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Gevraagd te Montfoort: een onderwijzer
door F.J.C. Rombach

Onderwijzer Matthijs van Berkel en zijn werk in Montfoort van 1825 tot 1860.
Benoemingsbeleid en problemen rond de aanstelling van een onderwijzer in 1825 respectievelijk in 1837. Een stukje geschiedenis van het lager onderwijs in Montfoort.
I. De ontwikkeling van het lager onderwijs in de eerste 25 jaren van de 19e eeuw
a. Algemeen.
De wet van 1806 (betrekkelijk het Lager Schoolwezen) heeft op de ontwikkeling van het onderwijs in de eerste
helft van de vorige eeuw een belangrijke invloed gehad. Deze wet was de afsluiting van een periode vol van
nieuwe ideeën en idealen over opvoeding en onderwijs.
Nieuwe opvattingen, die in de tweede helft van de 18e eeuw in Frankrijk en de Duitse landen ontstonden en in
ons land vooral onder de gegoede burgerij bekendheid verwierven. Een nieuw pedagogisch denken deed aldus
zijn intrede. De in 1784 opgerichte Maatschappij tot Nut van 't Algemeen was met betrekking tot de verspreiding
van de nieuwe gedachten over opvoeding en onderwijs, zowel theoretisch als praktisch zeer actief.
In het lager onderwijs waren onderwijzers reeds bezig met een andere wijze van lesgeven. Ook de leerstof werd
anders benaderd. De bij de onderwijsvernieuwers levende gedachten begonnen inhoud te krijgen door de
Bataafse Omwenteling van 1796. Immers, die ideeën leefden ook bij politieke leiders die toen aan de macht
kwamen. Zo kwam er dan ook een omwenteling in het onderwijs met betrekking tot methode en doelstelling.
b. Lager onderwijs.
Vóór de omwenteling was er hoofdelijk onderwijs, meestal in éénmansscholen. De onderwijzer liet namelijk
ieder kind in het schoollokaal alleen bij zich komen om het te overhoren en nieuwe opdrachten te geven. In feite
dus uit het hoofd ieren om het te kunnen opzeggen. In principe werd er niet uitgelegd en toetsing van inzicht vond
niet plaats.
Het nieuwe systeem ging uit van de zeer belangrijke grondgedachte dat het onderwijs voortaan klassikaal zou
zijn. Men kon aldus kinderen van hetzelfde opleidingsniveau in groepjes bij elkaar zetten om ze gezamenlijk te
onderwijzen en te overhoren. In vergelijking met de oude methode kostte deze wijze van lesgeven minder tijd. De
klassikale werkwijze maakte het ook mogelijk de kinderen iets uit te leggen. Een ander aspect was dat de
kinderen, door de groepsgewijze benadering, leerden samen te werken, maar ook individueel probeerden uit te
blinken in de groep.
c. Onderwijswetten.
Zoals hierboven gezegd, was de wet van 1806 een afsluiting van een proces vol van nieuwe ideeën. De eerste en
tweede wet op het lager onderwijs van respectievelijk 1801 en 1803 waren geen lang leven beschoren en werden
herzien met de wet van 1806. Deze derde schoolwet van 3 april 1806 werd eerst in 1814 in werking gesteld en
bleef dit tot 1857.
Twee belangrijke elementen uit deze wet zijn:
1. het toezicht op de scholen en
2. de kwaliteit van het onderwijzend personeel.
ad. 1. Het verwerkelijken van de vernieuwingen in het onderwijs maakte een strenge overheidscontrole
noodzakelijk. Op het gebied van het toezicht werd de schoolopziener (thans: inspecteur) de belangrijkste figuur.
In samenwerking met de schoolopziener konden eventuele plaatselijke schoolcommissies een wakend oog
houden op de gang van zaken. Een overkoepelend orgaan werd de Departementale (Provinciale) Commissie van
Onderwijs. Het oppertoezicht berustte bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
ad. 2. Over het algemeen was de kwaliteit van het onderwijzend personeel niet hoog. Het onderwijs was voor het
grootste deel een kerkelijke aangelegenheid en het is begrijpelijk dat meer gelet werd op de kwaliteiten van de
onderwijzer als koster, voorzanger en voorlezer, dan op zijn kennis als onderwijzer.
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De wet van 1806 gaf de voorrang aan de onderwijskundige vaardigheden, hetgeen betekende dat de onderwijzer
de voor hem noodzakelijke getuigschriften via examens diende te behalen. Art. 20 van de wet van 1806 bepaalde
dat in elk departement (elke provincie) in een huishoudelijk reglement nadere bepalingen omtrent de bovengenoemde twee punten zouden worden opgenomen. Voor het departement Utrecht werd het huishoudelijk
reglement afgekondigd op 11 november 1806.
De „Algemene Schoolorde" gaf voorschriften met betrekking tot de dagelijkse gang van zaken binnen de school.
Uit deze Algemene Schoolorde werd een Bijzondere Schoolorde voor elk departement afgeleid. Voor het
departement Utrecht werd deze op 30 december 1810 van kracht.
De wet van 1806 en latere bepalingen en voorschriften waren bestemd voor het gehele lager onderwijs, zowel de
openbare- als bijzondere lagere scholen. Het onderscheid tussen beiden was gelegen in het feit wie voor de
geldmiddelen ten behoeve van de school verantwoordelijk waren. Van belang is ook nog het besluit van 20 maart
1814 no. 2, waarbij de wet van 3 april 1806 in werking wordt gebracht (bijlage 1 ). Hierin wordt beklemtoond dat
genoemde wet van 1806 niet alleen wordt gehandhaafd in de provincies, alwaar hij reeds is ingevoerd, maar ook
in werking wordt gebracht in die gebieden die met de Staat der Nederlanden zijn verenigd of verder verenigd
zullen worden. Ter vervulling van opengevallen plaatsen van onderwijzers zullen de opgeroepen wettige
sollicitanten aan een vergelijkend examen worden onderworpen. Na ontvangst van het examenverslag zal het
Ministerie van Binnenlandse Zaken de toestemming tot de aanstelling of de toelating verlenen en de vereiste akte
uitreiken.
In de provincie Utrecht duurde het toch nog enkele decennia voordat op alle scholen volgens de nieuwe methode
les gegeven werd en men kan stellen dat het onderwijs in de jaren 1795 tot 1815 niet zo sterk veranderd is. De
overgang was geleidelijk, ook al wegens de moeite die oudere onderwijzers met de omschakeling hadden.
d. Onderwijzers.
Het ambt van schoolmeester stond niet hoog in aanzien en was qua financiën onaantrekkelijk. Een gevolg was
dat schoolmeesters vaak onbekwaam waren. Meestal vermeerderde hij zijn inkomsten door per kind schoolgeld
te vragen en er bijbaantjes op na te houden, zoals: koster, organist, voorzanger, grafdelver of herbergier.
Krachtens de wet van 1806 zou de onderwijzer worden betaald uit op te richten schoolfondsen. Dit ging overal
niet even vlot en men bleef daarbij ook nog steunen op door de leerlingen te betalen schoolgelden en de kerkelijke
nevenfuncties. Zo hij er een had, moest de schoolmeester zelf zijn ondermeester betalen.
Behalve de bepaling omtrent de schoolfondsen werd vastgesteld dat de onderwijzers dan en slechts dan als
zodanig werden toegelaten als de vakbekwaamheid na afgelegd examen was gebleken. Het merendeel der
onderwijzers werd in de praktijk opgeleid. Er waren onderwijzersverenigingen met als doel eikaars kennis te
vermeerderen. Ook kreeg men in de praktijk les van een hoofdonderwijzer of in de avonduren theorielessen van
schoolopzieners. De sinds 1816 in Haarlem opgerichte Rijkskweekschool leverde niet zoveel onderwijzers af,
omdat het aantal door de regering beschikbare beurzen vrij gering bleef.
De na het afleggen van bovengenoemd examen verkregen akte van algemene toelating was de belangrijkste
voorwaarde waar een onderwijzer aan moest voldoen en naar gelang van leeftijd, kennis en bekwaamheid werd
hij in één van de hieronder volgende rangen ingedeeld:
1. voor de vierde of laagste rang moest men tamelijk bedreven zijn in het lezen, schrijven en rekenen en enige
aanleg bezitten om onderwijs te geven,
2. voor de derde rang moest men wel ervaren zijn in het lezen, schrijven en rekenen en deze vaardigheden kunnen
toepassen op zaken van het dagelijks leven. Voorts enige kennis van de Nederlandse taal bezitten en enig begrip
hebben van een goede manier van onderwijzen,
3. voor de tweede rang moest men goed bedreven zijn in het gewoon als wel in het kunstmatig lezen, goed kunnen
schrijven, zowel theoretisch als praktisch de rekenkunde goed begrijpen. Voorts de voornaamste regels van de
Nederlandse taal alsmede de gronden daarvan kennen, enig begrip hebben van de aardrijks- en geschiedkunde en
een genoegzame bekwaamheid en geoefendheid bezitten in het geven van oordeelkundig onderwijs,
4. voor de eerste rang gold een grondige bedrevenheid in de vakken van het lager onderwijs en wel in het
bijzonder goed bedreven zijn in de grondbeginselen en de beoefening van een oordeelkundige leerwijze in de
aardrijks- en geschiedkunde. Wel bekend zijn met de natuur- en wiskunde en in beschaafdheid van verstand
uitmunten.
Kortom, de vierde rang was het absolute minimum en om tot de derde rang te behoren moest de onderwijzer,
behalve kunnen lezen, schrijven en rekenen, bovendien enige algemene ontwikkeling hebben. In toenemende
mate zou het gebruikelijk worden dat onderwijzers deze rang bezaten. De tweede rang was voor de zeer goeden;
de eerste rang werd nauwelijks toegekend en blijkbaar slechts bestemd voor de allerbesten.
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De onderwijzer speelde een bijzonder belangrijke rol bij het doorvoeren van vernieuwingen voortvloeiend uit de
wet van 1806 en dat hij daarom aan de nodige eisen moest voldoen zal een ieder duidelijk zijn. Art. 13 van de wet
gaat over de vier eisen om lager onderwijs te geven:
1. één of meer schriftelijke bewijzen van goed burgerlijk en zedelijk gedrag,
2. in het bezit zijn van de akte van algemene toelating,
3. behalve de algemene toelating, een speciaal beroep, aanstelling of toelating tot een school of voor een plaats te
hebben verkregen,
4. na het verkrijgen van een speciaal beroep, aanstelling of toelating, zich met de desbetreffende bewijsstukken
persoonlijk of schriftelijk tot de schoolopziener van het district of de plaatselijke schoolcommissie te wenden.
De klassificatie in de scholen sloot aan bij de rangen van de onderwijzers en maakte het derhalve mogelijk bij
vacatures te voorzien in de behoefte aan het gewenste gekwalificeerde onderwijzend personeel.
Een vacature moest door de voor de aanstelling van de onderwijzer verantwoordelijke instantie - meestal de
gemeente - schriftelijk worden gemeld bij de schoolopziener van het district of de plaatselijke schoolcommissie
onder vermelding van het tractement en eventuele emolumenten, die aan de functie verbonden waren. Hierna
werd een advertentie geplaatst in de „Nieuwe Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding,
voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in de Vereenigde Nederlanden", in het vervolg van dit artikel
met „Nieuwe Bijdragen" aan te geven. Een zeer belangrijk onderdeel in de benoemingsprocedure was het
vergelijkend examen tussen de aanwezige wettige sollicitanten. De sollicitant met het beste resultaat werd
benoemd.
De onderwijzer kon zich laten bijstaan door één of meer ondermeesters, die men kan omschrijven als
hulp-onderwijzers. Zij werden praktisch altijd door de onderwijzer in dienst genomen en betaald. Op deze wijze
konden zij in de praktijk verder worden opgeleid.
e. De situatie in Montfoort.
In 1795 werd als onderwijzer aan de lagere openbare school (volksschool) verbonden Quirijn Blanche, die in
1807 werd benoemd tot onderwijzer aan de derde Diakonieschool te Utrecht.
De opvolger van Blanche in Montfoort werd Willem van der Veen. Hij kreeg bij voortduring goede beoordelingen van de schoolopziener H. Arntzenius (bijlage 2). Van der Veen wist ook, op een enkele uitzondering na,
goede ondermeesters aan te trekken. Hij werd ook gezien als een voornaam lid van de onderwijzersvereniging,
bestaande uit de onderwijzers van Montfoort, Harmeien, De Meern en Linschoten. Van der Veen had goede
onderwijskundige kwaliteiten en de vernieuwingen in het onderwijs werden door hem positief ontvangen en
ingevoerd. Hij bracht zelf financiële offers om gewenste verbeteringen in te voeren, hoewel de overheid hiervoor
had moeten zorgdragen. De wet van 1806 voorzag hier echter niet in. Tijdens het onderwijzerschap van Van der
Veen liepen de schoolzaken zeer goed.
Een belangrijk aspect is dat de Nederlandse Hervormde kerk in Montfoort ook na de.wet van 1806 invloed bleef
houden op de benoeming van de onderwijzer aan de openbare lagere school.
Hoewel de onderwijzer uit 's-rijks kas betaald werd, was het geld in feite afkomstig uit het fonds der
Memoriegoederen, dat vroeger als aanvulling diende op de kerk- en pastoriegoederen, waaruit predikant,
schoolmeester/koster en het onderhoud van kerk en school werden betaald. De opbrengst uit de Memoriegoederen diende oorspronkelijk om de priesters te betalen, die zielemissen voor de overledenen lazen. Na de
Hervorming werd de bestemming in bovengenoemde zin gewijzigd. De school was ten nauwste verbonden met
de kerk. Als uitvloeisel van een lang bestaande traditie bestond daarenboven ook nog de combinatie van de
functie van onderwijzer met die van koster en voorzanger van de Nederlandse Hervormde gemeente. Hoewel de
wet van 1806 de voorrang gaf aan de onderwijskundige vaardigheden, bleef de kerk ten aanzien van de
geschiktheid van de kandidaat als koster en voorzanger een flinke vinger in de pap houden.
II. Problematiek rond de benoeming van Matthijs van Berkel
a. Voorbereidingen tot het vervullen van de ontstane vacature.
In de vergadering van het College van Burgemeester en Wethouders van Montfoort, bestaande uit H.A Gobius
respectievelijk J. Kabos en J. van Dam, van 9 maart 1825 wordt bekend gemaakt dat dezelfde morgen de
onderwijzer van de openbare lagere school Willem van der Veen is overleden. Na een langdurig ziekbed stierf hij
in zijn huis aan de Korte Kerkstraat no. 111. Hij werd 43 jaren oud.
De schoolopziener mr. H. Arntzenius in het Eerste district van de provincie Utrecht wordt terstond schriftelijk in
kennis gesteld. Burgemeester en wethouders schrijven dat Montfoort een braaf ingezetene en een kundig en vlijtig
leermeester heeft verloren, die uit hoofde van deze en andere goede hoedanigheden op hoge prijs werd gesteld.
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Het is derhalve van het grootste belang dat hij door een bekwaam persoon wordt opgevolgd. In een advertentie,
opgenomen in de „Nieuwe Bijdragen", geeft de schoolopziener kennis van het overlijden van W. van der Veen
(bijlage 3a).
Wat later wordt ook de gouverneur van de provincie Utrecht verzocht, niet alleen in zijn hoedanigheid van
gouverneur, doch ook als president van de Commissie voor Lager Onderwijs te zorgen voor een bekwaam
onderwijzer. Uit de correspondentie blijkt dat de gouverneur zich, in dit stadium, niet met de zaak kan inlaten. Hij
heeft de brief doorgezonden aan de schoolopziener, die hiervoor de juiste persoon is en wijst er vervolgens op dat
het sturen van de brief aan zijn adres vermoedelijk een misvatting is van burgemeester en wethouders, die
ontstaan schijnt te zijn door het gemis aan instructies over zaken als deze.
Uit het verdere verloop van de werkwijze van burgemeester en wethouders zal blijken hoe belangrijk de
aanwezigheid van de desbetreffende instructies, wet, verordeningen en reglementen - die toen inderdaad niet ter
beschikking waren - voor het benoemingsbeleid zullen zijn.
Burgemeester en wethouders verlangen een onderwijzer die, naast de gewone vakken, de Franse taal,
aardrijkskunde en geschiedenis grondig kan onderwijzen en de beginselen van de Engelse taal en de wiskunde
beheerst. Behalve deze kwaliteiten moet de te benoemen onderwijzer in het bezit zijn van een bevoegdheid eerste
rang; anders tenminste een van de tweede rang. Ook zijn aan het onderwijzerschap verbonden het kosters-,
voorlezers- en voorzangersambt in de kerk van de Nederlandse Hervormde gemeente. De kerkeraad van deze
gemeente schrijft ook een brief aan de gouverneur, gedateerd 20 maart 1825. In deze brief wordt vermeld dat bij
een vorige vacature van onderwijzer, waaraan tevens verbonden is het ambt van koster en voorzanger, kennis
werd gegeven aan de toenmalige provinciale instantie. Aangezien kerkvoogden er voor zorgen dat de ambten van
voorlezer en voorzanger, waar dat mogelijk is, verbonden blijven met die van onderwijzer, achten kerkeraad en
kerkvoogden het tot hun plicht aan de gouverneur mede te delen dat de waardige onderwijzer Willem van der
Veen overleden is. Zij verzoeken de gouverneur er het zijne aan te doen, dat de genoemde functies - die thans tot
genoegen voorlopig worden waargenomen - spoedig aan een daarvoor geschikte persoon mogen worden
opgedragen. Deze brief werd namens de kerkeraad getekend door de predikant M.B. Romenij, ouderling J.F.C.
Rombach en diaken J.W. Montandon. Namens kerkvoogden tekenden J.F. Gobius Hz. en H. Dijkman.
Het blijkt dat de vrijgekomen functie financieel aantrekkelijk is voor een onderwijzer. Een jaarwedde uit 's-rijks
schatkist van f 406,—. Daarboven gemiddeld f 500,— per jaar aan schoolgelden, alsmede vrij wonen, vrijdom
van enkele belastingen en voor verwarming van het schoollokaal wordt door het gemeentebestuur jaarlijks
f30,— uitgetrokken. Er kan derhalve gerust gesteld worden dat het jaarinkomen circa f 1000,— bedraagt.
Bovendien is de onderwijzerswoning pas twee jaren geleden, in 1823, geheel vernieuwd. Opgemerkt zij dat in
genoemde jaarwedde van f 406,— het bedrag begrepen is voor de werkzaamheden als koster en voorzanger. Het
kosterschap brengt nog aan extra's f 20,— op, zoals voor het schoonhouden van de kerk, het klokluiden en het
opwinden van het uurwerk. Hierbij wordt aangetekend dat de onderwijzer zelf zijn ondermeester(s) en
kwekelingen moet betalen. In het onderhavige geval moet de te benoemen onderwijzer nog rekening houden met
een bedrag van f 150,— dat hij gedurende drie jaren jaarlijks aan de weduwe Van der Veen moet uitkeren. Deze
bijdrage dient als overbrugging tot 1 juli 1828 als mevrouw Van der Veen van het weduwenfonds gaat trekken.
Burgemeester en wethouders krijgen van de gouverneur bericht dat de weduwe Van der Veen de schooi mag
aanhouden met behulp van de ondermeester W. Vink, die reeds tijdens de ziekte van haar man als vervanger
optrad. Het tractement van de overleden onderwijzer Van der Veen zal gedurende de vacature worden
doorbetaald en hieruit zal de ondermeester zijn vergoeding ontvangen.
In overleg met de schoolopziener worden alle zaken met betrekking tot de sollicitatie op een rijtje gezet. Hieruit
blijkt dat tot de bevoegdheid van een onderwijzer van de tweede rang de vakken aardrijkskunde en geschiedenis
behoren. Deze behoeven niet afzonderlijk in de advertentie te worden vermeld. De schoolopziener zal de
advertentie verzorgen, die zal verschijnen in de maandelijkse uitgave van de „Nieuwe Bijdragen" (bijlage 3b), die
iedere eerste van de maand te Haarlem verschijnt.
In de voorbereidingsfase verloopt niet alles even glad. Wegens enkele optredende vertragingen, verband houdend
met het maken van afspraken voor het af te nemen vergelijkend examen, worden de kandidaten per brief voor dit
examen opgeroepen. Voor het plaatsen van de daartoe strekkende gebruikelijke advertentie in de „Nieuwe
Bijdragen" was de inzendingstermijn reeds verstreken.
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b. Het vergelijkend examen.
Het examen zal plaats vinden op 2 juli 1825 in het schoollokaal te Montfoort en duren van 9.00 - 17.00 uur.
De kerkeraad van de Hervormde gemeente bericht burgemeester en wethouders per brief van 10 juni 1825 dat
akkoord wordt gegaan met het aanwijzen van zondag 3 juli om in de Hervormde kerk aan de kandidaten, die
leden zijn van het Hervormd kerkgenootschap, gelegenheid te geven hun bekwaamheid te tonen in het
godsdienstig gezang en in het voorlezen van de Heilige Schriften in de openbare samenkomsten. De kerkeraad
stelt voor dat het een en ander om 9.30 uur zal beginnen. Men dient zich vooraf aan te melden bij de predikant
aan de pastorie.

