentiende eeuw een didactisch toverwoord - moest opvoedkundig leiden tot het vormen van nuttige burgers met een gedrag dat
was gebaseerd op algemeen christelijke waarden en normen. De formele leertrappen, waarvan
het aantal ter discussie stond, werd door sommige didactici teruggebracht tot drie: aanschouwen, begrijpen en verwerken. Bij het concentratie-beginsel moest aardrijkskunde worden gekoppeld aan geschiedenis en natuurkennis.
Plaatsvervangend hoofd Hoogendoorn en notulant van de vergaderingen opende mei 1899 de
eerste vergadering in aanwezigheid van B en W met algemene uitgangspunten:
a. Het Lager onderwijs geeft nog altijd te veel geleerdheid in plaats van verstand.
b. Onze school moet ingericht zijn als volksschool.
Hoogendoorn speelde in op de kritiek dat de lagere school te star en te zeer op stampen gericht was. De methode stond centraal en een vragen stellende leerling was lastig. In de inleiding over het ‘Natuurkundig Onderwijs’ omschreef hij een andere aanpak waar hij twee doelen onderstreepte:
1. Het aanbrengen van kennis, die later practisch nut kan afwerpen.
2. Liefde in te boezemen voor het omringende, zodat de natuur volgens het Amsterdamse
schoolhoofd Eli Heimans (1860-1914) zou worden tot ‘een bron van goedkoop genot’.
Deze twee punten zouden volgens Hoogendoorn leiden tot een gezond oordeel en vernietiging
van bijgelovigheid. Ontwikkeling van waarnemings- en denkvermogen bij het vak kennis van
de natuur op de lagere school zou vooroordelen en bijgeloof uitroeien.209
Hoogendoorn wilde breken met de bestaande didaktiek en niet meer uitgaan van het aanschouwen van een wandplaat. De natuur zelf moest het vak tot leven brengen. Schoolwandelingen, weliswaar een hele organisatie met een grote klas, zouden leerlingen in contact met de
natuur kunnen brengen. Het aanleggen van een schooltuin was van groot belang.
In zijn leerplan had hij het ook over fysica, een onderdeel geschikt voor de hogere klassen. Je
kon proeven doen met instrumenten die voor de rijksnormaallessen aanwezig waren. Ter
plekke vroeg hij Akkerhuijs toestemming om de instrumenten te mogen gebruiken, waar Akkerhuijs direct mee instemde. Bij zijn lezing was verder een leerplan, volgens het Herbartiaanse concentratiebeginsel, dat aansloot op de vakken aardrijkskunde en geschiedenis in de
eerste twee leerjaren (zie bijlage 8).
Na de lezing volgde een hevige discussie. Eerst kregen Akkerhuijs en Vinck ruzie over
schrijfmethodes, waarna Akkerhuijs Vinck ervan weerhield om zijn interpretatie van het vak
natuurkennis te geven. B en W discussieerden mee over de uitvoering van het leerplan en zoals altijd benaderde voorzitter Akkerhuijs het dagelijks bestuur eerbiedig. Akkerhuijs voorkwam een discussie over het opzetten van een schooltuin, omdat hij de problematiek eerst zelf
209.SC 21 april 1894: NOG, lezing van Kars over natuurkunde op de lagere school.

180

met B en W wilde bespreken. Een beginselmotie van Hoogendoorn over zijn inleiding werd
door Akkerhuijs met het oog op de aanwezige jongere collega’s afgewimpeld. Hun zogenaamde onervarenheid was voor de oudere Akkerhuijs een goede dekmantel om vernieuwingen tegen te houden.
