








Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 hun leven goed werden gewassen: bij hun geboorte en bij hun sterven.Bij het verschonen van de baby, dat gebeurde eens in de twee of driedagen, werd het kind met een lap schoongeveegd en dat was dan dewasbeurt. Diezelfde lap werd dan vaak weer gebruikt om de tafel af tevegen of om de andere kinderen het gezicht 'schoon te vegen'. III. Kinderspel? Hoe de kinderen vroeger leefden weten we uit allerlei verhalen. Wekennen allemaal die van Ot en Sien, maar in hoeverre deze de realiteitvan een eeuw eerder benaderen zien we in een brief van de Maire vanSchalkwijk van 17 juli 1812 aan de Onderprefect van het ArrondissementAmersfoort. Deze Onderprefect moest in opdracht van de Intendant vanBinnenlandse Zaken een rapport uitbrengen. De brief, die door de Maire van Schalkwijk aan de Onderprefect werdgezonden in antwoord op de gestelde vragen geeft een

beeld van deleefomstandigheden van de kinderen in die tijd. Ter illustratie volgt hier de letterlijke tekst van de brief van dehand van de Maire van Schalkwijk: Het getal der inwoners bestaat in den boeren en daghuurders. Dewijze van opvoeding der kinderen bestaat alhier dat zij in haarjonge jeugd al gebruikt worden langzamerhand tot buitenwerk, vanaardappelen te rapen en te schillen, een geytje te heuyen en zoalderhande dinge te doen en ook te school te gaan om wat tespellen, leezen en schrijven te leeren en vervolgens te leerengaan bij den dominee en pastoor. En dan de jongens tot 't drij-ven bij de ploeg of een ambagt en alderhande boerenwerk, ook welop 't peerd voor de schuit jagen te leeren; de meysjes 't huisen boerenwerk en wat naayen, breyen en stoppen te leeren.De opvoeding van eeten is eerst zoete penkermelk met wat be-schuit en blom of boekendemeel dooreen gekookt termett

wataardappelen en varse groentens en een gekookt appeltje, waterten en boontjes, vlees en spek, wat gepeerelde garst en boe-kende grutten en wat tarwe- en roggebrood en zo wat ertengekookt en die in de gekookte kernemelsepap gegetenen ookbijgevals wel is vis. Kleeding bestaat in linnen en bombasijn en gestreept, alsook



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 6 laken en sersie. Vooreerst in de jongheid een gestreepte encatoene rokjes, dito jurkje of jakje, dan een linnen of bomba-sijne broekje en buisje, den anderen een dito kieltje en ook eendito boerenwambuisje termett een sersie rok of een blauwe laken-se. De vrouwe een baaye gestreepte, ook een catoene rokje, eennagemaakte of Amersfoortse sersie jak en rok, ook wel is catoen. De vermaken hier den een met een geyt, den andren een lam, denderde een jong hondje of kat, den vierde een hitje, daar leertmen termettt rijen en den omgang daarvan hebben. Den andere eenwagentje den men in loopt en den andere een molentje, ook wel iseen kleyn schuyverwagentje daar men van alles in kruid en rijden dan een hoop zand, daar men in werkt en speelt en vervolgensalderhande buitenwerk. Zoals gezegd, deze brief geeft een beeld van de leefomstandigheden vande

kinderen uit die tijd. Vermoedelijk wilde de Maire van Schalkwijkbij de onderprefect in een goed blaadje komen, door de leefomstandig-heden zo ideaal te schetsen. Naar mijn mening is het onwaarschijnlijk,dat de kinderen allemaal vlees en spek te eten kregen. Zeker de arbei-derskinderen in die tijd zullen weinig vlees gegeten hebben. Ook kanik me niet voorstellen, dat de kinderen alleen speelden ter voorberei-ding op hun toekomstige taak in het leven. Ongetwijfeld hebben dekinderen in die tijd 'niet-nuttige' spelletjes gedaan. IV. De school Onderwijs was in het begin van de vorige eeuw een wat wij nu zoudennoemen 'primitieve affaire'. Er was geen wettelijk geregeld onderwijs,geen leerplicht, geen geregelde status van de leerkracht. Als op hetplatteland een groep ouders vond, dat hun kinderen toch iets moestenleren, ondernamen ze samen iets. Gezamelijk werd een ruimte gezocht eningericht en werd een

onderwijskracht gefinancierd. Niet zelden werddaarvoor de koster, tevens voorzanger, die goed kon lezen en schrij-ven, als onderwijzer aangesteld. Pas omstreeks 1807, werd het onder-wijs wettelijk geregeld. De situatie in Houten was ook niet ideaal. Er werd school gehouden ineen leegstaande schuur van ongeveer negen meter lang en acht meterbreed. Naar aanleiding van de wettelijke regeling van het onderwijs





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 Tekening behorende bij de openbare aanbesteding uan debouw uan een nieuw schoollokaal op het Plein in 1825.Het archief uan de gemeente Houten, nr,2329



Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 kon natuurlijk nooit het hele lokaal verwarmen. Het gevolg was, dat deleerlingen, die vlak bij de kachel zaten, het gloeiend heet hadden,terwijl de leerlingen aan de andere kant van het lokaal zaten tebibberen van de kou. Het spreekt voor zich, dat zo'n rokerige alles-brander de atmosfeer in de klas ook niet ten goede kwam. De enigesanitaire voorziening van de school was een zogenaamd 'stilletje', eenemmer c.q. 'doos' in de hoek van het lokaal. In de loop van de dagdeden de leerlingen hun kleine en grote boodschappen op het 'stille-tje', waardoor de atmosfeer nog meer verpest werd. Pas in 1883 kwam er verandering in deze situatie naar aanleiding vaneen brief van de onderwijsinspectie aan de gemeenteraad van Houten,waarin de school in 'het schoolhuys' niet toelaatbaar werd genoemd.Er werd toen een school met drie lokalen, aangepast aan de eisen vandie tijd

gebouwd op het 'Groentje', ondanks fel protest van debuurtbewoners, die vonden dat een school daar niet paste. Ze vonden,dat hun uitzicht en licht uit de winkels werd weggenomen, waardoor depanden in waarde zouden verminderen. Ook hadden ze helemaal geenbehoefte aan die 'wilde kinderen' op het 'Groentje'. De schooltijden Voor de kinderen bleef er weinig tijd over om te spelen, 's Wintersmoesten ze 30 uur per week naar school en 's zomers AO uur per week.De schooldagen waren 's winters korter, omdat de school anders teveelbrandstof nodig had voor de verwarming, 's Zomers waren de schooltij-den langer, maar daar stond tegenover, dat veel kinderen in de zomer-periode school verzuimden, omdat hun krachten nodig waren op het land.De lestijden waren 's winters: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 uuren 's zomers: 9.00 tot 12.00 en 13.30 tot 15.30 en 16.00 tot 18.00uur. In het archief van de

gemeente Houten zijn de verschillendelesroosters van de klassen nog bewaard gebleven. Het schooljaar werdverdeeld in twee semesters, een zomer en een wintersemester. Om eenindruk te geven hoe een lesrooster er uitzag rond 1860, volgt hier eenlesrooster van klas zes:09.00 - 10.00 uur: schrijven.10.00 - 11.00 uur: lezen.11.00 - 12.00 uur: taal.13.30 - IA.30 uur: rekenen van de lei.14.30 - 15.30 uur: aardrijkskunde van Nederland. De dinsdag was van 10.00 tot 12.00 uur gereserveerd voor de dominee omgodsdienstles te geven.





Tussen Rijn en Lek 1986 1. - Dl.20 1 11 de school gedeeltelijk op een bestaande weg te bouwen, waarbij degemeente de wegomlegging regelde. Op de 'openbare school' werden gewoon godsdienstlessengegeven, vandaar dat een christelijke school niet nodigwas.Pas na 1880 werd in Houten de 'Uereeniging v/oor eenSchool met den Bijbel' opgericht. Vermoedelijk kondende leden uan die v/ereniging goed overweg met de open-bare school en de gemeente. Ze kregen van de gemeentetoestemming om een lokaal van de openbare school tegebruiken. Pas na de tweede wereldoorlog werd er inHouten een eigen 'School met den Bijbel' opgericht. VI. Patent-schuldigen: een scala van beroepen. Houten was in de 19e eeuw een overwegend agrarische gemeente. In 1815bedroeg het aantal inwoners van de gemeente Houten (inclusief Schalk-wijk en Tuil en 't Waal) 1140, waarvan 25 'grote boeren' en 24

'kleineboeren'. Het aantal huizen was toen 1A8, waarvan 78 arbeiderswoningen.De boeren en arbeiders hadden vanzelfsprekend allerlei 'toeleverings-bedrijven' nodig. Een schout, c.q. een burgemeester, een gemeenteraad,een veldwachter, een dominee en een pastoor ontbraken ook in Houtenniet. Behalve de genoemde beroepen werden er in Houten nog vele andereberoepen uitgeoefend. Het boek 'De Utrechtse gemeenten in 1815 in vraag en antwoord' geefteen globaal beeld van de beroepen, die er in dat jaar in de gemeenteHouten voorkwamen, namelijk:2 timmerlieden 1 wagenmaker 2 smeden 2 bakkers 3 kleermakers5 schoenmakers1 glazenmaker 1 raseerdei (=kapper - red.)3 naaisters. Om een exacter beeld te krijgen van de beroepen die in Houten beston-den, heb ik de lijsten van patent-schuldigen in 18A8/49 en in 1856/57bestudeerd en met elkaar vergeleken. Patent-schuld was een belastingdie

werd geheven naar beroepen inkomsten. In de lijsten zijn aanteke-
