Hofstraat met links de Nederlandse Hervormde kerk, ca, 1910.
Coll.: G.J.A. Beerthuizen-van Kooten.
Op verzoek van de schoolopziener zal ondermeester Vink met 12 leerlingen - afkomstig uit en verdeeld over alle
klassen - op 2 juli in het schoollokaal aanwezig zijn, opdat de kandidaten met de praktijk van het lesgeven kunnen
beginnen.
Merkwaardig is het vertrouwelijk schrijven van burgemeester H. A. Gobius, van 10 juni 1825 aan de kerkeraad
van de Hervormde gemeente, dat één van de kandidaten, hoewel in het bezit van alle onderwijskundige
kwaliteiten, niet kan voorzingen. De burgemeester polst de kerkeraad om, in geval genoemde kandidaat wordt
gekozen, voorlopig voor die functie te volstaan met een door die kandidaat aan te stellen ondermeester. Eén en
ander uiteraard tot genoegen van de kerkeraad en onder de verplichting dat genoemde gekozen kandidaat zich
dan zo spoedig mogelijk tot het vervullen van deze kerkelijke functie zal bekwamen.
Het antwoord van de kerkeraad van 12 juni 1825 aan de burgemeester luidt dat men: „hoewel het hoogste belang
stellende in eenen kundigen en brave onderwijzer voor de school dezer stad, heden, om gewichtige redenen
gemeend heeft geene vrijheid te hebben om genoegen te nemen in het door UwEdAchtb. gedane voorstel".
De gemeenteraad zal het examen bijwonen. Volgens art. 3 van het Huishoudelijk Schoolreglement voor het
Departement Utrecht, van 11 november 1806, kan ook de kerkeraad bij het examen aanwezig zijn. Het
gemeentebestuur kent dit reglement niet en ziet het pas op de morgen van de examendag, namelijk op 2 juli, toen
het door de schoolopziener werd getoond. In een van burgemeester en wethouders dezelfde ochtend verzonden
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brief, slechts getekend door de gemeentesecretaris F.J. Nagtglas Versteeg, wordt de kerkeraad verzocht
onmiddellijk een commissie te benoemen tot het bijwonen van het examen naar de vacerende post van
onderwijzer. Door deze procedure kan nu slechts de predikant aanwezig zijn, die van dit voorval op 4 juli
mededeling doet in de vergadering van de kerkeraad.
Hoewel de reden van deze nalatigheid op de ochtend van het examen aan de predikant wordt uitgelegd, - ook nog
door de schoolopziener - is deze over de gang van zaken slecht te spreken en laat zich, in tegenwoordigheid van de
schoolopziener, in niet mis te verstane bewoordingen uit ten opzichte van het gemeentebestuur.
Inmiddels begint het examen. Geëxamineerd wordt in: schrijven, lezen (proza en poëzie), onderwijskunde
(theorie en praktijk), rekenkunde (theorie en praktijk), Nederlandse taalkunde (grondbeginselen en stijl),
geschiedenis (algemeen en vaderland), aardrijkskunde, Frans, beginselen van de Engelse taal en van wiskunde.
Voor Frans, Engels en wiskunde examineert rector Cnopius van de Latijnse school te IJsselstein. De overige
vakken, die allen behoren tot de bevoegdheid van een onderwijzer met de tweede rang, komen voor rekening van
de schoolopziener.
Uit de cijferlijst blijkt het volgende: vier kandidaten nemen deel. Zij zijn in het bezit van de bevoegdheid tweede
rang. Het zijn: M. van Berkel, 24 jaar, onderwijzer te Arkel; M. Broodman, 24 jaar, ondermeester te Oudewater;
P. Timmermans, 26 jaar, ondermeester te Amsterdam en W.A. van Wieringen, 27 jaar, ondermeester te
Amsterdam.
Van Wieringen wordt in alle vakken geëxamineerd. Van Berkel had reeds in een vroeger stadium, in een gesprek
met de burgemeester, medegedeeld geen examen te doen in wiskunde, doch bij een eventuele benoeming een
ondermeester, bekwaam in wiskunde, te engageren. Timmermans sloeg de Engelse taal over en Broodman
tenslotte nam geen deel aan de examens Engels en wiskunde.
Als de gegeven beoordelingen: slecht, matig, goed en zeer goed worden vertaald in respectievelijk 3,6,8 en 9, dan
is het gemiddelde resultaat als volgt: 1. Van Wieringen (alle onderdelen) 8,73; 2. Van Berkel (14 onderdelen)
7,86; 3. Timmermans (14 onderdelen) 7,07 en 4. Broodman (13 onderdelen) 5,54.
Van Wieringen behaalde elfmaal zeer goed en viermaal goed; Van Berkel tweemaal zeer goed, tienmaal goed en
tweemaal matig.
De cijferlijst wordt getekend door de schoolopziener, de burgemeester en de predikant. Dezelfde functionarissen
tekenen ook het door de schoolopziener opgestelde proces-verbaal van het examen (bijlage 4).
Bij het lezen van het proces-verbaal vallen twee dingen op. De schoolopziener vermeldt de school onder de naam
van de Nederduitse Hervormde school en in tegenstelling tot de opgave in de cijferlijst worden hier alle vier
kandidaten onderwijzers genoemd.
Dit proces-verbaal wordt met de overige stukken gezonden aan de gouverneur, ten einde van de minister van
Binnenlandse Zaken machtiging te mogen krijgen tot het aanstellen van de onderwijzer, door gemelde heren als
de kundigste en voor hun school meest geschikte voorgedragen. In de „Nieuwe Bijdragen" maakt de schoolopziener, in het kort, melding van het gehouden examen (bijlage 3c).
c. De benoemingsprocedure en de gevolgen daarvan.
Voor het verdere verloop zijn de hierboven genoemde woorden „kundigste" en „meest geschikte" interessant.
Daarbij komt nog een belangrijk element, dat de schoolopziener in een brief van 3 juli 1825 aan de burgemeester
naar voren brengt: „Het gecombineerd college van gemeentebestuur en kerkeraad kiest uit de geëxamineerde
personen hem, die in alle opzichten het geschiktst geoordeeld wordt tot de post van onderwijzer, terwijl hij van de
kerkeraad zijn aanstelling ontvangt als voorlezer en voorzanger. Dit zijn de woorden van de Wet en het
Huishoudelijk schoolreglement, art. 3, litt. c".
De voorkeur van de burgemeester gaat duidelijk uit naar de zeer kundige Van Wieringen, terwijl de schoolopziener de praktische bekwaamheid van Van Berkel laat prevaleren.
De kerkeraad van de Hervormde gemeente geeft per brief van 4 juli 1825 aan het gemeentebestuur te kennen dat
van de sollicitanten naar de openstaande onderwijzersplaats, voor de waarneming van de kerkdienst alleen de
onderwijzer Van Berkel geschikt is bevonden. Over de door hem gegeven proeven van bekwaamheid hebben alle
leden van de kerkeraad hun genoegen betuigd.
Op voorstel van de schoolopziener, vervat in het eerdergenoemde schrijven van 3 juli, gaan burgemeester en
schoolopziener inlichtingen inwinnen bij schoolopzieners en schoolhoofden, onder wie de twee genoemde
onderwijskrachten hebben gewerkt. De binnengekomen antwoorden zijn gunstig voor zowel Van Wieringen als
Van Berkel. Van Wieringen wordt - onder meer door D. Geelhoed, schoolhouder te Dordrecht en L. Angé,
schoolopziener te Amsterdam - beschreven als een zeer deskundige leerkracht, die meer gewend is onderwijs te
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geven aan verder gevorderden en daardoor, vooral de laatste jaren, het contact met het lager onderwijs min of
meer heeft verloren. Hij kan wel in aanmerking komen als hij, onder zijn leiding, een in het lager onderwijs
bekwame en ervaren ondermeester neemt.
De schoolopziener G.W. Boot te Gorinchem is bijzonder positief over Van Berkel, die reeds meer dan driejaren
onderwijzer te Arkel is en gewend om in een school met 60 kinderen de orde zeer goed te handhaven. Van Berkel
heeft een meer dan gewone geschiktheid om met kinderen om te gaan. Het blijkt dat men ook met deze
inlichtingen niet veel verder komt. De burgemeester heeft, gezien alle referenties, niet de minste twijfel dat Van
Wienngen geschikter is voor de functie dan Van Berkel en schrijft dit 12 juli 1825 aan de schoolopziener.
Op donderdag 14 juli 1825 vindt in het stadhuis de gewichtige gecombineerde vergadering plaats van het
gemeentebestuur en de kerkeraad. De laatste was hiertoe 12 juli schriftelijk uitgenodigd door burgemeester en
wethouders. De burgemeester leest de brieven voor met de ingewonnen inlichtingen over beide onderwijzers en
de reeds genoemde brief van de kerkeraad van 4 juli voor wat betreft de waarneming van de kerkelijke dienst.
Ingevolge art. 3, litt, d van het Huishoudelijk Schoolreglement wordt, na prae-advies van de burgemeester, tot de
stemming overgegaan.
Het gemeentebestuur stemt als volgt: vijf stemmen voor Van Wieringen, te weten H.A. Gobius, burgemeester; J.
Kabos, wethouder en de raadsleden B. Wivecate, J.H.C. Sieverts en H. Dijkman. Twee leden zijn voor Van
Berkel, met name J. van Dam, wethouder en het raadslid DJ. Linker.
Uit het stemgedrag van de kerkeraad blijkt dat voor Van Berkel zijn: M.B. Romenij, predikant; de ouderlingen
J.F.C. Rombach, G.J. Verbeek en de diakenen J. Davelaar, J.W. Montandon en B. Vonkenberg. Slechts de
ouderling J.F. Gobius stemt op Van Wieringen. Derhalve zes stemmen voor Van Berkel en één voor Van
Wieringen. De notulen van de kerkeraad van 14 juli 1825 maken ook gewag van deze uitslag van de stemming.
Het gecombineerde college brengt dus in totaal uit: acht stemmen op Van Berkel en zes stemmen op Van
Wieringen. Vervolgens wordt bij meerderheid van stemmen in de gemeenteraad W.A. van Wieringen tot
onderwijzer benoemd. De benoeming gaat, via de schoolopziener, ter goedkeuring naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken met de opmerking dat de meerderheid van de kerkeraad voor M. van Berkel heeft gestemd.
Het gemeentebestuur heeft zich gehouden aan de voorgeschreven gecombineerde vergadering, maar het laat zich
niet uit over de totaal uitslag van de stemming.
Uiteraard neemt ook de gouverneur kennis van dit voorstel. Immers alle stukken lopen via hem naar de minister.
Begrijpelijk is het dat de gouverneur een nadere toelichting wenst. De mogelijkheid is hier niet uitgesloten dat de
schoolopziener, die zoals reeds hierboven is vermeld een uitgesproken voorkeur voor Van Berkel heeft, met de
gouverneur over de stemming heeft gesproken. In ieder geval verzoekt de gouverneur het benoemingsvoorstel
zodanig in te richten dat daar slechts uit blijkt het getal der stemmen uitgebracht op beide kandidaten door het
gecombineerd college. Het behoeft geen verder betoog dat dan Van Berkel is gekozen.
Het gemeentebestuur beklaagt zich in het antwoord van 26 juli 1825 aan de gouverneur, dat het tevergeefs, zowel
aan hem als aan de schoolopziener heeft verzocht de instructies en dergelijke betreffende het benoemen van een
onderwijzer te mogen ontvangen. Het is buiten de schuld van burgemeester en wethouders dat bij vorige besturen
de stukken zijn zoekgeraakt. Van een naburige stad kon de Wet op het Lager Onderwijs van 3 april 1806 geleend
worden. Het Besluit van 20 maart 1814, no. 2 en het voornaamste stuk, het Huishoudelijk Schoolreglement van
11 november 1806 heeft men echter niet kunnen bemachtigen. De keuze is volgens dit reglement geschied, dat
men eerst vlak voor het examen via de schoolopziener kon inzien. Het recht tot het benoemen van'een
onderwijzer behoort zonder twijfel aan het gemeentebestuur. De gerechtigden tot stemmen hebben zich
verzameld in een gecombineerde vergadering en ieder hun stem per college uitgebracht. Met een voorbeeld
wordt aangetoond dat in het geval van een gezamenlijke stemming de gemeenteraad onderworpen zou zijn aan
de beslissing van de kerkeraad en dat is uitgesloten. Voorts vraagt het gemeentebestuur zich af hoe een lid van de
kerkeraad, dat lezen noch schrijven kan, in een gewichtige zaak als deze een gemotiveerde stem kan uitbrengen.
Men blijft er bij dat de functie van onderwijzer de voorrang heeft boven die van koster en voorzanger. Als
argument wordt ook nog aangevoerd een soortgelijke stemming die twee à driejaren geleden te Linschoten plaats
vond. Toen werden er geen opmerkingen gemaakt.
Van Berkel gooit ook nog wat olie op het vuur door op 30 juli 1825 aan de burgemeester te schrijven dat hij heeft
vernomen door het grootste deel van de Montfoortse ingezetenen te worden begeerd en bovendien in een
vergadering met meerderheid van stemmen is gekozen. Gaarne wil hij weten of dit juist is. Zo niet, dan gaat hij
elders solliciteren. De burgemeester antwoordt hem dat de uitslag van de benoeming door de onderscheidene
kandidaten moet worden afgewacht.
De knoop wordt tenslotte doorgehakt !
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De gouverneur bericht namelijk op 29 augustus 1825 dat, op zijn voordracht, de minister van Binnenlandse
Zaken, ingevolge art. 2 van het Besluit van 20 maart 1814 no. 2, Matthijs van Berkel te Montfoort wordt
aangesteld.
Burgemeester en wethouders geven het nog niet op en verzoeken de gouverneur op 31 augustus, alvorens nader in
te gaan op de aanstelling van Van Berkel, inzage van het bovengenoemde besluit.
Dit verzoek valt niet in goede aarde bij de gouverneur. Hij vindt het een overbodige vraag, daar Koninklijke
Besluiten in de Staatsbladen worden geplaatst en dus bij burgemeester en wethouders bekend moeten zijn.
Reagerend op een volgende brief van burgemeester en wethouders van 7 september 1825, schrijft de gouverneur
dat bij Besluit van 20 maart 1814 no. 2 (Staatsblad no. 39) de wet van 3 april 1806 verklaard wordt de grondslag
te zijn van alle Nederlandse schoolinrichtingen en dat door die wet ook de schoolverordeningen volgens het
Huishoudelijk Schoolreglement voor het departement (de provincie) Utrecht van 11 november 1806 wederom
in werking zijn getreden. Art. 5 van dat Huishoudelijk Schoolreglement bepaalt dat de aanstelling door de
gemeentebesturen geschieden moet. Al die verordeningen zijn indertijd gedrukt, gepubliceerd en dus ook
algemeen bekend gemaakt en verkrijgbaar gesteld.
De gemeenteraad verzoekt de gouverneur op 20 september 1825 om de aanstelling van Van Berkel buiten de
raad om te doen geschieden. „Het is toch maar een blote formaliteit, waarvan de raad verschoond wenst te
worden". Indien dat niet kan, dan wil de raad de aanstelling aanhouden tot een briefwisseling tussen de minister
van Binnenlandse Zaken en de raad heeft plaatsgevonden. Hangende de beslissing van de minister kan de
tegenwoordige onderwijzer Vink en na diens vertrek een vervanger de school zolang blijven waarnemen.
De schoolopziener bericht op 17 september 1825, dat hij verplicht is de aanstelling van M. van Berkel in de
„Nieuwe Bijdragen" aan te kondigen onder vermelding van de dag waarop de functie zal worden aanvaard of
reeds aanvaard is. De kopij moet 21 september in Haarlem zijn. Eén en ander dringt te meer daar de vervanger
Vink een betrekking te Zwolle heeft aangenomen. Er mag geen groot tijdsverloop zijn tussen het vertrek van Vink
en de aanvaarding door Van Berkel. Het is niet raadzaam in dit geval nog voor korte tijd een vervanger aan te
trekken.
De schoolopziener krijgt terstond bericht met een brief van 17 september 1825 dat Van Berkel nog niet door het
gemeentebestuur is aangesteld. Hierover is nog een briefwisseling gaande met de gouverneur.
De gouverneur wordt het eindelijk beu. De door hem ondertekende brief van 30 september 1825 is onvriendelijk, zoals uit het hierna volgende blijkt: „In de gehele correspondentie door UEdA ter zake van de aanstelling
van dè onderwijzer Van Berkel gevoerd, heb ik geen voedend motief gevonden, om in mijne propositie van Zijne
Excellentie de Minister van Binnenlandse Zaken, welke onder andere ook, die van de schoolopziener was, een
verandering te provoceren, zodat ik UEdA alsnog bij herhaling aanschrijve om aan mijn missive van de 29
augustus 1.1. no. 2 AZ, gegrond op een lastgeving van de Minister voornoemd, binnen de tijd van drie dagen de
daarbij uitgedrukte executie te geven, bij gebreke waarvan ik mij genoodzaakt zal zien, met UEdA zodanig te
handelen, als ik zal vermenen, dat Uw in deze gehouden gedrag verdient".
De gouverneur verlangt dus, met de stok achter de deur, dat het gemeentebestuur tot aanstelling van Matthijs van
Berkel overgaat.
Het bestuur van Montfoort is niet bepaald onder de indruk en legt in de brief van 4 oktober 1825 nogmaals uit dat
het Van Berkel niet wenst wegens minder aan de dag gelegde blijken van kennis dan Van Wieringen. Voorts blijkt
nogmaals de tegenzin hem aan te stellen. Gezien echter het standpunt van de gouverneur wordt nog heden aan de
onderwijzer Matthijs van Berkel medegedeeld, dat hij - ingevolge een aan het gemeentebestuur van hogerhand
opgelegde opdracht - te Montfoort wordt aangesteld en dat hij uiterlijk binnen vier weken zijn functie moet
aanvaarden. Dezelfde dag nog wordt door de raad het besluit tot de aanstelling nader en artikelsgewijs zeer
nauwkeurig geformuleerd. Aan Van Berkel zal een extract worden uitgereikt.
De onderwijzer Van Berkel antwoordt 7 oktober 1825 dat hij hoogst vereerd is met zijn aanstelling. Gezien het
wachten op bericht van zijn aanstelling en de verplichtingen te Arkel is de termijn van vier weken te kort en hoopt
hij tegen het einde van de maand november te komen. Ook hier ontstaat enige vertraging. Zijn ongefrankeerde
brief wordt ongeopend geretourneerd aan het Utrechtse postkantoor. Hij laat de brief aan hem terugsturen.
Dezelfde brief, maar thans voorzien van een naschrift, gedateerd 22 oktober 1825 èn gefrankeerd, wordt
opnieuw aan de burgemeester van Montfoort gezonden. In het genoemde post scriptum deelt hij mede inmiddels
geslaagd te zijn in de voorlopige waarneming van zijn functie te Arkel en daardoor in staat te zijn met zijn gezin
op 7 november a.s. te Montfoort te arriveren en enkele dagen daarna in functie te treden.
De schoolopziener G.W. Boot te Gorinchem roept via een advertentie in de „Nieuwe Bijdragen" sollicitanten op
voor de vacature te Arkel ontstaan door het vertrek van de verdienstelijke onderwijzer Matthijs van Berkel
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(bijlage 3e).
Van Wieringen wordt door de burgemeester niet vergeten. Hem wordt 31 oktober 1825 schriftelijk medegedeeld
dat, niettegenstaande hij door het gemeentebestuur was voorgedragen, de minister van Binnenlandse Zaken ten
gunste van de heer M. van Berkel heeft beschikt. Burgemeester en wethouders betuigen over deze gang van zaken
hun leedwezen.
De ondermeester W. Vink heeft, zoals bekend, een baan als onderwijzer te Zwolle aangenomen en krijgt van het
gemeentebestuur een gratificatie van f 16,— dienende ter bestrijding van zijn reiskosten. Hem wordt eervol
ontslag verleend.
De hoogte van de schoolgelden wordt door het gemeentebestuur vastgesteld. Met de data en duur van de
vakanties worden deze gegevens op 3 november 1825 per brief aan Van Berkel gezonden.
Aan de gouverneur wordt op 9 november 1825 geschreven dat Van Berkel op 14 november in functie zal treden.
De schoolopziener vermeldt dit in de „Nieuwe Bijdragen", met dien verstande dat hij als datum 15 november
opgeeft (bijlage 3d). Deze datum is hem namelijk 19 oktober reeds medegedeeld door burgemeester en
wethouders om nog te kunnen worden opgenomen in de „Nieuwe Bijdragen" van november 1825.
Op 9 november wordt aan Van Berkel schriftelijk kennis gegeven dat hij zijn aanstelling onverwijld moet komen
afhalen.
De gouverneur is nog niet tevreden. Hij schrijft 16 november 1825 geen genoegen te nemen met de mededeling
dat Van Berkel 14 november in functie zal treden en verwijst naar zijn meergenoemde brief van 29 augustus om
hem te berichten op welke dag de genoemde onderwijzer zijn functie heeft aanvaard. Burgemeester en
wethouders volstaan met het antwoord van 18 november 1825 dat Van Berkel zijn functie heeft aanvaard.
Uit de notulen van de kerkeraad van 17 november 1825 blijkt dat het gemeentebestuur heeft nagelaten bericht te
sturen omtrent de aanstelling van Van Berkel als onderwijzer, hoewel hij reeds in functie is getreden. Voorts
wordt besproken hem een instructie te overhandigen inzake zijn betrekking als voorzanger en koster. De
kerkeraad wist trouwens al dat Van Berkel in Montfoort was. Uit het lidmatenregister blijkt dat op 12 november
1825 met kerkelijke attestatie van Arkel (aldaar afgegeven 6 november) zijn ingekomen Matthijs van Berkel en
Fielemina Petronella de Jongh, echtelieden.
d. Tegenstellingen en vragen rond de benoeming van Van Berkel.
Uit het bovenstaande is duidelijk geworden dat de benoeming en aanstelling van een onderwijzer te Montfoort
als opvolger van Willem van der Veen tot grote tegenstellingen leidde.
— De burgemeester was en bleef een voorstander van Van Wieringen en de schoolopziener hield zijn mening
staande dat Van Berkel de voorkeur verdiende.
— Voor de kerkeraad was slechts Van Berkel aanvaardbaar als koster en voorzanger.
— Het blijkt dat de gouverneur en de schoolopziener één lijn volgden, die tenslotte zou leiden tot de aanstelling
van Van Berkel.
— Tussen de gouverneur en het gemeentebestuur werd het zelfs een zaak van buigen of barsten. Om de
aanstelling van Van Berkel te verwezenlijken, moest de gouverneur zelfs het middel van een dreigement
gebruiken.
Toch blijven door de gesignaleerde tegenstellingen enkele vragen onbeantwoord: Ongeveer drie weken vóór het
examen heeft de burgemeester vermoedelijk reeds een voorkeur voor Van Wieringen als hij, in zijn vertrouwelijke brief van 10 juni 1825, wil weten of de kerkeraad voorlopig genoegen kan nemen met een voor de
kerkdienst geoefende ondermeester voor het geval dat een kandidaat wordt benoemd, die (nog) niet kan
voorzingen. Op zijn zachtst gezegd is deze vraag aan de kerkeraad niet goed te rijmen met de brief van 4 oktober
1825 aan de gouverneur, waarin naast het ongewenst zijn van Van Berkel ook geschreven wordt dat slechts de
kundigste wordt verlangd en deze overweging alleen en niets anders of enige persoonlijke gunst een rol spelen.
Wat heeft de burgemeester toch bezield zo hardnekkig vast te houden aan zijn keuze voor Van Wieringen?
Het zou best eens mogelijk kunnen zijn dat de burgemeester in zijn gesprek met Van Berkel, begin j.uni 1825 te
Montfoort, heeft vastgesteld in de toekomst eventueel met een krachtige en eigenzinnige persoonlijkheid te
moeten samenwerken. Het is waarschijnlijk dat burgemeester Gobius ook Van Wieringen vóór 10 juni heeft
gesproken, gezien het polsen van de kerkeraad over de aanstelling van een voorlopige voorzanger. In dit gesprek
kan Van Wieringen een voor de burgemeester goede indruk hebben achtergelaten. Deze conclusie wordt
gesteund door de inhoud van de brieven met informatie over Van Wieringen, die als een prettige, volgzame
persoon wordt beschreven. Bovendien mag worden aangenomen dat op de examendag gesprekken hebben
plaatsgevonden tussen de leden van het gemeentebestuur, de schoolopziener en de predikant enerzijds en de
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kandidaten anderzijds. Bovengenoemde eigenschappen van Van Berkel en Van Wieringen kunnen zich in die
gesprekken hebben gemanifesteerd. Mogelijk is voorts dat de predikant bepaalde ideeën heeft gekregen over de
„zuiverheid in de leer" van de kandidaten en Van Berkel de meest bijbelvaste indruk maakte. Een belangrijk punt
bij deze overweging is ook nog dat Van Berkel in Arkel ervaring had opgedaan in de gevraagde functies voor de
Hervormde kerkdienst (bijlage 3e).
Het antwoord van Van Berkel d.d. 7 oktober 1825 op zijn aanstelling is allervriendelijkst. Toch komen enkele
regels uit deze brief wat merkwaardig over: „Hoogstvererend en aangenaam moest mij het bericht zijn, dat ik
aangesteld was tot onderwijzer te Montfoort. Voorlopig heb ik de eer UEdA, de Wethouderen, de leden van de
Raad en verdere Heren te bedanken voor hun edele genegenheid tot mij en genomen moeite. Ik hoop aan de
verwachting die men van mij moge hebben, zoveel mogelijk te beantwoorden, door met alle ijver te streven naar
de vervulling mijner ambtsplichten, tot heil van Montfoort's opkomend geslacht".
De edele genegenheid kan slechts gelden voor twee leden van het gemeentebestuur. Van Berkel wist heel goed,
dat hij minder gewenst was dan Van Wieringen. Heeft hij geprobeerd met deze briefde gespannen sfeer rond de
aanstelling in zijn functie tot onderwijzer te verbeteren?
III. De periode Van Berkel; 1825 - 1837
a. Van Berkel en de samenwerking met het gemeentebestuur.
Uit het voorgaande is duidelijk geworden dat Van Berkel zijn werkzaamheden onder verre van rooskleurige
omstandigheden gaat beginnen.
De vele gegevens in het archief van de gemeente Montfoort tonen aan dat in deze periode de samenwerking met
het gemeentebestuur niet optimaal is. Van beide zijden wordt in bepaalde situaties weinig water in de wijn
gedaan. Hierbij mag niet uit het oog worden verloren dat, op het terrein van het onderwijs, Van Berkel
ondergeschikt was aan het gemeentebestuur. Bij het lezen van de stukken ontkomt men niet aan de indruk dat hij
de juiste verhoudingen nog al eens vergeet. Hij wil te sterk zijn eigen inzichten volgen. Daarentegen is echter ook
een zekere vooringenomenheid bij het gemeentebestuur merkbaar. Sommige, inhoudelijk belangrijke, brieven
worden door Van Berkel onvoldoende en ontwijkend beantwoord. Het gevolg is een hele serie brieven over
hetzelfde onderwerp. Er wordt trouwens zeer veel per brief afgedaan.
De brieven van burgemeester en wethouders blijven over het algemeen zakelijk en voorts kan aan dit college een
zekere mate van geduld niet worden ontzegd. Het lijkt er in de loop van 1828 op dat het Van Berkel te veel gaat
worden en hij met de gedachte speelt Montfoort te verlaten. De vroegere ondermeester W. Vink, thans
onderwijzer te Terwolde verzoekt 30 juni 1828 op de kandidatenlijst voor de opvolging van Van Berkel te
worden gezet. Hij heeft vernomen dat Van Berkel Montfoort zou verwisselen voor Oudewater. Burgemeester en
wethouders nemen deze brief voor informatie aan. Veel concrete aanwijzingen over een eventueel vertrek van
Van Berkel zijn niet voorhanden.
Hieronder volgen nu enkele voorbeelden van de verhouding tussen het gemeentebestuur en Van Berkel:
— Voor wat betreft de vaccinatie van schoolkinderen komen beide partijen scherp tegenover elkaar te staan.
Op verzoek van de stadsheelmeester en vroedmeester J.F.C. Rombach wordt de onderwijzer reeds 22 november
1825 door burgemeester en wethouders ingelicht over de bestaande provinciale verordeningen dienaangaande
en worden hem schriftelijk vragen gesteld. Van Berkel geeft hierop, zij het met enige vertraging, uitvoerig
antwoord.
In het eerste halfjaar van 1827 krijgt hij echter verscheidene ernstige aanmerkingen op de door hem aan
burgemeester en wethouders ingezonden staten met opgave van gevaccineerde kinderen. Hem wordt het toelaten
van kinderen zonder vaccinatiebewijs verweten. Enkele staten zijn foutief ingevuld; onder andere de naam van de
vaccinerende geneesheer klopt niet. De burgemeester neemt dit Van Berkel terecht zeer kwalijk en schrijft hem
op 21 mei 1827 dat staten die onnauwkeurig zijn ingevuld en wat erger is, een onjuiste naam van de geneesheer
vermelden, ter rectificatie worden teruggezonden. Mochten de lijsten dan nog niet behoorlijk zijn afgehandeld,
dan zal kennis worden gegeven aan hogere autoriteiten. Burgemeester en wethouders waren in staat controle uit
te oefenen, daar ook de geneesheren wettelijk verplicht waren lijsten in te leveren met door hen verrichte
vaccinaties. De burgemeester was daarom zo kwaad, daar Van Berkel de zaak nogal laconiek opvatte.
Voor zover is na te gaan, houdt Van Berkel zich voortaan aan de voorschriften.
— In september 1826 ontstaat een groot verschil van mening over de lessen in de wiskunde aan de avondschool.
Van Berkel heeft immers reeds bij zijn sollicitatie beloofd te zorgen voor een ondermeester die ervaren is in de
grondbeginselen van de wiskunde. Gezien de voorgeschiedenis is het duidelijk dat hierop extra wordt gelet. Van
Berkel heeft inmiddels ter vervanging twee nieuwe ondermeesters aangenomen. Burgemeester en wethouders
willen weten hoe het nu met de aanwezige kennis van wiskunde gesteld is. Hij wordt voorts uitgenodigd
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voortaan, zonder daarnaar te worden gevraagd, de noodzakelijke gegevens over zijn nieuwe ondermeesters te
verstrekken. Twee volkomen legitieme vragen. Hierover ontstaat een uitgebreide briefwisseling, zó zelfs dat Van
Berkel er „verdrietig" van wordt. Toch moet hij de schuld bij zichzelf zoeken wegens onduidelijke en
ontwijkende antwoorden. Hij houdt teveel een slag om de arm ten aanzien van de wiskundekennis van zijn
ondermeesters. Het komt zelfs zover dat burgemeester en wethouders hem schrijven dat zijn brieven beleefder
kunnen zijn. De zaak wordt opgelost als één van de ondermeesters een, door de schoolopziener Arntzenius
geregeld, examen in de grondbeginselen van de wiskunde aflegt en slaagt.
- Van Berkel is een groot voorstander van het jaarlijkse openbare schoolexamen. Prijsjes in de vorm van
boekgeschenken zijn hieraan verbonden. Er ontstaan al gauw wrijvingen over de betekenis en de inhoud van dit
examen. Van Berkel is echt boos als wordt gesuggereerd dat de vragen voor het examen vooraf zijn ingestudeerd.
In de desbetreffende brief van 20 juli 1828 schrijft hij aan burgemeester en wethouders: „Van enige bekendheid
van de leerlingen met wat in het examen behandeld zal worden, is geen sprake". Zelfs schrijft hij in dezelfde brief
dat zij en hij „verklaarde vijanden zijn". Er ontstaat ook vertraging in de afdoening van de betaling van
f50,— voor de boekgeschenken. Kritiek is namelijk geleverd over de nuttige besteding van het geld. Voorts is
ontevredenheid uitgesproken over de gang van zaken tijdens de plechtigheid. Hierop antwoordt Van Berkel
onder meer in zijn brief van 30 november 1828: „Ongaarne zou ik nu langer mijn kostelijke tijd verliezen, en dat
bij zulk een ongewone drukte en talrijke school, met talloze brieven te beantwoorden over dit onderwerp. Ik
verzoek derhalve nogmaals vriendelijk en ernstig aan het EdelAchtbaar bestuur om een betaling, die mij zo
wettelijk toekomt".
Het is in deze kwestie wel duidelijk dat Van Berkel in zijn eer als onderwijzer is aangetast.
— Dat het tussen het gemeentebestuur, nu met burgemeester J.H.C. Sieverts als voorzitter, en Van Berkel goed
fout zit, komt tot uiting in de periode december 1836 tot eind mei 1837.
De oorzaak is dat Van Berkel zich, naast de openbare lagere school, ook bezig houdt met zijn kostschool. Het feit
dat hij te veel tijd onttrekt aan de lagere school om in de kostschool aanwezig te kunnen zijn, is de aanleiding tot
een groot conflict dat tenslotte leidt tot Van Berkel's aftreden als onderwijzer aan de lagere school.
Wat is het geval? Van Berkel heeft vanaf zijn aankomst te Montfoort voortdurend zogenaamde kostleerlingen in
huis. Meestal vier in getal èn met toestemming van het gemeentebestuur. Hij wil dit aantal vergroten en is van
1834 tot 1837 druk in de weer een kostschool voor middelbaar onderwijs op te richten ten behoeve van , jonge
heren". Na aanloopmoeilijkheden krijgt hij het voor elkaar deze kostschool, in het door hem van de gemeente
gehuurde kasteel, van de grond te krijgen.
De schoolopziener heeft hem toegestaan 's-morgens en 's-middags telkens één uur de openbare school te verlaten
om zich aan zijn kostschool te kunnen wijden. Tijdens zijn afwezigheid wordt de lagere school waargenomen
door de drie bekwame ondermeesters. Burgemeester en wethouders dienen, buiten de schoolopziener om, een
klacht in bij de gouverneur. Deze klacht is terecht. Het gemeentebestuur had op zijn minst ingelicht dienen te
worden over de afspraak tussen de schoolopziener en de onderwijzer.
Van Berkel besteedt veel meer tijd aan de kostschool dan hem is toegestaan en het gemeentebestuur gaat dit
controleren. Per week bedraagt het aantal schooluren 37V2- In het tijdvak van vijf weken, te beginnen bij
maandag 21 november 1836, is Van Berkel slechts gemiddeld 7'/2 uur (20%) per week aanwezig.
Zoals bij zovele zaken tussen het gemeentebestuur en zijn onderwijzer is het gevolg een zeer uitgebreide en
langdurige correspondentie, waarbij de gouverneur, het gemeentebestuur, de schoolopziener en Van Berkel zijn
betrokken.
Het voert te ver hier de gehele correspondentie te vermelden. Volstaan wordt met enkele wezenlijke elementen te
noemen.
De gouverneur antwoordt 11 januari 1837 op de klachten van burgemeester en wethouders en is van mening dat
Van Berkel onafgebroken op de lagere school aanwezig moet zijn óf anders ontslag dient te nemen. Ook keurt de
gouverneur de ongepaste toon en houding van Van Berkel af. Om verdere strubbelingen te vermijden raadt de
gouverneur aan voortaan via de schoolopziener met de onderwijzer te corresponderen. De correspondentie
verloopt moeizaam.
De schoolopziener piekert er niet over als tussenpersoon te fungeren en schrijft dat men Van Berkel best kan
benaderen en dat deze dan zeer zeker zal antwoorden. Arntzenius heeft trouwens na de klachten over Van Berkel
de zaken in de school zelf nauwkeurig gecontroleerd en vindt de opmerkingen over de verslechtering van het
onderwijs volkomen ongegrond. Hij blijft pal achter Van Berkel staan. Van Berkel schrijft 1 februari 1837 als
antwoord op een resolutie van de raad, de voorkeur te hebben voor de kostschool en concludeert dat zijn instituut
voor middelbaar onderwijs zeer aanzienlijke voordelen voor de gemeente heeft. Hij ziet deze „zowel in het belang
van de beschaafde als neringdoende stand". Voorts schrijft hij nog: „de bescherming en medewerking van het
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stadsbestuur kunnen veel bijdragen tot het slagen van zijn onderneming, waarvoor hij veel opoffering en kosten
moet maken".
Het gemeentebestuur is er veel aan gelegen dat Van Berkel als onderwijzer van de lagere school verdwijnt en
kostschoolhouder wordt en doet 12 februari 1837 via de schoolopziener een aantal positieve voorstellen. Eén
ervan is kenmerkend. Het gemeentebestuur is namelijk bereid Van Berkel bij zijn ontslag „alle loftuitingen te
geven, die met de waarheid overeen zijn te brengen en men zal het gepasseerde vergeten".
Na nog wat geharrewar met de schoolopziener en Van Berkel schrijft het gemeentebestuur d.d. 5 mei 1837 een
brief aan de gouverneur met onder meer het verzoek Van Berkel te gelasten zijn keuze officieel bekend te maken.
De oplossing komt er als Van Berkel 26 mei 1837 in de raadsvergadering verschijnt en het contract met het
gemeentebestuur tekent. Hij mag zich, zonder enig tractement van gemeentewege, officieel kostschoolhouder te
Montfoort noemen in het van de gemeente gehuurde kasteel. Van Berkel aanvaardt het kasteel bij continuatie tot
kostschool en bedankt als onderwijzer aan de openbare lagere school. De nieuwe onderwijzer mag geen
kostleerlingen houden.
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Coll.; Jhr. J.F.L. Coenen van 's Gravesloot, Museum Flehite, Amersfoort.
Ook Arntzenius kan zich bij deze oplossing aansluiten, al kan hij niet nalaten kritiek uit te oefenen op het
gemeentebestuur: „Men geeft nu lof aan de onderwijzer wiens nalatigheid men nog zeer onlangs zo breed
vermeldde".
b. Van Berkel als onderwijzer aan de openbare lagere school.
Na zijn functie 14 november 1825 te hebben aanvaard, gaat Van Berkel energiek aan de arbeid. Hij neemt
terstond twee ondermeesters en een kwekeling in dienst. Uit de verslagen van schoolopziener Arntzenius blijkt
dat Van Berkel zeer grote kwaliteiten bezit. Hij is bekwaam en ijverig en er gaat van hem een gunstige invloed uit
op de kinderen.
Volgens Arntzenius wordt de onderwijzer alom gewaardeerd: „ik verblijde mij met de ingezetenen dezer plaats
over de gelukkige keuze van deze onderwijzer".
Gedurende het onderwijzerschap van Van Berkel is er een sterke toeneming van het schoolbezoek. Een stijging
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van circa 140 tot 200 à 250 kinderen. Zelfs wordt een aantal van meer dan 300 leerlingen bereikt. Een zeer
positieve ontwikkeling ! Na een verbouwing - begin 1828 gereed - kunnen de leerlingen op een meer
verantwoorde wijze de lessen in de school volgen.
Op 1 januari 1828 zijn er 285 kinderen op school. Van Berkel geeft 21 januari 1830 aan burgemeester en
wethouders een overzicht van de schoolpopulatie in 1829, namelijk 1 januari 323 en 1 juli 305 schoolgaande
kinderen (bijlage 5). Zolang Van Berkel onderwijzer was, bleef het schoolbezoek hoog.
Het is duidelijk dat de school een nogal sterke aantrekkingskracht uitoefent op kinderen van buitenaf. Niet alleen
uit Achthoven en Willeskop, doch zelfs uit Linschoten komen kinderen in Montfoort op school.
Van Berkel heeft dan ook van 1829 af gedurende enkele jaren vier ondermeesters aan het werk. Vaak zijn het
door hem opgeleide kwekelingen, zoals de vier ondermeesters in 1829, te weten: A. 't Hoen, derde rang; MG.
Vervoorn, J.W. Montijn en D. Robberse, alle drie in het bezit van de vierde rang.
In 1833 zijn er drie ondermeesters in dienst. Van Berkel geeft uitstekend leiding aan zijn medewerkers.
Arntzenius vermeldt nog dat de kennis van Van Berkel verder reikt dan het vakkenpakket dat nodig is voor de
lagere school. Hij zal die kennis dan ook later gaan gebruiken in zijn kostschool. Voor het echter zover is, kunnen
leerlingen die de lessen aan de avondschool volgen, van Van Berkel's bekwaamheid profiteren. Wij mogen zeker
aannemen dat de drie zonen van de stadsheelmeester en vroedmeester J.F.C. Rombach tot die leerlingen hebben
behoord en achtereenvolgens in de periode van 6 september 1827 tot 4juni 1840 met succes hun studie aan de
Utrechtse Hogeschool kunnen bekronen.
Het vertrek van Van Berkel als onderwijzer aan de lagere school veroorzaakt een duidelijke teruggang. De
tijdelijke waarnemer D. van Frankenhuysen is wel ijverig, maar bij lange na niet in staat het niveau van zijn
voorganger te bereiken. De schoolopziener ziet de school sterk achteruit gaan. In zijn verslag over 1839 schrijft
hij in lang niet malse bewoordingen: „Te Montfoort was sedert de komst van M. van Berkel aldaar waarlijk een
modelschool van goed onderwijs, doch toen deze onderwijzer overging naar het middelbaar onderwijs, en die
school meer dan l'/2 jaar onvervuld moest achterblijven, is dezelve in een zeer vervallen staat, door de
ongeschiktheid van de tijdelijke waarnemer".
c. De opvolging van Van Berkel.
De opvolging heeft heel wat voeten in de aarde en duurt aanzienlijk langer dan die in 1825. In september 1837
wordt met de werkzaamheden begonnen.
Het gemeentebestuur doet nu een poging zelfstandig een onderwijzer te benoemen en aan te stellen en wil daartoe
sollicitanten laten oproepen van verschillende godsdienstige gezindten.
De felle reactie van de kerkeraad en college van kerkvoogden van de Nederlandse Hervormde gemeente blijft
niet uit. In een aan het gemeentebestuur gerichte brief van 26 december 1837, ondertekend door M.B. Romenij,
predikant en J.F.C. Rombach, president-kerkvoogd wordt krachtig stelling genomen tegen het besluit: „tot het
oproepen van sollicitanten van onderscheidene godsdienst tot het vervullen van de openstaande onderwijzersplaats alhier met toezegging van een jaarlijkse rijkswedde en vrije woning en alzo iemand te benoemen, die de
kerkeraad en het college van kerkvoogden niet zouden kunnen goedvinden tot hun voorzanger en koster aan te
stellen". Voorts wordt gewezen op de onlosmakelijkheid van de functie van onderwijzer met die van koster,
voorlezer en voorzanger en op het feit dat het tractement van de onderwijzer, de vrije woning en de school in
wezen uit het fonds van de Memoriegoederen van de Hervormde kerk te Montfoort worden betaald. Kerkeraad
en college van kerkvoogden hebben succes met hun protest. Het is echter wel de laatste keer dat van Hervormde
kerkelijke zijde een beslissende invloed wordt uitgeoefend op het openbare onderwijs te Montfoort.
Hoe gaat het nu verder met de benoemingsprocedure? Onder aanvoering van de militante wethouder A. van
Vuuren Gz. wil de meerderheid van de raad de reeds als vervanger optredende onderwijzer D. van Frankenhuysen (Nederlands-Hervormd) benoemen. Dit geschiedt ook door de raad en kan gezien worden als een schot
voor de boeg ! Dit besluit wordt geschorst door de Koning. Gedeputeerde Staten van Utrecht hadden namelijk
reeds de benoeming van A. Tebbenhoff als onderwijzer goedgekeurd. Wethouder A. van Vuuren Gz. en de
raadsleden P. Nobel, H. Pauw en L. Nieuwesteeg, allen Rooms-Katholiek, trekken zich niets aan van het
schorsingsbesluit en blijven achter de raadsbenoeming staan. Op zich zelf is de houding van deze vier heren wel
begrijpelijk tegen de achtergrond van het feit, dat het merendeel van de toenmalige inwoners Rooms-Katholiek is
en gezien hun opvatting sollicitanten van verschillende godsdiensten op te roepen. Op deze wijze bekeken zou
men zelfs kunnen spreken van een voorbode van de naderende Rooms-Katholieke emancipatie. Het komt door
de halsstarrigheid van de raad zelfs tot een vergadering met en bij de gouverneur. Dit beraad levert niets op. De
zaak wordt in handen gegeven van de officier van Justitie bij de rechtbank te Utrecht. Uiteindelijk wordt
Tebbenhoff toch aangesteld.
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R. K. Jongensschool
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Openbare lagere school, later Rooms-Katholieke jongensschool aan de Schoolstraat, ca. 1915.
Coll.: G.J.A. Beerthuizen-van Kooien.

