
HET ONDERWIJS IN RHENEN IN VROEGER TIJD I

In het oud-archief van de Gemeente is over het onderwijs
vrij veel te vinden. Alleen de juiste plaats van de scholen
is niet bekend. Meer weten de oude papieren ons te melden
over wat er onderwezen werd en vaak ook door wie. Dit waar-
wat-wie hopen we nader te kunnen toelichten.
Waar stond(en) de scho(o)l(en) ?
En hier zitten we meteen al met een moeilijkheid. Reeds
vroeg, nl. in de 15e en 16e eeuw werd er les gegeven in
Rhenen. Onderwijs dus, dat voornamelijk bestond uit lezen
en rekenen. Maar de plaats waar die "school" of "scholen"
stonden is niet vastgelegd. Uit zijdelingse berichten ver-
nemen we, dat van een "school" gesproken wordt bij de
"Inventarissen en staat der bezittingen van het vrouwen-
gasthuis achter de school te Rhenen" (stuk 907 Oud-Archief)
1597-1642.
Dit zgn. "kleine Vrouwengasthuis te Rhenen" en "de arme
vrouwen in het Gasthuis bij de school" lag aan het Kerkhof.
Dit moet (volgens Iterson) dan zijn geweest het Lage- of
Zuiderkerkhof van de Cunerakerk. Dit "zuiden" behoeven we
niet persé te zoeken ten zuiden van de Kerk, maar wel in
het zuiden van de stad. De "Goedts camerkens" lagen op de
plaats, die we nu ten noorden van de Kerk aantreffen, nl.
het Kerkplein.
Hoe die "school" er heeft uitgezien is onbekend, maar zal
wel niet anders geweest zijn dan soortgelijke ruimten in
andere plaatsen. De schoolmeester bewoonde een vrij groot
huis met daarin de ruimte om les te geven. De kinderen
zaten op lange banken aan tafels, allemaal dooreen wat
leeftijd betrof. Een ieder was met haar of zijn werk bezig:
de "meester" zat aan of in een katheder en de kinderen kwa-
men naar hem toe. We kennen dit beeld 'van verschillende
afbeeldingen uit die tijd.
Rhenen heeft later meer scholen gekend, zoals in Achterberg
en Eist. Door vermeldingen van conflicten van collegaas on-
derling of protesten bij de Vroedschap kennen we het bestaan
van de instellingen. Het oud-archief geeft ook hierover na-
dere berichten (No. 136, 137, 138 Oud-Archief), maar waar
die scholen precies gevestigd waren is niet bekend.
Wat werd er onderwezen?
Zoals gezegd, allereerst lezen, schrijven en rekenen. Dat
Ieren-lezen geschiedde met behulp van een spelmethode.



Begonnen werd met de letters van het alfabet uit het hoofd
te leren en dan om met die letters woordjes te maken. Deze
methode is uiterst moeilijk te hanteren. Een voorbeeld: De
letters w-e-g achter elkaar gezet, geven nog niet bij uit-
spraak het woord "weg". Men probeerde dit nu in de hoofden
te "stampen" door te dreunen "w-e-g, weg". Feitelijk moes-
ten de leerlingen dus memoriseren, dat die drie letters
het begrip "weg" betekenden. Zo zwoegde men voort.
Al vroeg hebben schoolmeesters naar middelen gezocht om
"verband" te leggen tussen de letters en het begrip (het
gesproken woord dus), maar onderwijskundig geschiedde dit
pas in de 18e en 19e eeuw.

Ook het schrijven gaf moeilijkheden. Een ieder, die zich
wel eens met "oud schrift" heeft beziggehouden, zal weten
dat men in de 14e en 15e eeuw nog met Gothische letter-
tekens werkte, d.w.z. dezelfde letters die voor de 2e
Wereldoorlog nog in Duitsland op de scholen gebruikt wer-
den. Wij waren "Nederduits" en gebruikten diezelfde schrijf-
wijze. Pas na het doorwerken van de Renaissance ging men
hier de zgn. Latijnse (=Romeinse) lettervormen gebruiken.
Het schrijven-zelf geschiedde o.a. met de "véren-pen",
feitelijk met een deel van de penneschacht, die tot een
punt geslepen werd en daarna vanaf de punt werd gespleten.
Het schrijven met dit gereedschap was niet eenvoudig en
vroeg heel wat oefening. Het resultaat van die oefening
legden de schoolmeesters vast op toonbladen of in toon-
boeken, ze konden daarmee hun bekwaamheid met "de veder"
aantonen. In het Archief van Rhenen is een aantal van die
sollicitatie-papieren en toonboeken aanwezig. Hieruit
blijkt tevens dat niet alleen de "pen" maar ook het penseel
bekwaam gebruikt werd. De sollicitatiebrieven zijn vaak
ware kunststukken, waarbij blijkt dat de vervaardiger door
het gebruik van veel krullen en de toepassing van allerlei
soorten lettervormen over decoratief gevoel beschikte. Of
dit alles dan ook het bewijs vormde dat de man ook bekwaam
genoeg was om zijn kunnen aan anderen, speciaal aan kinde-
ren, over te brengen is niet altijd zeker.
Ook toonbladen met rekenwerk zijn in het archief aanwezig,
maar hoe dat onderwezen werd ontgaat ons. Het eenvoudige
tellen en cijferen zal al wel spoedig zijn overgegaan in
wat wij nu "handelsrekenen" noemen: de hoofdbewerkingen
als optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen toege-
past op het ingewikkelde geldwezen in die tijd, met ponden,
guldens, stuivers enz.



