








Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Het,.Wapen van IJsselstein&quot; rond 1908, daarachter het ,,nieuwe&quot; postkantoor. De registratie van 1899 liet bijna eenzelfdeverkoopcijfer zien: 17270 liter. Conclusiesover een eerste aanzet tot daling van hetdrankgebruik kunnen niet getrokkenworden, daar de cijfers niet 100%betrouwbaar zijn. Wel te controleren viel dedaling van het aantal verkooppunten van 23naar22. Erwarendusin ISjaar(vanaf deeerste drankwet) 18 verkoopadressenverdwenen. De drankwet van 1904 De regering was met het bereikte resultaatbepaald nog niet tevreden en ze besloot decontrole mogelijkheden te vergroten.Minister Kuiper ontwierp een wet die betere(strengere) voorschriften bevatte. Hetwettelijk bepaalde maximum verkooppuntenvoor gemeenten met een omvang alsIJsselstein werd vastgesteld op 14, dus nogaltijd 8 verkooppunten teveel. De namen- en omzetlijst van april 1906zieter als volgt uit: beslist voor de hand dat de aanvragers methun vrijmoedige

IJsselsteinse handelsgeestminder hebben opgegeven dan het werkelijkaantal verkochte liters. Ook in die tijd hadmen weinig behoefte aan ambtelijkepottenkijkers. Later kreeg de overheid meer greep op hetreilen en zeilen van de verkopers, doordatmen steeds zwaardere eisen koppelde aan deverkoopvergunning. De registratie van 1895leverde gegevens op die een heel ander(waarschijnlij k j ulster) beeld gaven van hetdrankgebruik te IJsselstein. De omzet van hetaantal liters sterke drank was toen gestegentot 17296 liter. Bij een bevolking van 3550inwoners betekende dat een consumptie vanbijna 5 liter per persoon per j aar (kinderenmeegerekend). In 1881 was dat nog 1,75 Hterper persoon, maar wellicht gaven deverkopers toen te lage cijfers op. De overheidwas er kennelijk in geslaagd om de verkoperstot het opgeven van de juiste omzetcijfers tedwingen. Het aantal verkooppunten wasintussen teruggelopen van 25 naar 23. 109







Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Benschopperstraal De Klokop de hoek Nicolaas-slraatlBenschopper-straal,circa 1910.Devoorgevelvan hetpand isnogpraktischon-gewijzigd. Inde Klok, van links naar rechts: Rute Frans (Kromme Frans), Koos Tersteeg, vrouw Klomp, Ar ie Klomp en Hannes van Doorn. 112















Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Een prachtige collagekaart uit 1905 van mej. A. de Graaf. Ter verduidelijking is de kaart hier sterk vergroot. Alle afbeeldingen zijn ook als losse kaarten verschenen. Oorspronkelijk formaat 9x 14 cm (fotolichtdruk}. 119























Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 een wat onvriendelijke en strenge, maarbekwame onderwijzer, die in januari 1829 inhet nieuwe schoolgebouw kon beginnen. Bernardus Hendrikus Verpoorten gaf goedonderricht in het lezen, rekenen, taal enaardrijkskunde. De schoolopziener is vol lofover zijn werk, 'de zedekundige lessen uit hetgelezene getrokken en met de kinderenbehandeld, gaven mij genoegen, daar zij totzedelijke beschaving en verstandontwikkelingte gelijk dienstbaar waren'. Vanwege zijnbekwaamheid was Verpoorten duidelijk demeerdere van Spiering. Hij was degene diehet werk verdeelde en Spiering dagelijks zijntaak voorschreef, waar de laatstgenoemdezich overigens na enige tijd niets van aantrok.'Sinds 3 a 4 maanden werkt hij naar willekeuren lijnregt tegen mijn bedoelingen in. Zonderzich aan de vastgestelde werkzaamheden tehouden, haalt hij alles door elkander, zondereenige orde.' In feite droeg Verpoorten alleverantwoordelijkheid voor het onderwijs.Voor de oudere Spiering was dat moeilijk teverwerken.

Artnzenius konstateert in 1830,dat er 'geene groote Harmonie tusschen detwee hoofdonderwijzers bestaat'. In 1834 stelthij vast: 'oneenigheid tusschen hen heeftinvloed op den toestand der school,..., hetbelang der kinderen wordt opgeofferd aan delust om elkander in het onderwijs tebelemmeren' waardoor, zo lezen we in 1830,'de een nalaat wat de ander behulpzaam kanzijn in het aan hem vertrouwde vak'. De tweeonderwijzers bleven elkaar dwars zitten totaan de dood van Spiering in 1840. Hij wastoen 70 jaar en had een dienstperiode van 40jaar achter de rug. Vanaf dat jaar treedt er geleidelijk eenverbetering op in de onderwijssituatie teIJsselstein. Verpoorten, aanvankelijk alleenbijgestaan door een kwekeling, krijgt naenkele jaren de steun van een ondermeester,in 1857 gevolgd door een tweedeondermeester. De schoolopziener beschouwthet openbaar lager onderwijs te IJsselsteindan als goed geregeld. Over Verpoorten, een kregelige man,weten we weinig meer dan dat hij eenbekwaam onderwijzer was en, in tegenstellingtot Spiering, bij de plaatselijke