Aan de gouverneur wordt op 19 april 1839 geschreven dat Apert Tebbenhoff, thans onderwijzer te Poortugaal,
wordt aangesteld. Hij moet oordeelkundig onderwijs geven in: lezen, schrijven, theoretisch en praktisch rekenen,
grondbeginselen van de Nederlandse taal, aardrijkskunde en geschiedenis, alsmede in de beginselen van de
wiskunde en Franse taal. Het wordt hem uitdrukkelijk verboden kostleerlingen te houden en hij moet voor zijn
rekening een ondermeester aanhouden, voorzien van een getuigschrift van goed zedelijk gedrag en attesten van de
nodige bekwaamheden en bezittende tenminste de derde rang.
Tebbenhoff weet de, tijdens de vervanging sterk achteruitgegane, school weer op een redelijk niveau te brengen.
De oordelen over hem van de schoolopziener (eerst nog Arntzenius; na diens dood eind 1842 mr. W.J. van
Hoytema) zijn nogal wisselend. De hoogte die de school gekend heeft tijdens het onderwijzerschap van Van
Berkel wordt niet meer bereikt. Tebbenhoff is beslist geen slecht onderwijzer, maar kan het niveau van Van
Berkel niet bereiken. Toch functioneert de school in het tijdvak Tebbenhoff over het algemeen goed. Wegens
financiële omstandigheden, onder andere een groot gezin, laat Tebbenhoff de aanstelling van een tweede
ondermeester nogal eens in het gedrang komen. Gedurende een groot aantal jaren blijft deze onderwijzer aan zijn
school verbonden. Als hij in 1871 zijn vijftig-jarig ambtsjubileum mag vieren, krijgt hij van het gemeentebestuur
f 50,— om de officiële personen te ontvangen. Per 1 juli 1876 bedankt hij voor zijn onderwijsfunctie. Op verzoek
blijft hij nog zijn kerkelijke functies vervullen.
Na het vertrek van Tebbenhof als onderwijzer verliest de Nederlands Hervormde gemeente, zoals hierboven
reeds is vermeld, haar greep op het onderwijs. Het gemeentebestuur laat in de Schoolstraat een eigen school
bouwen en benoemt J.K. Hensen (Rooms-Katholiek) als hoofd.
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Johan KarelHensen (1847-1936).
Foto: D. W.I. van Winsheijm, Utrecht.
Particuliere collectie.
IV. Van Berkel tussen 1837 en 1860
a. Kostschoolhouder van 1837 - 1849.
Bij zijn aantreden als kostschoolhouder laat de gemeente diverse reparaties verrichten en veranderingen in het
kasteel aanbrengen. Er komt een stenen muur rond de school. De leden van de raad gaan zelfs gezamenlijk naar
het kasteel om het voorgenomen werk op te nemen. Hierbij wordt ook besloten het toiletgedeelte te vernieuwen.
In de jaren na 1837 komen wel verschillen van mening met het gemeentebestuur voor, maar deze zijn tot het
normale verkeer tussen overheid en burger te rekenen. Het gaat dan over de huur, reparaties en te hoge aanslagen
in de hoofdelijke omslag.
In zijn correspondentie noemt hij zich soms „instituteur" en zijn leerlingen krijgen dan de naam „élèves"
toebedeeld.
Als in Montfoort grote armoede heerst door het mislukken van de aardappeloogst in 1845, moet worden
voorzien in de buitengewone behoeften van de armen. De gemeente kan hiervoor f2000,— lenen van Van
Berkel en vraagt toestemming aan gedeputeerde staten, die met hun brief van 16 december 1845 aan de raad
meedelen dat Zijne Majesteit de Koning 19 november met deze lening is akkoord gegaan. De raad wordt
gemachtigd te lenen tegen 4% per jaar en af te lossen met jaarlijkse termijnen van f500,—. Als de gemeente
nalatig is tijdig af te lossen, gaat Van Berkel over tot verrekening met de huur van het kasteel.
Het gemeentebestuur neemt maatregeien als Van Berkel en zijn leerlingen tijdens wandelingen door straatjongens
worden uitgescholden en naar hen wordt gegooid. In de raadsvergadering van 13 februari 1849 wordt het
verzoek van Van Berkel besproken om zijn functie als kostschoolhouder te mogen overdragen aan zijn secondant
H. van den Berg. Voorts heeft hij gevraagd of de raad dispensatie wil aanvragen voor het vergelijkend examen.
Burgemeester Nobel vindt het belangrijk de kostschool op deze wijze voor Montfoort te behouden. Volgens
wethouder Van Vuuren is het één en ander in strijd met de wet. De raad besluit het verzoek van Van Berkel in te
willigen.
In de raadsvergadering van 26 april 1849 wordt bekend gemaakt dat de minister van Binnenlandse Zaken aan H.
van den Berg de gevraagde toestemming geeft. Na goedkeuring door gedeputeerde staten gaat het gemeentebestuur 1 juni 1849 akkoord met de overdracht van de kostschool aan H. van den Berg, onderwijzer, 2e klasse.
Deze wordt dan de tweede directeur van „de inrichting voor opvoeding en onderwijs tot vorming en opleiding
van jongelieden uit de beschaafde stand".
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b. Van Berkel's sociale status en een aantal functies door hem bekleed.
Bij zijn optreden als onderwijzer aan de lagere school in 1825 neemt hij terstond, zoals vermeld drie ondermeesters en een kwekeling in dienst. Van Berkel is dan 25 jaren oud en heeft klaarblijkelijk de financiële
middelen om zijn schoolpersoneel te betalen. Het geregeld hebben van kostleerlingen zal hieraan niet vreemd
zijn. Ook de kostschool zal hem geen windeieren hebben gelegd, daar hij tot de meest vermogende inwoners van
Montfoort gaat behoren.
Dit blijkt uit een verzoek van D. van Frankenhuysen d.d. 8 juni 1857 aan gedeputeerde staten om vermindering
van de hem opgelegde hoofdelijke omslag. Hij vergelijkt het door hem te betalen bedrag met dat van enkele
andere ingezetenen, waaronder Van Berkel en vermeldt: „De heer Van Berkel is eigenaar van vier hofsteden,
enige huizen en van een aanzienlijke lijfrente van zijn echtgenote. Bovendien bekleedt hij enige gesalarieerde
kleine posten. Heeft geen wettige kinderen te zijnen laste, houdt een kostbare équipage en kon onlangs nog voor
een aanzienlijke som van negen à tienduizend gulden land kopen. Zijn inkomen kan dan ook wel geschat worden
op f 6000,— 's-jaars".
We zien hier een goed voorbeeld van sociale controle ! Het vorenstaande wordt gesteund door de „Staat der
Kiezers van Leden der Tweede Kamer van de Staten Generaal in de gemeente Montfoort d.d. 15 julij 1850"
(men wordt kiezer als de aanslag in de directe belastingen minstens f28,— bedraagt). Van Berkel staat in deze lijst
op de tweede plaats met een aanslag in de grondbelasting voor f303,94 en in de personele belasting voor f 143,33.
Uit deze aanslag blijkt dat hij bezittingen heeft in Montfoort, IJsselstein, Linschoten en Snelrewaard. Hij wordt
slechts voorbijgestreefd door A. van Vuuren Gz., die in de grondbelasting wordt aangeslagen voor f498,38 en in
de personele belasting voor f40,70; met bezittingen in Montfoort, Achthoven, Willeskop, Linschoten en
Snelrewaard. Volgens de raadsnotulen van 18 juni 1851 heeft Montfoort toestemming verkregen de stad in twee
wijken - wijk A en wijk B - in te delen. Van Berkel bewoont dan een zeer groot herenhuis, wijk A no. 59,
Vrouwenhuisstraat. Blijkens de „Lijst van Schattingen en Tellingen" ten behoeve van de personele belasting
1856 bedraagt de huurwaarde f250,—, wegens een aantal deuren en vensters van 50 en 4 haardsteden. Deze
huurwaarde is verreweg de hoogste. De huurwaarde van het herenhuis van A. van Vuuren Gz. aan de Hoogstraat
bedraagt f140,— met 23 deuren en vensters en 3 haardsteden.
Functies door Van Berkel bekleed:
Nederlandse Hervormde gemeente: ouderling, kerkvoogd, president-kerkvoogd.
Vier armenfundaties: regent, tijdelijk voorzitter van het college van regenten en tijdelijk rentmeester.
Polderbesturen: dijkgraaf en voorzitter van het College van Dijkgraaf en Hoogheemraden van de Zuid-IJsseldijk
en IJsselkade, lid van het polderbestuur van Willeskop, Kort Heeswijk en Blokland.
Provinciaal bestuur: lid van Provinciale Staten van Utrecht.
Onderwijs: lid van het plaatselijk toevoorzicht.
Matthijs van Berkel vertrekt 12 december 1859 met kerkelijke attestatie van de Nederlandse Hervormde
gemeente Montfoort naar Amsterdam. Zijn vrouw Fielemina Petronella de Jongh is reeds op 12 januari 1850
overleden.
V. Conclusie
De benoeming en aanstelling van Van Berkel tot onderwijzer te Montfoort heeft tot tegenstellingen geleid tussen
het gemeentebestuur enerzijds en de gouverneur van de provincie Utrecht, de schoolopziener mr. H. Arntzenius,
de kerkeraad en het college van kerkvoogden van de Hervormde kerk te Montfoort anderzijds. Als gevolg van
deze controverses is de samenwerking tussen het gemeentebestuur en Van Berkel niet optimaal.
Van Berkel komt over als een intelligente, sterke persoonlijkheid met grote organisatorische kwaliteiten, doch
ook met eigenzinnige karaktertrekken. Deze eigenzinnigheid kan versterkt zijn door het feit dat het merendeel
van het gemeentebestuur hem niet wenst.
Van Berkel wil op het terrein van onderwijszaken te veel eigen baas blijven en vergeet dat hij, behalve aan de
schoolopziener, ook verantwoording schuldig is aan het gemeentebestuur.
Schoolopziener mr. Arntzenius is zeer over hem tevreden en blijft hem in alle kwesties steunen. Volgens de
rapporten van de schoolopziener is de school onder Van Berkel een modelschool voor lager onderwijs. De school
bloeit als nooit tevoren. Na het terugtreden van Van Berkel in 1837 loopt de kwaliteit èn het aantal leerlingen
terug.
In de Nederlandse Hervormde gemeente van Montfoort, die zijn aanstelling van ganser harte heeft gesteund,
wordt hij na 1837 respectievelijk ouderling, kerkvoogd en president-kerkvoogd.
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De periode als kostschoolhouder moet succesvol en financieel voordelig voor hem zijn geweest. Het gemeentebestuur heeft de voordelen van deze - door Van Berkel opgerichte en bestuurde - kostschool ook gezien, blijkens
het feit dat in 1849 de overdracht aan H. van den Berg soepel wordt geregeld.
In het bestuurlijk en maatschappelijk leven is Van Berkel succesvol gezien zijn functies respectievelijk in het
provinciaal bestuur, polderbesturen, vier armenfundaties en de kerk.
Het lijdt geen twijfel dat de kapitaalkrachtige Van Berkel een man van aanzien is geweest.
Kortom, een markante figuur !
Geraadpleegde bronnen:
1. Gemeente-archief Montfoort;
a. Agenda burgemeester en wethouders met notulen en ingekomen brieven 1825-1, no. 178; 1825-11, no. 179; 1826-1, no.
180; 1826-11, no. 181; 1827-1, no. 182; 1827-11, no. 183; 1828-11, no. 185; 1829-1, no. 186; 1830-1, no. 188; 1837,no.
197; 1840, no. 200; 1850, no. 210; 1851, no. 211; 1856, no. 217 en 1857, no. 218.
b. Agenda raad met notulen en ingekomen brieven 1824/25, no. 153; 1834/36, no. 158; 1837/39, no. 159; 1843/45,
no. 161; 1849/50, no. 163; 1851/52, no. 164 en 1853/54, no. 165.
c. Brievenboek burgemeester en wethouders 1824/26, no. 130; 1826/27, no. 131 en 1836/39, no. 136.
d. Kiezerslijsten, no. 43.
e. Burgerlijke stand; Register van overlijden 1825, 1850.
f. Vier armenfundaties; notulen 1824-1862, no. 1 en 3; agenda 1822-1860, no. 8.
2. Archief Nederlandse Hervormde gemeente Montfoort; Handelingen van de kerkeraad, 1813-1842.
3. Rijksarchief Utrecht; Nederlandse Hervormde gemeente Montfoort, Register van attestaties 1740-1865, no. 116.
Geraadpleegde literatuur:
1. Booy, E.P. de, Kweekhoven der Wijsheid (Zutphen 1980), Stichtse Historische Reeks 5.
2. Wolf H.C. de, Algemene Geschiedenis der Nederlanden, deel 11 (Bussum 1983), Onderwijs en Opvoeding in de
Noordelijke Nederlanden 1795-1813.
3. Dasberg, L. en J.W.G. Jansing, Meer kennis, meer kans, hel Nederlandse Onderwijs 1843-1914 (Bussum 1978).
4. Grootendorst, P. en J. J. Eskes, School met den Bijbel „Obadja" te Montfoort 15 november 1883 - 15 november 1983
(Woerden 1983).
5. Beem, Dini en Els Muijhert, En zij maakten van de School een Deugd (Utrecht 1977) Een onderzoek naar de praktijk van
het onderwijs, naar aanleiding van de wet van 1806, in Linschoten, Jutphaas, Montfoort en I Jsselstein (doctoraal scriptie).
6. Album studiosorum Academiae Rheno-Traiectinae 1636-1836 (Ultraiectum 1886).
7. Album promotorum der Rijksuniversiteit Utrecht 1815-1936 (leiden 1963).