De tweede vergadering van juli 1899 bracht Akkerhuijs als inleider met als thema ‘De ouders
der leerlingen in betrekking tot de school en de onderwijzers’. Het was volgens Akkerhuijs
nuttig om een goede relatie met ouders te onderhouden, omdat zij het dierbaarste gedeeltelijk
aan onderwijzers overdroegen. De ouders moesten de onderwijzers kennen en wanneer zij die
niet zouden waarderen, waren onderwijzers verplicht zich af te vragen: ‘wat ontbreekt er aan
mij’? Als hoofd in Moerkapelle had Akkerhuijs vijf dagen uitgetrokken om alle ouders te leren kennen. In Schoonhoven was dit vanwege het te grote aantal leerlingen onmogelijk maar
op zaterdagmiddagen ging Akkerhuijs naar de ouders, wier kinderen verzuimden. Zo kon het
schoolhoofd veel vertrouwen winnen.
Ouders mochten niet meespreken over het leerplan, daarvoor waren zij te weinig ontwikkeld.
Maar er viel genoeg te bespreken over gedrag, vorderingen, ja zelfs over twijfel aan de leiding. Akkerhuijs bekritiseerde de vroegere door hem gebruikte kaartjesmethode, waarbij
twintig kleine vlijt- en gedragkaartjes werden ingeruild tegen één grote. Dat was een ziekelijke methode, oordeelde hij nu, want bij de prijsuitreiking, soms in aanwezigheid van schoolopziener en schoolbestuur, kreeg de bezitter van driehonderd kaartjes wel een prijs en de bezitter van 299 kaartjes niet.
Een betere methode was het invoeren van ‘schoolboekjes’ in de vijfde en zesde klas. Een getuigschrift voor leerlingen die minstens drie maanden de zesde bezochten, achtte hij nuttig,
vooral wanneer B en W de werkgevers overtuigden van de waarde van zo’n getuigschrift. Als
B en W zich hiervoor zouden inzetten, zou Akkerhuijs naar zijn zeggen al ruimschoots tevreden zijn over deze vergadering.
Vinck bewandelde in het debat een andere weg om de ouders te bereiken. Hij wilde:
a. de ouders samen roepen;
b. lijsten met wekelijkse vorderingen en week- en maandstaten aanleggen en bij overgang
schriftelijk werk tonen om ouders te overtuigen dat hun kinderen eerlijk behandeld werden;
c. huisbezoek als leerlingen een ernstig feit misdreven, ook buiten school.
Het strafwerk zou door de ouders met ‘gezien’ moeten worden ondertekend. Als beloning
voor grote inzet zouden enkele kinderen op schoolreis mogen. Aan het eind van zijn toespraak
pleitte Vinck voor een onderwijskundig gebouw met een zedelijke opvoeding op een brede
grondslag van verdraagzaamheid. Vinck liet ook in de volgende vergaderingen vaak het
woord zedelijke opvoeding vallen, één van de kernwoorden uit de pedagogische visie van
Herbart.
In het debat was vervolgens Akkerhuijs aan het woord. Volgens Akkerhuijs werden al aantekeningen gemaakt van de vorderingen van de leerlingen. Het samenroepen van ouders zou
volgens hem tegenvallen. Van de honderd opgeroepenen zouden er tien verschijnen, en in de
praktijk zou het op een Poolse Landdag uitdraaien. Akkerhuijs zag de ouders liever in huiselijk verband of bij de prijsuitdeling dan zouden zij inzien, verwoordde hij cynisch, ‘hoe moeilijk het is, kinderen wat in te pompen’.
Bij strafregels moest je volgens Akkerhuijs nooit meer dan veertig regels opgeven, maar wel
duidelijk omschrijven wat er verkeerd was. Vervolgens wees Akkerhuijs erop dat onderwijzers, hoewel soms miskend, niet moesten overgaan tot protesten en meetings: ‘De plaats voor
ons is niet aan de spits, wij moeten zijn de onderwijzers van de openbare school, die is voor
allen, door allen en met allen’.
Akkerhuijs verwees met deze woorden indirect naar Vinck, die een jaar eerder als voorzitter
van de BNO en bestuurslid van het NOG, openbare en christelijke onderwijzers in de Schoonhovensche Courant had opgeroepen om te protesteren tegen de lage salarissen op een Pink-
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stermeeting in Rotterdam of Utrecht.210 Akkerhuijs bedankte het Dagelijks Bestuur tenslotte
uitvoerig voor hun komst naar de vergadering die naar zijn idee ‘in goede geest’ verlopen
was.
