Gevraagd te Woerden: een onderwijzer
door W.R.C. Alkemade
Pieter Mazirel: een Woerdens schoolmeester in conflict met het stadsbestuur in het tweede kwart van
de 19e eeuw.
Inleiding
Een tweetal jaren geleden verscheen in dit tijdschrift een zeer lezenswaardig artikel van F.J.C.
Rombach over het lager onderwijs in Montfoort in de eerste helft van de vorige eeuw1. Hierin worden
de moeilijkheden beschreven, die ontstonden bij de benoeming van de onderwijzer Matthijs van
Berkel en wordt ingegaan op de gespannen verhouding tussen deze Van Berkel en het stads- alsmede
het kerkbestuur van Montfoort.
Het artikel werd voor mij nog interessanter toen bleek dat ook in Woerden in ongeveer dezelfde
periode een soortgelijk conflict plaatsvond. Ook hier keert het stadsbestuur zich tegen een
nieuwbenoemde onderwijzer, wat het begin wordt van een langdurige vete tussen de schoolmeester
en met name de burgemeester. Omdat op sommige punten duidelijke overeenkomsten met de situatie
in Montfoort te constateren zijn, leek het me aardig eens wat dieper in te gaan op dit aspect van de
geschiedenis van het Woerdens onderwijs.
Op zoek naar een onderwijzer
Op 28 augustus 1826 overlijdt in zijn woning te Woerden op 49-jarige leeftijd Elias de Jong,
schoolmeester aan de Stadsburgerschoo!2. De Jong, een in Woerdens geschiedenis tamelijk befaamd
man3, brengt door zijn dood de stormachtige ontwikkeling op gang, die de komende jaren het
onderwiis in Woerden zou bepalen.
Twee dagen na zijn dood ontvangen burgemeester en wethouders van Woerden een brief van mr. Jan
Meulman, districtsschoolopziener in de 2e afdeling van het 3e schooldistrict van Zuid-Holland.
Hierin deelt Meulman mee dat voorlopig in de ontstane vacature van onderwijzer zal worden
voorzien door de zoon van de overledene. Het college stemt hiermede in: de jongeman bezit de
vereiste bekwaamheden4. Meulman wordt echter wel uitgenodigd voor de eerstvolgende collegevergadering om gezamenlijk te „delibereren" over de vacature. Op 2 november stelt Meulman voor
om eerst eens bij de kerkeraad van de Nederlands Hervormde Gemeente te gaan informeren of de
bestaande combinatie van het schoolmeestersambt met de functie van voorzanger en voorlezer in de
kerk ook bij een nieuwe onderwijzer voortgezet kan worden en zo ja, wat de tractementen voor de
betreffende functies zullen zijn5.
Op een brief van deze strekking wordt op 13 november gereageerd. Dominee Detmar schrijft, dat de
kerkeraad besloten heeft voorlopig nog geen definitieve beslissing te nemen over de combinatie van
functies; men wacht liever nog even af wat voor persoon de nieuwe onderwijzer zal zijn6.
De Procedure om de vacature te vervullen ^aat intussen door. ïn de verCTaderin° van het colle°e van
burgemeester en wethouders van 13 augustus 1827 stelt mr. Meulman voor een advertentie te
plaatsen in de „Bijdragen"7 en kandidaten op te roepen zich te melden voor een vergelijkend examen.