Bijlage 1
STAATSBLAD der Vereenigde Nederlanden
(No. 39) Besluit van den 20 sten maart 1814, no 2,
waarbij de Wet, van 3 April 1806, betrekkelijk het Lager Schoolwezen, in werking wordt gebragt.
Wij WILLEM, bij de gratie GODS, Prince van Oranje-Nassau, Souverein Vorst der Vereenigde Nederlanden,
enz., enz., enz.,
In aanmerking nemende, dat het Lager Schoolwezen, gedurende den tijd der Fransche overheersching,
geenszins met die oplettendheid en onbekrompene zorg is behandeld geworden, welke hetzelve verdient, en die
ook bevorens hier te Lande aan hetzelve was te koste gelegd;
En willende een zoo aangelegen onderwerp, hoe eer hoe liever, herstellen op dien voet, welke alomme als de
nuttigste en doelmatigste erkend, en door de ondervinding zelve als zoodanig aangeprezen is,
Gehoord de voordragt van Onzen Commissaris-Generaal van Binnenlandsche Zaken;
Hebben besloten en besluiten:
Art. 1. De Wet, van den 3 d e " April 1806, zal, bij voortduring, beschouwd worden als de grondslag der
Nederlandsche School-inrigtingen, en zullen alle daarop rustende algemeene en bijzondere school-verordenin45