Op de derde avond, in september 1899, gaf Vinck zijn visie op het natuuronderwijs. In Vincks
ogen trachtte Hoogendoorn in zijn leerplan nog steeds het oude met het nieuwe te verzoenen,
maar Vincks devies was: ‘Zet geen nieuwe lap op een oud kleed’. Je liep immers de kans beide te verknippen.Vinck ging uit van de Nieuwe Richting, een pedagogie ontwikkeld door De
Raaf, waarin kennis en vaardigheden moesten worden onderwezen met als ideaal een volkomen, zedelijk karakter. Na een aantal citaten uit De Raaf en andere aanhangers van diens
denkbeelden werd Vinck concreet.
De leerstof moest komen uit de grote school van het leven, en de natuur: ‘Gebroken is met de
surrogaten woord en plaat en daarvoor is gekomen daad en zaak’. Schoolwandeling, schoolreisje en schooltuin waren hierbij onmisbaar. Voor De Raaf stond volgens Vinck de natuurkunde op de eerste plaats. Dat was volgens De Raaf even onmisbaar als lezen en schrijven en
stellig van meer belang dan de regels van het verleden deelwoord en de chronologie van de
gravenhuizen. Na deze uiteenzetting somde Vinck zes punten op waarin het Schoonhovense
lagere school onderwijs faalde:
1. Het onderwijs is niet aanschouwelijk genoeg.
2. Het plaatlezen wordt niet onderwezen.
3. Er wordt niet gestreefd naar concentratie.
4. Men mist hierdoor de lerende en deelnemende belangstelling, waardoor de zedelijke opvoeding niet tot haar recht komt.
5. Er is geen eenheid van methode, waardoor alle verband der klassen onderling gemist wordt.
6. In het vijfde en zesde leerjaar dient het natuurkennisonderwijs voor de twee halfjaren te
worden gescheiden.
Behalve behandeling van het Herbartiaanse gedachtengoed, wilde Vinck het lesrooster uitbreiden met onderwerpen als kennis van de geestelijke vermoeidheid, gezondheid van de leerlingen, schoolhygiëne, school en alcoholisme, land- en tuinbouwonderwijs, herhalingsonderwijs, het voorkomen van baldadigheid en dierenmishandeling en het oprichten van een Floralia-afdeling. Akkerhuijs bedankte Vinck voor de lezing opgebouwd uit ‘uittreksels van De
Raaf en andere auteurs’ en ‘zelfs nog opmerkingen uit eigen brein’.
In het debat laakte Hoogendoorn het ophemelen van De Raaf door Vinck. Hij herinnerde zich
maar al te goed hoe Vinck en hij samen in een stampvolle zaal in Utrecht mannen van naam
tegen diens concentratietheorie zagen opkomen. De Raaf wilde nota bene kleintjes uit het eerste leerjaar een hondenkop laten tekenen! Vinck bestreed daarop Hoogendoorn met het gunstige rapport over de zedelijke waarde van het natuurkundig onderwijs (De Raaf vond natuurkunde het belangrijkste vak) toegepast op de school van de heer Zevenhuizen te Haarlem.
Juist de leerlingen van de heer Zevenhuizen ontvingen volgens Hoogendoorn de meeste privélessen van heel Haarlem, zoveel stelde het rapport dus niet voor.
Zoals vaker werden pedagogische theorieën in het onderwijs door concrete feiten weggemaaid. Ook Akkerhuijs zong het lied van de praktijk en Vinck kreeg van hem de vrijheid om
bij het afleveren van leerlingen aan het zesde leerjaar maar eens te laten zien of zijn leerlingen
met de ‘Nieuwere richting’ behoorlijk onderlegd waren. Bovendien wilde Akkerhuijs Vinck
wel eens tevreden zien. Hij had schoon genoeg van het afkeuren en stoken van Vinck.