Aldus wordt besloten, bijna een jaar na het overlijden van Elias de Jong!8
In het augustus-nummer van de „Bijdragen" verschijnt dan de volgende advertentie: „Door het
overlijden van den verdienstelijken onderwijzer Elias de Jong staat de Openbare Nederduitsche
School alhier open, welke sedert door des overledenes zoon wordt waargenomen. Men verlangdt een
onderwijzer, ten minsten van den tweede rang, voorzien van eene acte van toelating tot het geven van
doelmatig onderrigt in de Fransche taal. Die welke naar deze plaats willen dingen worden
uitgenodigd om zich vóór den laatsten September dezes jaars in persoon of met vrachtvrije brieven
aan te dienen bij den heer Burgemeester der stad Woerden met overlegging van al de bij de Wet
vereischte getuigschriften. De voordeelen aan deze post verbonden bestaan, buiten kostelooze woning
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met een tuin en een jaarwedde van f 300,— en de schoolgelden van een vermoedelijk getal van ruim
tweehondert leerlingen, in welke betaling door een in te voeren schoolfonds zal worden voorzien. De
dag van het vergelijkend examen zal nader in deze Bijdragen en in de Staatscourant worden
medegedeeld".9
Er wordt enthousiast gereageerd op de advertentie. In de vergadering van burgemeester en
wethouders van 9 oktober 1827 maakt de burgemeester bekend dat er 15 sollicitanten zijn.10 In de
vergadering van de gemeenteraad van 1 november wordt besloten om op 27 november 1827 een
vergeiijKenu examen te ïaten plaatsvinden."
Dit gebeurt inderdaad in aanwezigheid van schoolopziener Meulman, burgemeester De Brauw, de
wethouders Knijff en Okhuijzen, secretaris Blom van Assendelft en de raadsleden De Wolff, Van
Assum, Pruymboom, Van Seims, Wezstein en Paling. Ook aanwezig zijn de predikanten van de
Nederlands Hervormde kerk en, als deskundigen, een aantal onderwijzers uit buurgemeenten. De
kandidaten worden onder meer getest op hun kennis van Franse en Nederlandse letterkunde,
praktische en theoretische taal- en rekenkunde, opstellen, geschiedenis, aardrijkskunde en schrijfkunst. De kandidaten zijn jong (ze variëren in leeftijd van 24 tot 36 jaar) en komen vooral uit
Noord-en Zuid-Holland. Na het examen blijken de beste kandidaten te zijn Pieter Mazirel, een
32-jarige hoofdonderwijzer uit Noordwijk aan Zee, en Jan Waltman, 27 jaar, hoofdonderwijzer te
Delft.12
Op 3 december komt de gemeenteraad opnieuw bijeen; ook schoolopziener Meulman is uitgenodigd.
Deze draagt in de vergadering de bekwaamste kandidaat, Pieter Mazirel, voor voor de functie van
onderwijzer aan de Stadsschool. Het raadslid Pruymboom vraagt of de raad verplicht is de eerst
voorgedragen kandidaat te benoemen. Het antwoord van Meulman luidt, dat men de bekwaamste
kandidaat niet kan passeren. De raad denkt hier toch anders over: bij stemming blijken zes leden,
waaronder de burgemeester, tegen de benoeming van Mazirel te zijn, terwijl vijf leden hem wél willen
aanstellen. Dit verbaast de schoolopziener in hoge mate; hij wijst op de uitstekende getuigschriften
van Mazirel en probeert zo de raadsleden te overtuigen om deze toch te verkiezen. De raad blijft in
meerderheid bij haar besluit en kiest Jan Waltman, de tweede persoon op de voordracht.13 De
schoolopziener, die boos vertrokken is, wordt schriftelijk verzocht om het besluit aan de minister van
Binnenlandse Zaken mede te delen om goedkeuring te verkrijgen voor de benoeming van Waltman.14
Onsuccesvolle pogingen om Mazirels benoeming te voorkomen
Maar helaas . . . de gewenste goedkeuring blijft uit. De Gouverneur van Zuid-Holland deelt op 15
februari 1828 mede dat het de minister behaagd heeft niet Jan Waltman, maar Pieter Mazirel aan te
stellen als onderwijzer aan de Stadsschool te Woerden. Op 20 februari wordt onverwijld een
buitengewone vergadering van de gemeenteraad gehouden. Na lezing van de brief neemt
burgemeester De Brauw het woord. Hij protesteert tegen de handelswijze van de minister en wijst op
de slechte reputatie die Mazirel blijkt te hebben (in Aarlanderveen heeft men hem bijvoorbeeld acht
jaar eerder ook niet willen benoemen); volgens De Brauw moet er geen gehoor gegeven worden aan
het besluit van de minister.