gen, niet alleen worden gehandhaafd in de Provinciën, alwaar dezelve bereids zijn ingevoerd, maar ook,
behoudens de noodzakelijke modification, in die gedeelten van den Staat in werking worden gebragt, welke, in
den jare 1806, zich daarvan afgescheurd bevonden, en eerst onlangs met denzel ven herëenigd zijn of verder zullen
worden.
2. Ter vervulling der openvallende plaatsen van Schoolonderwijzers, zullen, op den tot hiertoe
gebruikelijken voet, de opgeroepene wettige sollicitanten aan een vergelijkend examen worden onderworpen, en
zal, na ontvangst van het verslag deswege, Onze Commissaris-Generaal van Binnenlandsche zaken de autorisatie
tot de aanstelling of toelating verleenen en de vereischte akte uitreiken.
3. Onze Commissaris-Generaal van Binnenlandsche zaken, zal Ons nader dienen van consideration over de
vrage, of en in hoe verre de kosten van het onderwijs gevoegelijk door andere middelen, dan door subsidie uit 's
Lands schatkist zouden kunnen worden bestreden, en speciaal omtrent hetgene, met dit oogmerk, ten aanzien der
reeds bestaande of verder op te rigten en uit te breiden Gemeentelijke School-fondsen behoort te worden
vastgesteld.
4. Inmiddels, en in afwachting Onzer finale beslissing deswege, zullen aan de School-onderwijzers uit 's
Lands kasse, en te rekenen van primo December 1813, of zoodanige Traktementen of Subsidiën worden
uitbetaald, als zij vóór de inlijving dezer Landen in Frankrijk, respectivelijk uit 's Lands of uit eenige Algemeene
kasse genoten hebben.
5. Onze Commissaris-Generaal van Binnenlandsche zaken, is belast met de executie van dit Besluit, hetwelk
zal worden gebragt ter kennisse van de Rekenkamer, en voorts in het Staatsblad gèinsereerd.
Gegeven in 's Gravenhage, den 20SK" Maart des jaars 1814 en van Onze Regeering het Eerste.
(geteekend)
WILLEM.
Ter ordonnantie van Zijne Koninklijke Hoogheid,
De Algemeene Secretaris van Staat,
(geteekend)
A.R. Falck.