En barstte een ruzie los waarbij Vinck klaagde over te weinig vrijheid. Hem was een half jaar
geleden verboden natuurkunde te geven. Akkerhuijs vond dit verbod gerechtvaardigd omdat
het rekenen tekortschoot. Zo vlogen de verwijten over en weer, totdat onderwijzeres Schless,
210.SC 19 januari 1898: Bestuurssamenstelling Bond van Nederlandse Onderwijzers: C.L.Vinck, voorzitter; SC
22 januari 1898: NOG, afd. Schoonhoven, bestuur: B.H. van Brenk, hoofd Langerak, voorzitter, C.L.Vinck, secretaris; SC 25 mei 1898: oproep van Vinck tot de Pinkstermeeting.
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al vanaf midden jaren zeventig onderwijzeres aan de school, de discussie afrondde met een
kritische uithaal naar de ‘Nieuwere richting’, waarbij de leerlingen in het eerste leerjaar appelmoes moesten koken. In de eerste twee leerjaren zou lezen centraal moeten staan, was haar
idee. In de rondvraag vroeg Vinck om platen voor drankbestrijding te mogen uitzoeken om in
de school te plaatsen. Behoudens goedkeuring door het dagelijks bestuur kon Akkerhuijs zich
hier wel in vinden.
Burgemeester Kolff was onaangenaam verrast te moeten horen dat het onderwijs in Schoonhoven zoveel te wensen overliet. Eerbied, samenwerking, toewijding, opbouwen, gehoorzaamheid, daar draaide het volgens de burgemeester om. Trouw aan het gezag was de leus
van Kolff: ‘Ieder mens is gebonden aan verordening of wet; wanneer die oordelen, dan moeten wij gehoorzamen’. ‘B en W staan tegenover Schoolopziener, wet en geweten en zijn niet
vrij af te dwalen van ’t plan door zoveel autoriteiten vastgesteld’. En verder ging Kolff: ‘Het
is de tijdgeest veel te mopperen, hoe meer men moppert, hoe meer men ’t gezag ondermijnt.
Al is het een of ander naar ons gevoelen verouderd, dan toch dienen wij te houden aan wat is
voorgeschreven’.
In de laatste vergadering, eind november 1899, nam Akkerhuijs de touwtjes weer stevig in
handen. Hij verheerlijkte zijn eigen onderwijsverleden, uitte zich kritisch over het heden,
maar wilde vandaaruit wel zorgen voor eenheid in de toekomst. Op zijn rondgang door de lokalen, zo zei hij, zag hij de inzet van zijn personeel, maar hij miste net als Vinck in de vorige
vergadering de eenheid. Hij verlangde terug naar de tijd waar twee onderwijzers hem terzijde
stonden, of, sterker nog, naar zijn standplaats in Moerkapelle waar hij alleen alles kon regelen. Hij prees nog eens de ijver van zijn personeel, maar besloot met de woorden ‘de vruchten
van het onderwijs zijn niet wat ze kunnen zijn’.
Kritisch was Akkerhuijs’ oordeel over de onderwezen vakken. Het spreken was slecht en het
lezen, waarvoor vroeger Schoonhoven werd geprezen, was niet in orde. Ook het schrijven was
de hele schooltijd door tobben: ‘Letten we allemaal op de houding van de pen en het papier?’,
vroeg hij zich hardop af. Het rekenen, het echt grote probleem volgens Akkerhuijs; ‘was meer
een zesheid dan een eenheid’. Bij aardrijkskunde was het volgens hem nodig om vanuit de
gemeente Nederland te bekijken. De aansluiting naar de volgende klas was vaak slecht, zeker
als een aantal provincies niet aan bod was gekomen in de vorige klas.
Alle tien onderwijzers moesten de leidsels in handen nemen om weer eenheid te verkrijgen
zei Akkerhuijs. Bij het taalonderwijs liet Akkerhuijs, vond hij zelf, de onderwijzers te vrij.