Niet iedereen is het voetstoots met de burgemeester eens. Er wordt gestemd, waarna blijkt dat de
burgemeester, wethouder Okhuijzen en de raadsleden De Wolff, Voorsteegh, Van Assum, Van der
Kas, Wezstein en Pruymboom zich tegen het aanvaarden van het besluit van de minister verklaren;
voorstanders zijn wethouder Knijff en de raadsleden Van Selms, Blom en Paling. Pruymboom merkt
op, dat hij, hoewel persoonlijk voorstander van Mazirel, thans, nu er naar zijn mening in strijd wordt
gehandeld met het stedelijk regeringsreglement, zich tegen het besluit zal keren. Besloten wordt om
Waltman nogmaals voor te dragen en schriftelijk te protesteren tegen de benoeming van Mazirel.15
De Gouverneur van Zuid-Holland, aan wie de brief gericht wordt, schrijft een scherp briefje terug,
waarin hij de juridische bezwaren tegen Mazirels benoeming weerlegt en verklaart dat hij er bij de
minister niet meer op terug wil komen: het gemeentebestuur moet onmiddellijk maatregelen treffen
om tot de aanstelling van Mazirel over te gaan.16
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De burgemeester stelt in de eerstvolgende raadsvergadering voor om de minister dan maar
rechtstreeks aan te schrijven met het verzoek de benoeming van Mazirel in te trekken en de door de
raad gewenste aanstelling van Waltman te bevestigen. Met ruime meerderheid gaat de raad nu
accoord en op 11 maart 1828 gaat het verzoek inderdaad naar het ministerie van Binnenlandse
Zaken.17
Ondertussen is de vacature bij de Stadsschool al meer dan anderhalfjaar niet vervuld. En op 1 april
wordt de situatie nijpend: de waarnemend onderwijzer De Jong jr. is aangesteld als onderwijzer aan
de school van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen te Nijmegen en met zijn vertrek zal er geen
onderwijzer meer zijn. Men besluit daarom om schoolopziener Meulman het verzoek te doen
toekomen om, in afwachting van de benoeming van een nieuwe onderwijzer, Aart van Baarsel, de
onderwijzer van de Armenschool te Woerden, met het onderwijs aan de Stadsschool te belasten.
Meulman gaat accoord en zo wordt de, letterlijk en figuurlijk, arme Van Baarsel door burgemeester en
wethouders gelast om, naast zijn eigenlijke functie bij de Armenschool, ook les te gaan geven aan de
Stadsschool.18 Op 14 april benoemt de Woerdense kerkeraad hem ook tot voorlezer en voorzanger.19
Op 17 oktober 1828 is er van het departement van Binnenlandse Zaken nog steeds geen reactie
gekomen op het verzoekschrift van de gemeenteraad. Deze besluit in haar vergadering op die dag om
de minister er nog maar eens op te attenderen20 en inderdaad: op 31 oktober geeft de minister
uitsluitsel. Op advies van de Gouverneur van Zuid-Holland heeft de minister gemeend het verzoek
om in plaats van Mazirel Waltman te benoemen, te moeten afwijzen. Tevens wordt het stadsbestuur
dringend verzocht om onverwijld over te gaan tot de aanstelling van Mazirel.21
De raad neemt het echter niet! In een buitengewone raadsvergadering, belegd op 10 november, stelt
een ernstig ontstemde burgemeester De Brauw voor om, als laatste redmiddel, de Koning aan te
schrijven met het verzoek, „dat, aangezien het den wensch is van den Raad alsook van het grootste
gedeelte der burgerij, dat het Z.M. behagen moge, teneinde aan het verlangen der ingezetenen te
voldoen, om, als eene gunst, te gelasten dat de autorisatie tot de aanstelling van Pieter Mazirel worde
ingetrokken en die te doen verleenen tot het aanstellen en benoemen van Jan Waltman". Een
bekwaam Utrechts advocaat, ene Verloren, zal het verzoekschrift op moeten stellen.