Bijlage 2
ARNTZENIUS, HERMANNUS.
Geboren te Zutphen 1765.
Had zich onder leiding van zijn vader en andere voortreffelijke leermeesters aan de Groninger Academie zowel
op de oude letterkunde als op de Rechtsgeleerdheid zodanig toegelegd dat hij het waagde in 1793 een Epistola
Critica over Pindarus aan zijn leermeester Ruardi te schrijven en tot Meester in de beide rechten bevorderd werd.
Spoedig na deze bevordering werd hij tot conrector aan de Latijnse Scholen te Gouda beroepen, welke post hij tot
1800 getrouw heeft waargenomen, toen hem het Hoogleraarsambt in de Rechten aan de Hoogeschool te Utrecht
werd aangeboden.
In deze betrekking is hij meer dan dertig jaren tot nut van zeer vele leerlingen werkzaam gebleven tot dat hij het
wel verdiende emeritaat bekwam, en hem dus een otium litteratum te beurt mocht vallen tot zijn dood, die de 15
november 1842 voorviel.
Weinig zag men hem in gezelschappen, bijna nooit maakte hij van de wandelingen gebruik, welke Utrecht zo
overvloedig aanbiedt. Elk uur werd uitgezuinigd, om op het studeervertrek besteed te kunnen worden.
De enige uitzondering in deze, maakte de post van Schoolopziener, in het eerste district der provincie Utrecht,
welke hij met dien van de secretaris der Commissie volijverig waarnam, als waardoor hij verplicht was, van tijd
tot tijd de scholen buiten de stad, aan zijn opzicht toevertrouwd, te gaan bezoeken.
Bron: VAN DER AA; Biografisch Woordenboek der Nederlanden, voortgezet onder redactie van K.J.R. van Harderwijk en
Dr. G.DJ. Schotel. Amsterdam 1969. (uittreksel uit: Eerste deel, pagina 120)
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Bijlage 3
Nieuwe BIJDRAGEN ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding, voornamelijk met betrekking tot de
LAGERE SCHOLEN in de Vereenigde Nederlanden voor den jare 1825.
(te Leyden bij D. du Mortier en Zoon, MDCCCXXV.)
a.

