
HET ONDERWIJS IN RIJENEN IN VROEGER TIJD IV
De eerste Onderwijswet van 1801

en wat er op volgde

Na 1795 komt het onderwijs, ook in Rhenen, in een
versnelling. Het waren de schrijvers en hun boeken
uit de tijd van de Verlichting, die de mensen aan
het denken zetten, ook over het onderwijs.
Eén der belangrijkste veranderingen, die er plaats
vonden betrof het overgaan van hoofdelijk naar klas-
sikaal onderricht. Onder invloed van het streven het
onderwijs voor velen, zo niet voor allen, toeganke-
lijk te maken, werd gestreefd naar grotere klassen
in betere lokalen, met betere leermiddelen en (en
dat vooral) naar beter opgeleide schoolmeesters. Er
kwamen onder andere kweekscholen en er werd betere
controle op het onderwijs ingesteld.
Om met de opleiding te beginnen: voordien was de op-
leiding uitsluitend praktisch, men "leerde" het vak
van een andere schoolmeester en wel door deze te as-
sisteren. Theoretische kennis was gering en het
moest tot het laatste deel van de 18e eeuw duren,
dat schrifturen over opvoeding en onderwijs een
onderdeel gingen vormen bij de opleiding.
Toen deden namen als Hendrik Wester, Valcoogh,
Nieuwenhuyzen, maar ook -van buitenlanders als John

1 Locke, Salzmann, Rousseau, hun intrede. En ze werden
] bestudeerd. Deze nieuwe ideeën vonden hun neerslag
'j in de eerste Onderwijswet uit 1801, die onder de
•j Bataafse Republiek ontstond. Deze wet werd weldra
| (vrijwel ongewijzigd) gevolgd door die van 1803 en
j begon tijdens het ontstaan van het Koninkrijk
j Holland (Lod-Napoleon) in 1806 een vrij vaste vorm
1 aan te nemen. Een vorm die feitelijk geduurd heeft
1 tot 1857.
! We zullen achtereenvolgens zien, wat die verande-
' ringen inhielden, hoe men er op reageerde en wat de
j gevolgen waren. In het Oud Archief van Rhenen kunnen
''• we deze zaken vrijwel op de voet volgen.
\ We wezen er reeds op dat de grotere klassen andere
i schoolruimten eisten. In Rhenen, Achterberg en Eist,
^ dus onder beheer van de gemeenteraad van Rhenen,
•, liep men niet zo hard van stapel. Verbouwingen, dus
•, vergrotingen, vonden op de duur wel plaats, maar het
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zou wel tot 1826 duren alvorens de scholen onder-
handen genomen werden. Van onder andere de vernieu-
wing van de school te Eist zijn de voorbereiding
voor resturatie en gedeeltelijke nieuwbouw bewaard
gebleven. Bij openbare inschrijving werd aan de hand
van bestek en (primitieve) tekeningen aangegeven wat
er moest geschieden. De laagste inschrijver kreeg de
"plok" (premie voor het laags't geboden - bedrag, nu
nog tot de gewoonten behorend) en de gunning. Uit
correspondentie met de schoolopziener blijkt dat
deze gepoogd had van het provinciaal bestuur een
subsidie van de gemeente los te krijgen, maar dat
dit mislukt was, omdat men vond dat Rhenen rijk ge-
noeg was om dat zelf te betalen.
De kosten van de bouw en inrichting bedroegen ±
ƒ 5.000, —. De inrichting van het grote lokaal in
Eist bestond uit 15 tafels en 5 dubbele banken; het
zgn. franse (kleinere) lokaal kreeg 3 tafels.
Verder behoorden bij de inrichting zaken die nadere
toelichting behoeven, onder andere een zwart school-
bord. Nu had men voordien ook soms wel zo'n school-
bord gehad, maar de klassikale opzet van het onder-
wijs maakte het nodig, dat de schoolmeester duide-
lijk voor alle leerlingen met behulp van "het
pijpjekrijt" kon uitleggen, wat hij bedoelde. Er was
namelijk in de nieuwe wet (daarover later) ook een
verbod opgenomen om "aan de stoel" (d.i. dus hoofde-
lijk) les te geven. De schoolmeester moest zich te
midden van de leerlingen bewegen en dat systeem was
wel nieuw.
Andere klassikale hulpmiddelen waren de zgn. lees-
machine en het klassikale telraam. De leesmachine
was een apparaat waarmee men door verschuiving van
letters en bollen de woorden kon maken. De zgn.
letterkast van Prinsen deed tevens zijn intrede in
de school. Dit laatse leermiddel heeft nog zeer lang
dienst gedaan. In mijn jeugd bijv. hadden we op de
Kweekschool nog een volledig bruikbaar exemplaar.
Voorts waren aanwezig in de school te Eist 18
letterplanken als hoofdelijk leermiddel.
Wie betaalden dat nu allemaal? In principe de ge-
meentelijke overheid met subsidie van de staat en
verder kwamen de gelden uit "particuliere" handen.
Onder "particuliere" dienen we in die tijd ook te