Toch is de raad verdeeld. Een groepje raadsleden rondom wethouder Knijfï voelt er niets voor, terwijl
de burgemeester en wethouder Okhuijzen met hun aanhang vóór zijn. Het raadslid Paling, dat tegen
het verzoekschrift gestemd heeft, staat er zelfs op dat dit uitdrukkelijk in de notulen vermeld wordt: als
rijksambtenaar vreest hij, dat zijn functie in gevaar komt indien hij verzet pleegt tegen een besluit van
de rijksoverheid . . .22
En dan houden de notulen van deze vergadering plotseling op.23 Is de strijd zo hoog opgelopen, dat
secretaris Blom van Assendelft het niet meer heeft durven notuleren? Het verzoekschrift aan koning
Willem I vindt wel doorgang, maar heeft geen succes. Op oudejaarsdag 1828 ontvangt men in
Woerden het bericht, dat het verzoekschrift, via de secretaris van de Koning, doorgezonden is naar. .
de minister van Binnenlandse Zaken, hetgeen neerkomt op afwijzing.24
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De meerderheid in de raad wil echter nog niet opgeven. Op 5 januari 1829 besluit men wederom de
minister aan te schrijven en hem nu „nederigst" te verzoeken om toch gunstig te willen beschikken op
hun verzoek.25 Maar men vindt het op het departement nu blijkbaar welletjes. De Gouverneur van
Zuid-Holland, Van der Duyn van Maasdam, nodigt de burgemeester uit voor een conferentie op 21
januari in het „locaal van het Gouvernement van Zuid-Holland" in Den Haag. Waarschijnlijk heeft
de burgemeester daar een flinke uitbrander gekregen en is hem medegedeeld dat het nu maar eens
afgelopen moet zijn met het traineren van de benoeming van Mazirel.26
Dit bezoek zal de burgemeester en zijn aanhangers er waarschijnlijk definitief toe bewogen hebben
om een zeer opmerkelijke stap te doen, die echter voorlopig nog niet bekend wordt. In de speciale
raadsvergadering van 27 januari 1829 betoont De Brauw zijn leedwezen met het feit dat de stad het
onderspit heeft moeten delven tegenover de regering. Men kan echter nog wel even laten merken hoe
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hoog het de meerderheid van de raad zit, dat Mazirel benoemd is: men zal hem laten weten dat hij zijn
benoeming uitsluitend aan de minister te danken heeft en derhalve niet aan het stadsbestuur. De
benoeming zal ingaan op 1 april 1829.27
In de buitengewone raadsvergadering van 14 april blijkt echter dat er meer aan de hand is dan men tot
op dat moment zou vermoeden. In deze vergadering verklaart burgemeester De Brauw zich niet te
willen bemoeien met de regeling van de werkzaamheden m.b.t. het schoolwezen, nu men opgezadeld
is met Pieter Mazirel als onderwijzer aan de Stadsschool. Hij stelt voor dit werk maar te laten doen
door een commissie. Wel verzoekt hij de raadsleden, die met hem tegen de komst van Mazirel
gestemd hebben, nu „hunne kinderen uit den school niet terug te houden maar wanneer hij
onderwijzer zich wel en goed gedraagd, alle die achting toe te dragen, die men aan ieder ordenlijk
mensch verschuldigd is als zullende Zijn Ed. Achtb. ook medewerken en van de eerste zijn om zijn
kinderen bij hem school te zenden".