Schrijfproef van Jan Moenes, schoolmeester te Oosthuijsen



Dit alles betrof dan nog alleen maar de "lagere school".
Uit alle sollicitatiepapieren blijkt dat de betrokkene zich
zelf vooral presenteerde als lesgever voor ouderen. Opmer-
kingen als: "bekwaam in de Nederduitse, maar ook franse,
hoogduitse talen en vooral in het latijn en zelfs het grieks"
komen voor bij aanbevelingsbrieven die feitelijk toch alleen
maar bedoeld zijn voor een functie bij het lager onderwijs.
Vaak liet men dat ook over aan "onder-meesters" of aan de
vrouw van de meesters of "spel-juffrouwen of lees-manselles".
Men legde deze dan wel de beperking op bij het Ieren-lezen
bijv. niet verder te gaan, dan tot aan de evangeliën. Want
de bijbel was het voornaamste boek waaruit gelezen werd en
uit de aanwezige sollicitaties blijkt telkens weer dat de
sollicitant zich presenteert als een kenner van de heilige
schrift.
Het toezicht op het onderwijs berustte voor 1545 bij de Kerk,
daarna nam het bestuur van de stad, de Vroedschap, dit toe-
zicht wel over, maar het waren toch de predikanten die zich
met de gang van zaken bemoeiden. Er zijn in het Oud-Archief
aanbevelingen van "bedienaren van het woord" aan de instan-
ties die moesten benoemen, ten behoeve van een bepaalde
persoon, aanwezig. Van de kerkelijke zijde werd vooral ge-
let op het feit of de sollicitant zondags kon "voorzingen".
Een begeleiding van de zingende gemeente door het orgel
kwam zelden voor, en de kwaliteit van de samenzang was
meestal afhankelijk van de "voorzanger", meestal de school-
meester, die naast dit werk ook allerlei werkzaamheden voor
de kerk te verrichten had. Op zuiver zingen met de juiste
toonhoogte werd bij de sollicitatie extra gelet. Gegadigden
die bij hun brieven vermeldden dat ze persoonlijk niet naar
Rhenen konden komen, zullen weinig kans gehad hebben. Maar
dit wegblijven had wel degelijk een reden. Eén van hen re-
kent tenminste voor, dat hij door de slechte verbindingen
(nl. vanuit Amsterdam) wel drie dagen de eigen school in de
steek moest laten en dat vind hij niet verantwoord.

Het doorlezen van deze sollicitatiebrieven geeft vaak in-
teressante bijzonderheden over de toestanden ter plaatse,
over de maatschappelijke gesteldheid van de betrokkenen en
de dagelijkse gang van zaken in de school en in de kerk.
De sollicitaties werden steeds gericht aan de Burgemeester
en vertelden wat de sollicitant zelf presteerde en over
welke bekwaamheden hij (nooit "zij") beschikte. Het zijn
vooral de "geleerde" schoolmeesters, die dan ook later
"rector" genoemd worden, die zich weten aan te bieden in
vaak lange, in het frans of in het latijn gestelde brieven.