UTRECHT.
I Distr. Mr. H. Arntzenius.
MONTFOORT.
Het Schoolwezen in het algemeen, en in het bijzonder de jeugd van deze Stad, heeft een
groot verlies geleden, door het overlijden van W. v a n d e r V e e n , Onderwijzer alhier. Wanneer de
bepalingen, welke te gemoet gezien worden, zullen ingekomen zijn, zal aangaande de vervulling opgave gedaan
worden. (Schoolberigten blz. 269)
b.
MONTFOORT.
Ter vervulling der vacature van de openbare School in deze Gemeente, aan welke mede de
posten van Voorlezer en Koster in de Gereformeerde kerk verbonden zijn, worden de Sollicitanten uitgenoodigd
om hunne acten van toelating, getuigschriften van goed gedrag en van bedrevenheid in het geven van
oordeelkundig en klassikaal onderwijs door den Districts-Schoolopziener, vóór 1 junij 1825, bij den Edelen
Achtbaren Heer Burgemeester te Montfoort, in persoon of bij geschrifte vrachtvrij in te leveren. De vereischten in
de Sollicitanten zijn, dat zij den tweeden of eersten rang bezitten, en toegelaten zijn tot het geven van onderwijs in
de Fransche, en liefst ook in de Engelsche taal, benevens in de beginselen der Wiskunde. De voordeelen, aan deze
posten verbonden, bestaan in een vrije woning, eene jaarwedde van f406,—, f 10,— voor het luiden der klok, en
de schoolgelden van 100 tot 150 kinderen: edoch onder den last, van op eigen rekening een Ondermeester te
moeten houden, en m o g e 1 ij k van eene uitkeering voor weinige jaren. De tijd van het vergelijkend examen zal
nader worden bepaald. (Schoolberigten blz. 372)
c.
MONTFOORT.
Den 2 julij zijn vier Sollicitanten naar de openstaande openbare School in deze Gemeente
vergelijkend onderzocht, en de daartoe behoorende stukken vervolgens ingeleverd, om aan Zijne Excellentie den
Minister van Binnenlandsche Zaken te worden toegezonden. (Schoolberigten blz. 667)
d.
MONTFOORT.
Ter vervulling der vacante School in deze Gemeente, is, op autorisatie van Zijne
Excellentie den Minister van Binnenlandsche Zaken, tot Onderwijzer aangesteld M. VAN BERKEL, hebbende
den tweeden rang, thans Onderwijzer te A r k e 1 , welke zijnen pest den 15 November aanstaande, zal
aanvaarden. (Schoolberigten blz. 950, 951)
e.