Dit wordt het raadslid J.E. Pruymboom te machtig. Hij vindt het gedrag van de burgemeester zwak en
is van mening dat het college van burgemeester en wethouders zich met de plichtplegingen en
noodzaken, die het aanstellen van een onderwijzer met zich meebrengt, moet belasten. En dan komt
plotseling de aap uit de mouw: burgemeester De Brauw reageert verbeten en verklaart dat hij zijn
ontslag als burgemeester en raadslid heeft ingediend en hij hoopt dat het wordt ingewilligd, want in
zo'n gemeentebestuur wil hij niet meer werken!28
Dit is de eerste officiële vermelding in het Woerdense gemeentearchief van deze opmerkelijke
gebeurtenis. Op 5 februari 1829 heeft De Brauw inderdaad, mét wethouder Okhuijzen en de
raadsleden Voorsteegh, Van Assum, De Wolff, Van der Kas en Wezstein, bij de Koning een verzoek
tot ontslag uit hun functie ingediend. In dit nogal huilerig opgesteld verzoekschrift verklaren ze, dat ze
zich bij hun benoeming in 1824 „hogelijk vereerd" voelden, benoemd te zijn en geven ze te kennen
alleen maar in het belang der burgerij te willen werken. Daar de Koning hun wens om Mazirel niet te
benoemen, niet heeft willen vervullen, vrezen zij dat ze persoonlijk in 's Konings ogen gefaald hebben
en dat ze niet voldoen als gemeentebestuurders. Ten gevolge hiervan verzoeken ze ontslag uit hun
respectievelijke functies.29
Het bericht slaat in de vergadering in als een bom (hoewel met name Pruymboom langs onofficiële
weg toch al wel op de hoogte zal zijn geweest van de ontslagaanvraag).30 De burgemeester blijft op
zijn stuk staan: hij weigert zelfs de stemmen te tellen bij de formatie van de commissie. Men komt tot
het verstandige besluit de zaak voorlopig maar te laten rusten.
Burgemeester De Brauw c.s. trekken hun ontslagaanvrage in
Op 1 juni 1829 lijkt in de raadsvergadering de ontslagaanvrage van de burgemeester en zijn
medestanders vergeten, maar deze schijn bedriegt. Het raadslid Pruymboom legt de vinger op de
wond: hij meent op straat geruchten te hebben gehoord dat de ontslagaanvraag van de heren geen
doorgang gevonden heeft. Pruymboom zou graag één en ander eens officieel vernemen tijdens de
vergadering, met andere woorden in de raad en niet op straat! De burgemeester is pijnlijk getroffen
door deze opmerking en zegt toe in de eerstvolgende vergadering hier nadere mededelingen over te
doen.31
De door Pruymboom genoemde geruchten berustten inderdaad op waarheid. Namens koning
Willem I heeft de minister van Binnenlandse Zaken tamelijk koel gereageerd op de ontslagaanvraag:
met de mededeling dat de heren zich vergist hebben en dat ze in het geheel het vertrouwen van de vorst
niet verloren hebben, worden ze verzocht hun verzoek om ontslag te heroverwegen.32
Op 12 juni 1829 deelt burgemeester De Brauw dit, mede namens de andere betrokken heren, aan de
raad mede. Hij verklaart ook hierop geantwoord te hebben, dat de betrokken heren hun
ontslagaanvraag zouden intrekken en zelfs Mazirel als onderwijzer zouden accepteren onder
voorwaarde dat . . . de districtsschoolopziener Meulman op z'n minst een ernstige berisping zou
krijgen. Want wat was namelijk het geval? In de raadsvergadering van 3 december 1827, waarin de
raad besloot Waltman voor te dragen voor de functie van onderwijzer aan de Stadsschool, was
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Meulman, zoals De Brauw geschreven had, „uit zijn stoel opgerezen in eenen boose houding en verliet
de vergadering zonder noch den geheelen raad noch één van deszelfs leden te groeten, onder het uiten
van dezen woorden: „Ik zal weten wat ik te doen heb, nu kan je nog lang naar eenen onderwijzer
wagten!", gelijk ook nog Zijn Ed. in dezelfde vergadering den laatsten ondergetekende (nl. Jacob
Wezstein) grovelijk beledigde, door hem aan te zeggen: „Och, hij weet niet wat hij zeid". De
burgemeester maakt voorts gewag van andere beledigingen en tegenwerking van de invloedrijke
Meulman, die „in zijn menigvuldige betrekkingen en steunende op zijn invloed bij het Gouvernement
en vooral bij zijn veel vermogende vrienden niet dan te veel gelegentheid daartoe heeft en hiervan als
het nodig is, zeer goed gebruik weet te maken!"33
De burgemeester besluit met te zeggen dat de minister toegezegd heeft Meulman te berispen. Tevens
wil De Brauw hiermee een einde maken aan de onderlinge slechte sfeer in de raad. Pruymboom
sputtert nog wat, maar tenslotte wordt Mazirel officieel benoemd en kan hij zijn intrede doen.34
Eerste conflicten tussen het stadsbestuur en de onderwijzer
Wie was deze Pieter Mazirel, die vóór zijn komst al tot hevige agitatie in de Woerdense
bestuursregionen aanleiding had gegeven? Hij werd op 27 december 1794 in Leiden geboren en was,
voor hij zich te Woerden vestigde, onderwijzer te Noordwijk. Hoewel hij zeer kundig was, droeg hij
om onduidelijke redenen toch een slechte reputatie met zich mee. Spoedig blijkt dit niet volledig op
fantastische verhalen gebaseerd te zijn.