Iedereen moest niet die lieve boekjes gebruiken, maar terug naar Den Hertog en Lohr, de
voorstanders van de strenge aanpak van de behandeling van de grammatica, dan zou er eenheid komen. Handwerken liet Akkerhuijs volledig aan de onderwijzeressen over. Vrouwen
zouden kunnen beoordelen of het handwerken resultaat opleverde. Misschien zouden zij in de
toekomst deel uitmaken van de CVT. Deze was opgeheven maar Akkerhuijs verwachtte kennelijk een terugkomen van de CVT. Bij geschiedenis bracht ‘de nieuwe richting’ het bekijken
van een voorwerp uit de omgeving, later gevolgd door de behandeling van de geschiedenis
van vroeger tijden. Akkerhuijs maakte zich zorgen over de aansluiting en hij zou het prettig
vinden als de ‘dames’daarover meedachten.
Akkerhuijs stak daarna de hand in eigen boezem. Hij was te soepel aangaande het leerplan en
hij wilde te graag laten zien dat hij wel meewilde. Hij wilde verder voorlopig geen nieuwe
boeken en pas na kritische bespreking en instemming van allen zou aanschaf mogelijk zijn.
Akkerhuijs betreurde vervolgens dat er in het vierde leerjaar teveel twaalfjarigen zaten. Vroeger zaten daar meer kinderen van acht en negen jaar in. Deze oud-leerlingen bekleedden nu
voor een groot deel uitstekende betrekkingen.Weer riep Akkerhuijs op tot eenheid. Het zou
goed zijn de methode Wisselink vanaf de eerste klas systematisch met elkaar door te nemen.
Schless vond het, net als de anderen, een uitstekend besluit. Zo zou zij minder aan kritiek
bloot staan wanneer zij haar leerlingen afleverde aan hogere klassen.
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In de nieuwe eeuw viel het Akkerhuijs zwaar de vijfde schoolvergadering te leiden. Het anonieme geschrijf van Vinck, juist de persoon die hij had willen sparen, bracht bij hem en het
grootste deel van het personeel gevoelens van ‘Abah!’. Akkerhuijs bleef zijn plicht doen. Hij
zou de vergadering blijven leiden maar: ‘ik spreek niet tot harten, maar tot verharden’. Op één
na werden de vijf vergaderingen in 1900 allemaal aan het rekenonderwijs besteed.
De onderwijzers gebruikten de rekenboeken uit de serie van W.H. Wisselink. Bij deze serie
was geen handleiding, misschien een verklaring voor de discussie over de aanpak van dit vak.
De Rekenschool: oefeningen voor het aanschouwelijk, uit het hoofd en schriftelijk rekenen
van Wisselink bestond uit acht stukjes. Het eerste bevatte de getallen van 1-10, het tweede die
van 1-20, het derde 1-100, het vierde die van 1-1000 en hoger, het vijfde bevat getallen tot
1.000.000 en de eenvoudigste breuken van 1/2-1/10, het zesde gewone en tiendelige breuken,
het zevende de interestrekening en vraagstukken over winst en verlies, het achtste bevatte
vraagstukken ter herhaling.211
Onderwijzeres Schless gaf als eerste uitleg over haar werkwijze. Zij gaf aan twee afdelingen
les. De hoogste klas bestond uit kinderen die zij een half jaar had onderwezen en kinderen van
de bewaarschool De laagste klas bestond uit kinderen die nooit de school hadden bezocht en
achterlijke, idiote en ziekelijke kinderen. Gedetailleerd beschreef Schless haar aanpak en de
problemen. Zo waren er teveel sommen bij Wisselink, teveel kinderen waren ziek, teveel achterlijk, van de bewaarschool waren de kinderen te slecht onderlegd en veel kinderen spraken
slecht. Akkerhuijs besprak met Schless zorgvuldig de problemen en hij uitte zijn tevredenheid
over het gebruik van Critasleermiddelen, o.a. stokjes waarmee de zelfwerkzaamheid van leerlingen werd bevorderd.212 Hij spoorde Schless aan niet alle vraagstukjes te laten maken en beloofde haar te helpen om de kinderen met kennis van de getallen van 1 tot 20 bij haar vrouwelijke collega Van Sonsbeek af te leveren.