bevolkingbeslist niet geliefd. Zo meldt het verslag in1852 dat hij 'vroeger nogalonaangenaamheden had in deze gemeente. Malen en gewichten na de invoering van hel decimalestelsel. welke hoofdzakelijk aan hemzelve schijnen temoeten worden toegeschreven'. Wat erdestijds is gebeurd, is ons onbekend.Mogelijk doelt de opziener hier op eenvoorval in 1847 dat door de ouders van deleerlingen niet licht werd vergeten. Eenarbeider, Schoonrewoerd, verklaarde toen,dat zijn dochtertje huilend was thuisgekomenen verteld had: 'Moeder! Ik weet niet wat demeester ermee voor heeft dat hij mij heeftgezoend, en over het lijfje gestreken'. Dit hadop het land tussen de bomen plaats gehad.Onderwijzer Verpoorten bleef, ondanksherhaalde beschuldigingen, alles ontkennenen werd niet vervolgd. Gedurende de korte tijd van haar bestaanheeft de (particuliere) school in deAchtersloot het bijzonder goed getroffen metde onderwijzer Van der Meijden. De eerstekeer dat schoolopziener Arntzenius de schoolbezoekt, in 1822, ziet hij er verwaarloosdekinderen die nog niets

hadden geleerd.Binnen de korte tijd zijn de vorderingen vande kinderen zo opmerkelijk, dat steeds meer 130











Historische Kring IJsselstein 21 (mrt. 1982) - 40 (mrt. 1987). - Dl.21-40 Jaaroverzicht 1982 verdiende, schafte hij schoolbenodighedenaan (zie eerder de lovende woorden vanArntzenius). De resultaten die hij bereiktemet zijn onderwijs, dwongen terecht debewondering af van de schoolopziener: 'Ikverwonder mij altijd over de vorderingen derleerlingen in zulk een slecht lokaal, en bij zoweinig hulpmiddelen voor het onderwijs alshier gevonden worden'. Geld voorverbeteringen was er niet. Maar we weten datde gezondheid van de onderwijzer, of in iedergeval zijn werk, niet heeft geleden onder dezebedroevende woon- en werksituatie. Eind1827 vertrekt hij naar Vleuten en korte tijdlater noemt hoofdinspecteur Wijnbeek zijnschool als de beste van het district. Literatuuropgave Beem, D. en E. Muijlaert. 'En zij maaktenvan de school een deugd. Een onderzoek naarde praktijk van het onderwijs, naar aanleidingvan de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas,Montfoort en IJsselstein.' Utrecht, 1977(doktoraalskriptie) Booy, E.P. de. 'De

Weldaet der Scholen',Stichtse Historische Reeks III, Utrecht, 1977Booy, E.P. de. 'Kweekhoven der Wijsheid',Stichtse Historische Reeks V, Zutphen, 1980Kruithof, B. 'De deugdzame natie. Hetburgerlijk beschavingsoffensief van deMaatschappij tot Nut van 't Algemeen tussen1784 en 1860.' in: Kruithof, Noordman, DeRooy (red.) 'Geschiedenis van opvoeding enOnderwijs', Nijmegen, 1982, pp. 363-377.Setten, H. van. 'Opvoedend Onderwijs. Devernieuwing van het nederlandsevolksonderwijs in het begin van de vorigeeeuw' in COMENIUS, wetenschappelijktijdschrift voor demokratisering vanopvoeding, onderwijs, vorming enhulpverlening, jrg.2 (maart 1982), pp. 5-36. Januari: op de H. K. IJ. vergadering komtde mogelijke sloop van de v.m.meubelfabriek ,,van Rooijen&quot; tersprake.Besloten wordt dat het bestuur met debevoegde instanties contact zal opnemen tervoorkoming van sloop. Februari: de H.K.IJ. organiseertinsamenwerking met het Streekarchivaat eencursus,,oud schrift&quot;. Maart: diaavond ,,Oud

IJsselstein&quot;. Zowelschriftelijk als mondeling wordt de gemeenteenkele suggesties aangedragen voor deeventuele nieuwe bestemming van hetfabriekscomplex ,,van Rooijen&quot;. Deraadscommissie R. O. staat in eerste instantiepositief tegenover de suggesties, die doorvoorzitter L. Murk in de commissie wordentoegelicht. Nr. 21 van het H.K.IJ. periodiekkomt uit. Hierin worden verschillendeonderwerpen belicht. April: de gemeente plaatst een advertentiein het blad , ,Cobouw&quot; waarin opgeroepenwordt om in te schrijven voor de sloop van hetfabriekscomplex. DeH.K.IJ. brengteen,,Eendekooiavond&quot; doorD. Karelse, metaansluitend een excursie naar een eendekooi.De gerestaureerde stoombrandspuit de,, Vecht&quot; uit 1884 wordt in Den Haagfeestelijk heringebruik genomen. Mei: de H. K. IJ. geeft suggesties voor denaam van de nieuwe ruilverkavelingsweg inde Achtersloot. Ondanks de protesten van deH. K.IJ. en de Stichting Werkgroep behoudLopikerwaard wordt begonnen met de sloopvan meubelfabriek

,,van Rooijen&quot;. Juni/Juli: de H. K. IJ. is present met eenstandopdebijenmarktbijdeClinckhoeffende braderie in de binnenstad (waarbij tevensdoorlopende diavoorstelling). September: dhr. W. v. Wijk, sedert deoprichting van de H.K.IJ. secretaris, draagthet secretariaat over aan dhr. E. de Vries. Nr. 135