In de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 juli 1829, dus twee
maanden na zijn benoeming, staan er al twee ouders in het stadhuis om zich over Mazirel te beklagen.
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De weduwe Radix vertelt de heren, dat haar dochter zodanig door de nieuwe onderwijzer is
mishandeld, dat ze bloedend naar huis gekomen is. Gilles de Wolff, één der raadsleden die zich tegen
Mazirel gekeerd had, weet zelfs te melden dat zijn kind door de onderwijzer uit de schoolbank
gesleurd is en twee keer tegen de grond gesmeten. De Wolff is hierover geschokt en denkt al aan
„privaat onderwijs" voor zijn kinderen. Mazirel wordt terstond op het matje geroepen en verweert
zich tegenover de burgemeester met de opmerking dat de kinderen „onverbiedelijk en zeer lastig"
waren. Maar De Brauw wijst hem desondanks ernstig terecht en adviseert hem zich niet door drift te
laten leiden.35
Mazirel krijgt voorlopig nog geen voet aan de grond bij het stadsbestuur. De burgemeester en zijn
vrienden proberen hem waar mogelijk een hak te zetten. Als Mazirel avondschool wil gaan houden,
weigeren burgemeester en wethouders hem van stadswege verlichting te verstrekken. Ook vindt de
onderwijzer het stadsbestuur tegenover zich als hij zich beklaagt over het feit dat hij aangewezen is als
dienstplichtig brandweerman. Hij beroept zich hierbij op de verantwoordelijkheid ten opzichte van
zijn leerlingen, die hij, bij brand, niet in de steek mag laten. Maar zijn klacht vindt geen gehoor: hij
moet zelfs een boete betalen als hij een keer verzuimd heeft om te komen oefenen.36
Ondertussen benoemt de gemeenteraad in haar vergadering van 2 februari 1835 een „Commissie
voor plaatselijk toevoorsigt over de scholen en over de onderwijzers der jeugd van beider kunne",
kortweg de Schoolcommissie genoemd. Ze werd ingesteld om toezicht te houden op de kwaliteit van
het onderwijs en de belangen van vooral de leerlingen te behartigen (en die van hun ouders!).
Voorzitter wordt de nu al tamelijk bejaarde schoolopziener Meulman; de heren C.J. Bredius, M. de
Haan Jzn., M.J. van Erp Taalman Kip, J.E. Pruymboom en H. Knijff worden lid. Burgemeester De
Brauw, die ook aangezocht werd om zitting te nemen in de Schoolcommissie, bedankt „om redene
daarvoor hebbende".37 Zou hier misschien nog rancune ten opzichte van Meulman achter gezeten
hebben?
De Schoolcommissie krijgt al snel te maken met Mazirel. Op 16 november 1835 komt deze
persoonlijk klagen over het feit dat burgemeester en wethouders aan enkele ouders van leerlingen die,
gezien hun maatschappelijke positie, op de Stadsschool thuishoorden, toestemming verleend hadden
om hun kinderen op de Armenschool onderwijs te laten volgen. Mazirel zou hierdoor ernstig schade
lijden, omdat hij op deze manier inkomsten uit schoolgeld zou derven. De Schoolcommissie
informeert nader en nodigt de betrokken ouders uit in haar vergadering. Dan blijkt waar de schoen
wringt: op de Armenschool ligt de kwaliteit van het onderwijs hoger, „terwijl ook sommigen daarbij
te kennen gaven dat zij hunne kinderen niet of niet dan met moeite naar de openbare school krijgen
konden, uit vreeze van mishandelingen, waaraan zij, zoo ze beweerden, vanwege de onderwijzers
bloot stonden".38
Dat dit laatste waar was lijdt geen twijfel. We zagen al dat Mazirel geen toonbeeld van
zachtmoedigheid was en ook de door hem aangestelde ondermeester Johannes Corver had weinig
scrupules. Deze Corver moet al kort na zijn aanstelling bij mr. Meulman op het matje komen, omdat
hij zich schuldig gemaakt had aan „het geven van slagen en stoten".39
Op grond hiervan wordt het besluit van burgemeester en wethouders dus niet gewijzigd en moet
Mazirel knarsetandend toezien hoe burgemeester De Brauw hem wederom de voet dwars heeft gezet.