Van Sonsbeek vertelde dat zij soms bij het getal 12, soms bij het getal 16 begon. Ze vond juist
dat Wisselink te weinig sommen leverde. Haar problemen lagen bij delen en vermenigvuldigen, waarover uitvoerig met andere leerkrachten van gedachten werd gewisseld. Ook al was
onderwijzeres Schalij verhinderd, Akkerhuijs zag de opknapbeurt wat betreft rekenen voor de
twee afdelingen van de eerste klas wel zitten. Tijdens de zesde vergadering - Schalij was nog
steeds ziek - bespraken de onderwijzers praktische problemen.
Op de zevende vergadering van mei 1900 uitte Schalij, nu wel aanwezig, ook haar klachten
over de methode Wisselink, die volgens de voorzitter door Vinck was ingevoerd. Vinck verschoof de verantwoordelijkheid van de aanschaf naar zijn voorganger Brouwer, die in Bergambacht aan de Lekdijk schoolhoofd was geworden. Toen de discussie over hoe het onderwijzend personeel tot die aanschaf was gekomen te lang duurde, kapte de voorzitter het af
door te stellen dat ze goed moesten bekijken wat er bij Wisselink niet deugde. Schalij bleef
onderstrepen dat de methode van Daniël van Pelt die in gebruik was op veel scholen, beter
was. De methode was zelfs naar de Parijse wereldtentoonstelling gezonden.
De burgemeester, ongeduldig door de te lange discussie, bracht Akkerhuijs ertoe onderwijzer
Gelok te manen om direct te beginnen over de stof van het derde leerjaar. Gelok, Dijkgraaf en
Hooijkaas vonden de constructies van Wisselink te ingewikkeld. Hooijkaas zag in het goed laten lezen een manier om gezamenlijk tot de oplossing te komen. Hoogendoorn vond Wisselink ook niet de beste methode, maar voorlopig moesten ze volgens hem de leemtes daarmee
opvullen.
211.W.H. Wisselink, Rekenschool ... (Groningen 1877-1879), herhaaldelijk herdrukt: Eerste stukje: 18995;
Tweede stukje 19017; Derde stukje: 190514; Vierde stukje: 190517; Vijfde stukje: 190418; Zesde stukje: 190516;
Zevende stukje: 191917; Achtste stukje 19045; vgl. Koonings, De school, 167. Picarta meldt van Wisselink naast
De rekenschool leerboeken over algebra en meetkunde en o.a. W.H. Wisselink, Vragen en oefeningen over rekenkunde, 1873 en A.C. Cramer, Makassaarsche vertaling van Wisselink's rekenboek, s.n. 1895-1898.
212.Koonings, De school, 158; Critas, zie hiervoor noot 79.
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De onderwijzers stonden niet alleen in hun kritiek op Wisselink. Koonings, schrijver van De
school, schoolhoofd en onderwijzer aan de Rijksnormaallessen te Eindhoven, vond de Wisselinkboekjes met ingeklede vraagstukken te moeilijk voor het eerste en vaak ook voor het
tweede leerjaar.213 Gelok zou graag een lezing houden over de methodes van Wisselink en
van Van Pelt, waar Akkerhuijs mee akkoord ging.
Hierna kwamen de verlenging van de vakantie, die nu op drie weken was vastgesteld, en de
nieuwe schoolgeldheffing ter sprake. Toen Schepp en Vinck kritisch meedachten, kregen zij
van B en W verwijten ondankbaar en ontevreden te zijn. Hoogendoorn onderstreepte nog dat
het personeel zich geheel en al wilde inzetten, maar Akkerhuijs wilde deze discussies, waardoor B en W zich openlijk of bedekt beledigd zouden kunnen voelen, niet verder voeren.