Meestal wordt de nederlandse vertaling dan bijgevoegd. Door
deze vertalingen kon men dan tevens door verschillende soor
ten schrift (groot, middelgroot, klein, staand of lopend,
gebruik van Gothische en Latijnse letters) zijn schrijf-
bekwaamheid etaleren.
Als iemand voor een persoonlijk bezoek werd opgeroepen,
waarvoor reiskosten vergoed werden, volgde een gesprek met
een soort examen-commissie, meestal bestaande uit een des-
kundige van buitenaf, één of meer leden van de vroedschap
en de predikant. De laatste liet dan vaak de zondag daarop
de sollicitant in de kerk een proeve van bekwaamheid als
voorzanger afleggen.
De salarissen verschilden. Een "gewone" schoolmeester ver-
diende ongeveer ƒ 125,- per jaar, een rector ƒ 200,-, ter-
wijl in de 18e eeuw ook bedragen van ƒ 250,- en ƒ 300,-
voorkomen. Hoe de gang van zaken bij zulk een benoeming was
kennen we uit het volgende verslag betreffende sollicitant
H.R. Pourtalles:
"De vroedschap der stad Rhenen doen te weten, dat vermits
de vacature van de franse schoolmeestersplaats binnen deze
stad nodig te hebben geagt een ander bequam persoon te ver-
kiezen en dat Haer Ed. Agtb. door derselven Heeren Gecom-
miteerdens geinformeert zijnde van de goede qualiteyten van
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den persoon van Henri Richard Pourtalles, denselven tot de
Exercitie van dien aangenomen en aangesteld hebben gelijk
denselven aannemen en aanstellen bij desen en dat voor den
tijd van drie agtereenvolgende Jaaren gelijk met gemelde
Heeren Gecommiteerdens is geconvenieert in te gaan met den
12 Juny 1752; sullende wanneer bevonden word dat gemelden
Henri Richard Pourtalles door desselfs goed gedrag en onder-
weysinge des Jeugt, mitsgaders toeneminge van desselfs school
mogte meriteren den tijd zijner bedieninge te verlengen, daer
op door Haer Ed. Agtb: goede refèlctie worden genomen en zulx
op nabeschreve conditiën, waervan Haer Ed. Agtb. hem het
Effect zullen doen hebben:
Eerstelijk dat geen france school door een ander meester bin-
nen dese stad zal mogen werden gehouden als bij hem Pourtalles
alleen, en zal hij Pourtalles school houden in het huys hem
tot een woninge gegeven hetwelk hij met zijne dependentiën
vrij zal gebruiken sonder eenige zijner kosten.
Tractement.
En zal hij Pourtalles Jaarlijks geduurende zijne voorz. be-
dieninge tot Tractement genieten de somma van ƒ 250 guldens
boven vrij huyshuur mitsgaders seventig Tonnen Turf die hem
buyten zijn kosten zullen werden 't huis gebracht, en daer
en boven vrijheyt genieten van alle middelen van consumtie
so Lange in zijne gemelte bedieninge sal blijven continueren
en door Haer Ed. Mag. niet weder publicq mogte worden verkogt,
dog welk Laatste geval Exterende hem daer voor een redelijk
Douceur sal worden toegelegt, welk Tractement Jaerlyks in
vier Termijnen, en den Turf eens in ijder Jaer door den
Cameraer in des tijd sal werden voldaan, die bij desen word
geordonneert de voozz: betalinge conform deese Resolutie te
doen." en dan volgen verder bepalingen over
Schoolgeld; Item zal Pourtalles voor schoolgeld genieten van
ijder Discipel die bij hem de france Taal leerende ijder maant

agtien stuivers; het schrijven en het leveren van den Jnkt
daer mede onderbegrepen, Item voor het leeren Cijfferen ter
maant vijftien stuivers en voor het onderwijs van de Geogra-
phi so als met de ouders of andere personen daer toe genegent-
heyd hebbende sal kennen overeenkomen.
Schooltijden: Zullende hij Pourtalles france school houden
des morgens Precies van negen tot Elf uuren en des namiddags
van twee tot vier uuren en de Instructie van het eijfferen
des avonds van vijf tot zeven uuren.
Schoolvacantiën: Den voorz. Pourtalles sal tot vacantiën heb-
ben ijder week twee halve daagen, alsse Woensdag en Saturdags
namiddags, en jaarlykx als Paasen, Pinxteren, en twee Jaer-
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markten tot Donderdags van die weeken, en van Corsmisse tot
Nieuwjaar beyde incluys.
Item verleenen Haer Ed. Agtb. bij desen aan hem Pourtalles
het Regt van Borgerschap deser Stadt sodanig als andere mede
Borgers het selve sijn genietende, sullende hij Pourtalles
met geene togten, wagten, of enquartieringe van militiën wor-
den beswaert, voorders zullen Haer Ed. Agtb. hem Pourtalles
in het Exerceren van zijne voorz: bedieninge als anders
mainteneren tegens alle quadwillige en die hem in deesen
hinderlijk zoude mogen zijn".

De "spelfouten" van de anbtenaar zijn mede opgenomen. Al met
al een duidelijk stuk, waarmee Pourtalles tevreden kon zijn.
Uit alles blijkt dat het stadsbestuur het met zijn leerkrach-
ten toch wel goed voor had. Natuurlijk waren er ook wel moei-
lijkheden, maar daarover een volgende maal.

J. Combrink
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