Want dat vooral de burgemeester hierachter zat blijkt bijvoorbeeld ook uit het inspectierapport, dat
de landelijk Inspecteur der Latijnse scholen en van het Middelbaar en Lager Onderwijs, H. Wijnbeek,
in 1838 opstelde. In dit rapport lezen we over zijn bezoek aan Woerden, dat aan de Armenschool
„ook kinderen uit den burgerstand, met verlof van den burgemeester, tegen betaling van schoolgeld
worden toegelaten en zulks ten nadeele van de burgerschool, op wiens onderwijzer, Mazarel, de
burgemeester ontevreden is".40
De kwestie van de financiering der schoolbehoeften
In 1837 ontstaat het volgende conflict tussen Mazirel en het stadsbestuur, waarbij nogmaals het
provinciaal bestuur moet optreden. In de raadsvergadering van 23 november van dat jaar stelt
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burgemeester De Brauw voor om voortaan de kosten van schoolbehoeften voor de Stadsschool niet
meer uit de stadskas te financieren (vanwege de „deplorabele toestand van stads financiën"), maar
deze door de ouders van de leerlingen te laten betalen.41 Mazirel moet, met andere woorden, zelf maar
zorgen dat hij het benodigde geld voor schriften, potloden en krijt bij de ouders van zijn leerlingen
loskrijgt. Maar de onderwijzer laat zich ook hier niet kennen: onmiddellijk protesteert hij bij
Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Hij wijst erop dat in de advertentie, waarop hij indertijd
solliciteerde, geen sprake was van een regeling van de kosten van de schoolbehoeften en daarom vindt
hij de beslissing van het stadsbestuur onjuist. Hij wijst op de schade die zijn persoon lijdt (zijn
inkomsten waren kort daarvoor ook al verminderd door een van stadswege doorgevoerde, tijdelijke
vermindering van het schoolgeld) en vindt de Gouverneur, Van der Duyn van Maasdam, aan zijn
kant. Op scherpe toon geeft deze het stadsbestuur te kennen dat het onzalige plan met betrekking tot
de schoolbehoeften ingetrokken moet worden.42
Ook nu zijn er wel weer raadsleden die zich verongelijkt tonen. Het raadslid Van Erp Taalman Kip
verwoordt dit in de vergadering van 19 april 1838. Hoewel hij alreeds vermoed had dat er een
terechtwijzing zou komen uit Den Haag, doet het hem pijn dat deze zo streng opgesteld was. Hij „had
gewenscht dat die in eene andere vorm waren gegooten geweest; nu toch staat zij in eenen zedelijken
zin genomen gelijk met de stoffelijke correctie, die de schoolmeester of onderwijzer zijne discipelen
toedient".43

Hervormde Kerk m Kerkplein. Woerden.

Het Kerkplein te Woerden ca. 1920. Het vierde gebouw van rechts
was
de Stadsschool
(thans drukkerij
Zuijderduijn.) Coli: Gemeentearchief Woerden.
Mazirels laatste jaren
Duidelijk is dat de algehele situatie in een stadium gekomen is waarin ze nauwelijks meer kan
verslechteren. Het merkwaardige is echter, dat zowel de onderwijzer als het stadsbestuur in de situatie
gaan berusten. Met wisselend succes worden er kleine conflicten uitgevochten, maar aan beide kanten
is de fut er toch uit. Nog één keer komt het tot een wat heftiger confrontatie.