Juli 1900 mocht Schepp verder gaan met het bespreken van de methode van Wisselink. Ondanks tegenslagen, mazelen en het verbouwen van de school had hij het derde en vierde boekje behandeld, zodat hij nu in de vierde klas met het vijfde boekje met breuken bezig was. Aan
het begin van de paragraaf zijn de sommen te gemakkelijk en aan het eind veel te moeilijk,
was zijn oordeel. Over de reden waarom Wisselink hiertoe kwam, volgde een discussie. Volgens Hogendoorn was het ogenschijnlijk gemakkelijk om de leerlingen een nieuwe regel te leren om later schijnbaar moeilijke vraagstukken op te lossen. Vervolgens bespraken de onderwijzers of het zinvol was dat de hoofdbewerkingen van tiendelige breuken aan het eind van
het vierde leerjaar werden onderwezen.
Tijdens de negende vergadering, die de burgemeester niet bijwoonde, legde Vinck uit hoe hij
in het vijfde leerjaar gedurende de eerste helft 393 sommen maakte (gemiddeld per week
twintig) en in de tweede helft in negentien weken tot 376 sommen kwam. Bij inhoudsberekening en tiendelige breuken moest aanvulling komen van Critasleermiddelen. Die leermiddelen
gebruikte hij op dinsdag en vrijdagmiddag, maar dat ging moeizaam. Dictee en repetitie van
taal stonden die middag ook nog op het programma.
Akkerhuijs was tevreden over de juiste aanpak van Vinck wat betreft de leerlingen die niet
hetzelfde ontwikkelingsniveau hadden. Hoogendoorn sloot af met de bespreking van het laatste leerjaar, waarin hij het jaar tevoren zeven verschillende soorten vraagstukken had behandeld omdat er evenveel verschillende afdelingen waren. Wat moest je leerlingen meegeven
die de maatschappij ingingen?, vroeg hij zich verder af. Hij gaf afzonderlijk les in de vormleer, rekenen uit spoorboekjes en het noodzakelijkste voor postverzendingen.
Omdat Wisselink deze praktijkzaken niet aanbood, had Akkerhuijs hem toegestaan het derde
boekje van Bottema School en leven in te voeren.214 Akkerhuijs had van deze auteur ook twee
deeltjes op de Herhalingsschool ingevoerd. Akkerhuijs hoopte dat, nu een ieder had gezegd
hoe het zou moeten, ieder het in de praktijk zou brengen. Het rekenonderwijs gaf volgens hem
niet meer zo’n voorraad kennis mee als vroeger, maar hij zou proberen de zwakke plekken
aan te pakken waar het moest. Vroegere generaties leerden altijd meer, was toen kennelijk
ook al de overtuiging.
In de elfde vergadering, begin 1901, kwam de nieuwe Leerplichtwet ter sprake. Uitvoerig
stond Akkerhuijs stil bij de nieuwe absentielijsten. Schless kreeg ruimte voor honderd leerlingen, de anderen voor 75. Akkerhuijs schetste naast veel voordelen ook twee nadelen. Hij kon
zelf niet meer bepalen om vrij te geven, wat een probleem was als er sterk ijs zou zijn. Nader
overleg met B en W , waarvan niemand op de vergadering was, over deze kwestie zou volgen.
Verder bracht zes jaar leerplicht grote problemen met zich mee. In het vierde leerjaar, na verhoging tot veertig leerlingen, was er slechts plaats voor 32 in de volgende klas en je kon acht
paar ouders toch moeilijk dwingen hun kinderen een jaar langer op school te houden. Dijk213.Koonings, De school, 216.
214.K. Bottema, School en leven. De tiendeelige breuken voor de lagere school, 3e stukje (Sliedrecht 19023);
ook van het eerste en tweede stukje verscheen de derde druk in 1902.
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graaf zou de volgende vergadering graag over aardrijkskunde willen spreken, maar Akkerhuijs kapte het af, want hij kwam zelf met een onderwerp.