ZUID-HOLLAND.
IV Distr. G.W. Boot.
ARKEL.
Door op het handen zijnde vertrek van onzen verdienstelijken Schoolonderwijzer MATTHYS
VAN BERKEL, naar M o n t f o o r t , is de door hem bekleedde post opengevallen, waarvoor Sollicitanten van
den derden of hoogeren rang worden uitgenoodigd, om zich vóór of uiterlijk op den 30 November eerstkomende,
of in persoon, of met vrachtvrije brieven, aan te dienen bij den Wel-Ed. Gestr. Heer Burgemeester J. VAN DER
POEL, met overlegging van hunne bewijzen van bevoegdheid tot het staan naar dien post, ten aanzien van kunde
en ijver en van goed zedelijk gedrag. De voordeelen, aan den Schoolonderwijzerspost verbonden, zijn, behalve
vrije woning en eenen zeer goeden tuin, aan vast tractement f125,—, als Voorlezer f42,— als Aflezer der
publicatiën f25,—, van het begraven van lijken f60,—, de jaren door elkander gerekend; terwijl het schoolgeld
van 50 à 60 leerlingen op f 180,— mag gesteld worden. (Schoolberigten blz. 945)
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Bijlage 4
PROCES VERBAAL VAN HET VERGELIJKEND EXAMEN DER SOLLICITANTEN NAAR DE
ONDERWIJZERSPOST VAN HET VACERENDE SCHOOL TE MONTFOORT IN HET EERSTE
SCHOOLDISTRICT DER PROVINCIE UTRECHT.
In den jare een duizend achthonderd vijf en twintig den tweeden der maand Julij, heb ik Mr. Hermannus
Arntzenius, Schoolopziener van het Eerste district der Provincie Utrecht mij begevende naar het schoolhuys te
Montfoort, ten einde volgens de daarvan gedane aankondigingen in de Bijdragen ter bevordering van het
onderwijs een vergelijkend examen te houden, van de sollicitanten naar de onderwijzerspost van het nederduitsche Hervormde school te Montfoort door het overlijden van den onderwijzer Willem van der Veen,
vacerende.
Aldaar heb ik gevonden den Heere H.A. Gobius, Burgemeester der Stad Montfoort geadsisteerd met het
gemeentebestuur ter plaatse, benevens den Heere Predikant der gemeente Marcelis Bernardus Romenij, namens
den Hervormden Kerkenraad.
Voorts stonden binnen de sollicitanten naar de openstaande onderwijzersplaats.
Piet Timmermans, onderwijzer te Amsterdam; Matthijs van Berkel, onderwijzer te Arkel; Willem Arij van
Wieringen, onderwijzer te Amsterdam en Martinus Broodman, onderwijzer te Oudewater, welke allen den
tweeden rang bezitten, verklaard zijn wettige sollicitanten naar de openstaande school
Waarna overgegaan is om dezelven te onderzoeken in de gevorderde vakken van wetenschap, naar aanleiding
van het verslag van dit examen, waarop de blijken van aan den dag gelegde kunde mede zijn aangetekend onder
bijlage 1.
Van al hetwelk het tegenswoordig Proces-Verbaal is opgemaakt, hetwelk door mij, benevens de heer
Burgemeester en Predikant is getekend, om met de bijlagen daartoe betrekkelijk ingezonden te worden aan Zijne
Excellentie Den Heere Gouverneur der Provincie Utrecht, ten einde van Zijne Excellentie den Minister van
Binnenlandsche Zaken authorisatie te mogen erlangen, tot het aanstellen van den onderwijzer, door gemelde
Heeren als de kundigste en voor hunne school meest geschikte voorgedragen.
Het gemeente Bestuur
voornoemd

De schoolopziener
van het 1 district
Utrecht

(get) H.A. Gobius

Namens den
Kerkenraad
(get) M. B. Romenij

(get) H. Arntzenius
Bron: Gemeente-archief Montfoort; Agenda raad 1825 met notulen en ingekomen brieven; no. 153.

Bijlage 5
OVERZICHT VAN DE BEVOLKING IN MONTFOORT, HET AANTAL KINDEREN VAN 5 TOT 12
JAAR EN HET AANTAL SCHOOLGAANDE KINDEREN.
1829
Bevolking:
Kinderen 5 tot 12 jaar:
Jongens:
Meisjes:
Totaal

1609
154
155
309
48

Schoolgaande kinderen:
Peildatum:
Leeftijd:
Januari
5-8
8-12
ouder dan 12 jaar
Totaal
Juli

5-8
8-12
ouder dan 12 jaar
Totaal

Jongens:
90
7
5
10

Meisjes:
85
60
3

Totaal
175
135
13

175

148

323

92
70

80
55

172
125

170

135

305

Bron: Gemeente-archief Montfoort; Agenda burgemeester en wethouders 1830-1 met notulen en ingekomen brieven; no.
188.
Opmerking
Vermoedelijk worden de verschillen tussen de januari en juli opgave, vooral bij de oudere kinderen, veroorzaakt
door schoolverzuim als gevolg van werkzaamheden op het land.
De opgave van de burgerlijke stand met in totaal 309 jongens en meisjes wijkt af van het aantal schoolgaande
kinderen. Grotendeels wordt dit verschil als volgt verklaard:
1. Op school zijn nog kinderen ouder dan 12 jaar.
2. Er zijn kinderen, vooral van behoeftige Rooms-Katholieke ouders, die het schoolgeld niet kunnen betalen en
daarom de school verzuimen. Het duurt tot in de jaren veertig, alvorens voor deze categorie kinderen van
overheidswege financiële regelingen worden getroffen.
3. De totale schoolbevolking wordt beïnvloed door de aanwezigheid van kinderen uit Achthoven en Willeskop.
Zelfs kinderen uit Linschoten bezoeken de Montfoortse school (een verdeelsleutel regelt de onkosten van de
school over Montfoort, Achthoven en Willeskop).
Bron: Dini Beem, Els Muijlaert, En zij maakten van de School een Deugd, Utrecht 1977.
Gemeente-archief Montfoort; Brievenboek burgemeester en wethouders 1833-1834; no. 134.
Idem; Agenda burgemeester en wethouders 1829-1 met notulen en ingekomen brieven; no. 186.
Idem; Jaarverslagen; no. 32.

Opgravingen te Woerden in 1983
door prof. dr. J.E. Bogaers
en dr. J.K. Haalebos
Het archeologisch onderzoek te Woerden is in de jaren 1975-1982 voornamelijk gericht geweest op het
westelijke gedeelte van de binnenstad. Daarbij kon worden aangetoond dat een bedding van de (Oude) Rijn in de
Romeinse tijd de noordelijke begrenzing heeft gevormd van het terrein waarop het castellum Laurum of Laurium
moet hebben gelegen. Overigens is het nog steeds niet bekend tot hoever dit fort en de burgerlijke nederzetting die
daarbij heeft behoord, zich hebben uitgestrekt.
De afbraak van de Erasmusschool en een reeks woonhuizen bood in 1983 een gelegenheid om opgravingen te
verrichten in het zuidoostelijke gedeelte van de Woerdense binnenstad, tussen de Wagenstraat en de Havenstraat
(die oorspronkelijk Havenstraat heeft geheten).
De resultaten van dit onderzoek, dat van beperkte omvang was en uitgevoerd kon worden van 24 november tot
en met 7 december, zijn moeilijk te interpreteren. Zowel langs de Grotesteeg als achter de plaats van de
voormalige Erasmusschool is een 0.75-1 m dikke ophoging uit de Romeinse tijd aangetroffen. Deze bleek te zijn
afgedekt door een donkere laag met puin en scherven uit het einde van de 2de of uit de 3de eeuw. Boven dit
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