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Gedeelte van het proces-verbaal van het vergelijkend examen op 27 november 1827. De kandidaten werden
per onderdeel beoordeeld met een cijfer tussen de 0 en 8. Gemeentearchief Woerden, inv.nr. 1477.

In de Schoolcommissie (waarin Meulman dan geen zitting meer heeft) heeft in 1843 burgemeester De
Brauw zitting genomen. Eenjaar later zal hij weer aftreden, maar kort na zijn installatie neemt hij deel
aan een inspectiebezoek aan de Stadsschool, waarbij onder meer geconstateerd wordt dat in de school
„de bij de wet gevorderde schoolorde niet aanwezig is".44 In hoeverre hier persoonlijke sentimenten
van De Brauw en van andere, Mazirel ongunstig gezinde personen als notaris De Haan en het raadslid
Van Erp Taalman Kip in het geding zijn geweest is moeilijk te achterhalen.
Bij deze inspectiebezoeken was echter wel duidelijk geworden, dat het schoolgebouw van Mazirel te
klein geworden was. Ook een tweede hulponderwijzer zou, gezien het groeiend aantal leerlingen,
geen overbodige luxe zijn. De Schoolcommissie richt op 22 januari 1846 dan ook een verzoek van die
aard aan de raad. Het verzoek was geenszins onredelijk, maar wederom staat de meerderheid van de
raadsleden er niet achter. Zoals gebruikelijk wordt er weer gerefereerd aan de slechte kwaliteiten van
het onderwijs (waar pedagogisch gezien inderdaad wel iets aan mankeerde, maar die, waar het zuiver
de vaardigheden en kennis van Mazirel betrof, van hoog niveau was) en ditmaal worden ook de hoge
kosten van één en ander aangevoerd. Het zou de stadskas f3815,— gaan kosten en de beslissing moest
nog maar eens goed overwogen worden. Het hoeft dus geen verbazing te wekken dat Mazirel nog lang
kon wachten op uitbreiding van zijn ruimte en personeel . . . 45
Maar, zoals eerder opgemerkt, hevige strijd tussen Mazirel en het stadsbestuur komt er na 1846 niet
meer aan de oppervlakte. In 1852 neemt burgemeester De Brauw ontslag als burgemeester46 en zijn
invloed neemt allengs af (alhoewel hij nog tot 1868 lid van de gemeenteraad blijft). En wat Pieter
Mazirel betreft: pas in 1858 krijgt hij er een tweede hulponderwijzer bij.47 Lang zal hij er echter geen
plezier van hebben: op 30 september 1859 sterft hij in zijn woning in de Kerkstraat, bijna 65 jaar oud,
moegestreden na meer dan 30 jaar strijd tegen vooroordelen, rancune en willekeur ten opzichte van
zijn persoon.

Noten:
1) F.J.C. Rombach, Gevraagd te Montfoort: een onderwijzer, Heemtijdinghen, 20, 2 (1984), 29-49.
In dit artikel wordt ook een duidelijk algemeen overzicht gegeven van de landelijke onderwijssituatie in het
eerste gedeelte van de vorige eeuw.
2) De Stadsburgerschool, ook Stadsschool of Openbare School genoemd, bestond naast de Armenschool en
was bestemd voor kinderen uit de burgerklasse, waarvan de ouders in staat waren voor onderwijs te
betalen. Het gebouw stond aanvankelijk op de hoek van de Lange Groenendaal en de Hoge Woerd,
tegenover het Arsenaal; rond 1827 werd de Stadsschool verplaatst naar het Kerkplein, naar het pand
waarin zich thans drukkerij Zuijderduijn bevindt.
3) In „Woerden in Slagtmaand 1813", het verslag van mr. Jan Meulman over de gebeurtenissen op 24
november 1813 te Woerden wordt het moedig en koelbloedig gedrag van meester De Jong bij het
binnentrekken der Franse troepen beschreven (p. 45-47).
4) Gemeentearchief Woerden (GAW), Notulen burgemeester en wethouders, inv.nr. 49.
5) Zie noot 4.
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onderwijs.
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