verstaan kerkelijke fondsen van onder andere diaco-
nie. Voor dat doel was in elke gemeente een school-
fonds ingesteld. Vanuit dat fonds werd alles be-
taald, maar een ieder of instelling die aan het
onderwijs bij droeg, ook de kerkelijke, diende haar
bijdrage in dat Schoolfonds te storten. Het gevolg
hiervan was bijvoorbeeld dat de salarissen van het
onderwijzend personeel niet meer door de ouders
rechtstreeks aan het personeel werden betaald, het
werd daardoor onafhankelijker.
Verder werden uit dit Schoolfonds bekostigd: de
schoolbehoeften, de brandstoffen, schoolboeken en
prijzen, die bij de schoolexamens werden uitgereikt.
De schoolmeester moest dan wel elk kwartaal lijsten
inleveren van de namen van de leerlingen die de
school bezochten, gesplitst naar jongens en meisjes
en met vermelding door wie hun lesgeld feitelijk
betaald werd. Leerlingen die door de diaconie of als
bestedelingen naar school gezonden werden, dienden
afzonderlijk vermeld te worden. In Rhenen, Eist en
Achterberg geschiedde dit vanuit de Geref. kerk en
vanuit het Gast- en Weeshuis. Bij dit laatste drong
men er op aan de "bestedelingen" niet bij boeren
onder te brengen, maar in de stad zelf, opdat het
onderwijs beter kon gevolgd worden. Uit deze lijsten
(waarvan er in het Oud Archief een aantal bewaard
zijn gebleven) blijkt dat het schoolbezoek in de
winter het grootst was. In de zomer ontbraken veelal
de 10 tot 15-jarigen; ze werden dan ingezet bij de
landbouw of de tabaksteelt; een vorm van kinderar-
beid dus, maar het zou nog wel een 100 jaar duren,
alvorens daartegen werd opgetreden.
Een voorbeeld hoe het Schoolfonds aan gelden kwam
blijkt in 1833, toen er voor 12 kinderen door de
Ger. Diaconie betaald werd, voor 13 uit "andere
fondsen" en 24 uit Bijzondere fondsen. Dat laatste
waren dan particulieren, die voor bepaalde leer-
lingen het onderwijs betaalden.
Zoals gezegd, de school trok in de winter de meeste
leerlingen, maar ook dan wilde het onderwijs nog wel
eens stagneren. Meester Landman uit Achterberg rap-
porteerde bijv. in 1843 dat er in december (1842) en
januari (1843) mazelen geheerst hadden en daardoor
het schoolbezoek miniem was geweest.
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Een van de negen leestafels van P. J. Prinsen

In die tijd trad de gezondheidszorg naar voren.
De koepokinenting kwam van de grond en er dienden
regelmatig lijsten bijgehouden te worden van die
leerlingen, die ingeënt waren. De lijst van 1829
vermeldt 47 leerlingen van 6 tot 16 jaar, die allen
in 1827 ingeënt waren.
Die officiële verslagen van de scholen aan de pro-
vinciale en rijksoverheid gaven de schoolleiding de
gelegenheid om datgene te vermelden, wat haar op het
hart lag, met voorbijgaan van de plaatselijke over-
heid. Zo vermeldt Meester Englert van de Stadsschool
in 1843 wat hij allemaal te doen had: hij was voor-
lezer in de kerk, koster, doodgraver, moest zorgen
voor het torenuurwerk en het luiden van de klok,
daarbij had hij les te geven aan "60 lezers, 34
schrijvers en 20 rekenaars" (er was dus niet zoveel
veranderd) ; "verder doe ik al wat mijn hand vindt
om te doen "met 't al mijn maght", anders moest ik
van honger sterven, maar dat laatste zijn geen be-
dieningen" (en werden dus niet betaald).



In 1815 plaatste hij in de Utrechtsche Courant van
woensdag 26 januari de volgende advertentie:
"Henrikus Englert, nu sints een jaar stadts openbaar
onderwijzer in de Nederduitsche en Fransche Taaien
te Rhenen, in aanmerking nemende, niet alleen de
aangename en gezonden ligging dezer stad, maar ook
dat hier vóór het jaar 1795 eene bloeijende Kost-
school van bijna 50 Leerlingen van afgelene Plaatsen
bestond; is voornemens van nu af aan Kinderen in de
heele Kost te neemen. Hij noodigt ten dien einde
Ouders en Voogden, die hunne Kinderen of Pupillen
aan zijne zorg zouden willen toevertrouwen, uit, om
zich bij hem, bij wien ook Conditien der School te
verkrijgen zijn, aan te melden, hun van een goed
Onderwijs en eene ordelijke Opvoeding verzekerde."
Op deze wijze probeerde hij zijn inkomen te ver-
groten.

J.C.
(wordt vervolgd)

De Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem, igde eeuw
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