Bij de opening van de vergadering van maart 1901, de burgemeester was er weer bij, wees
Akkerhuijs nog eens op de leerlingenproblematiek bij de overgang van de ene naar de andere
klas. Toen begon Akkerhuijs zijn lezing waarin hij uiteenzette dat het spreken en lezen niet in
orde was. Bij spreken zou de oorzaak kunnen liggen in de huiselijke opvoeding, bijvoorbeeld
door het overnemen van dienstbodentaal. Opmerkelijk vond hij het dat je buiten de school wel
een natuurlijke toon hoorde, maar binnen de school ‘een zangtoon’. Vanaf het vroegste leerjaar moest de onderwijzer de stijd tegen die zangtoon voeren. Volgens Akkerhuijs lazen de
kinderen in Schoonhoven vroeger zo mooi en de oorzaak van het verdwijnen was dan ook gebrek aan natuurlijke leesstof. Het kind werd nu tijdens de lessen overladen met ingewikkelde
wetenswaardigheden. Daarmee leverde Akkerhuijs indirect kritiek op De Raaf, die het taalonderwijs niet los zag van vermeerdering van kennis. De kinderen waren niet in staat tot het behoorlijk vormen van zinnen. Bij het lezen van vraagstukken begrepen zij die niet, stelde Akkerhuijs.
Zijn lezing was voor Akkerhuijs slechts een aanleiding om zijn grieven één voor één op te
sommen. Hij hoorde vaak - hij liet in het midden of dat nu voor de leerlingen of voor het personeel gold - het elkaar toeroepen met jij en jou. Het kon wel wat bescheidener, aldus Akkerhuijs. Teveel kinderen stonden te lang in de hoek of op de binnenplaats en misten zo onderwijs. ‘Moet het, dan kort’ was zijn devies. Verder moest je niet alles op de laatste leerjaren laten aankomen. Vroeger, zo zei hij te weten, kwam er minder op papier maar het was wel
mooier. Er werd veel teveel gelopen onder schooltijd. Vóór schooltijd moest alles toch gereed
zijn, vond Akkerhuijs. De kasten zagen er niet altijd presentabel uit, Akkerhuijs wilde daarin
verbetering. De onderwijzers vroegen geen toestemming om de leermiddelen van de normaallessen te mogen gebruiken, ze namen het gewoon, meldde hij verontwaardigd.
Daarna kwam hij terug op de onwaarheden in kranten en krantjes over hemzelf en zijn school.
Hij maakte gewoon zijn wensen bekend, hij gebruikte ‘fatsoenlijke wapens’ en hij hoopte op
dezelfde benadering van anderen. Aan het eind van zijn verhaal sprak hij burgemeester Kolff
toe, de stimulator van de vergadering, die de gemeente echter ging verlaten. Akkerhuijs, als
altijd weer onderdanig, bood zijn excuus aan voor het onaangename dat Zijn Edelachtbare
hier had ondervonden en hij sprak de hoop uit op een gelukkige toekomst voor hem elders.
Kolff sprak voor het laatst. Wetten en verordeningen moest je gehoorzamen stelde hij. Goede
en treurige zaken maakte hij mee, maar hij behandelde nooit iemand onaangenaam en bewaarde als ambtenaar de vrede. Zonder wrok ging hij weg en riep hij op tot harmonie, liefde
voor de school en liefde voor de plaats van inwoning. Bij de notulen van deze laatse vergadering ontbraken de handtekeningen ter goedkeuring. Kolff vertrok en Akkerhuijs ging begin
1902 met pensioen. Er kwamen geen nieuwe vergaderingen meer.
Op het leerplan van 1902 voegde het nieuwe hoofd bij rekenen toe: D. van Pelt, De nieuwe
rekencursus.215 Een gevolg van de schoolvergaderingen?

215.D. van Pelt, De nieuwe rekencursus (Tiel 1893) telde uiteindelijk 10 herhaaldelijk herdrukte ‘stukjes’: Tiende stukje ‘De derde verzameling’ (Tiel 1907), die herhaaldelijk werden herdrukt, bv. 7e deeltje (Tiel 190710; vgl.
D. van Pelt, Handleiding bij ‘De nieuwe rekencursus’ (Tiel 19004); Idem, Overzicht der methode gevolgd in ‘De
nieuwe rekencursus’ (Tiel 1903); Idem, Het allereerste rekenboek van ‘De nieuwe rekencursus’ (Tiel 19062).
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