
Het onderwijs door de eeuwen heen. 

Dit jaar herdenkt het Protestants Christelijk On
derwijs het feit, dat zij in Eemnes 100 jaan be
staat. Het R.K. Onderwijs in Femnes vierde dit 
feest 7 jaar geleden. Dan vraag je je af, was er 
voor die tijd ook onderwijs en hoe zag dat eruit? 
Alvorens ons in de plaatselijke situatie te ver
diepen, bekijken we eerst eens hoe het onderwijs 
in het algemeen in de loop der eeuwen is gegroeid. 

Over het eerste begin is weinig bekend, mogelijk 
bestond er in de middeleeuwen veel huisonderwijs 
voor de elite. Wel is bekend, dat er in de 16e 
eeuw niet alleen in de steden, maar ook in vele 
dorpen scholen bestonden. 
Het onderwijs dat. daar gegeven werd stond ten 
dienste van de kerk (toen r.k.). De kinderen 
leerden er de catechismus, enkele gebeden en wat 
lezen. Aan schrijven zullen de meeste kinderen 
niet zijn toegekomen, laat staan rekenen. 

Toen in de tweede helft van de 16e eeuw (ie ene 
provincie na de andere tot de Reformatie overging, 
veranderde er ook iets in het onderwijs. Voortaan 
kregen de kinderen andere gebeden en andere cate
chismus te leren. Belangrijk echter werd dat ie
dereen de bijbel kon lezen en bestuderen. Daarom 
werd nu gestreefd naar onderwijs voor iedereen, 
voor rijk en arm, jongens en meisjes. Ook de ka
tholieke kinderen moesten naar deze scholen om hen 
tot de 'waere religie' te bekeren. 
T _. ~l„ T "7 ~ n ** • •«•• .,i-»*» -̂î+- r\ r~t rt f.\ ** »»( î î r n /~» r-i n 1 ̂  ]f PO 1 î "ï 1̂  f» 
H l u c A / c c c u n *\ a o M O U u u u v ^ t m j J I ^ O M ^ j . a ^ u ~ n ~ j - j . j » N \ J , 

aangelegenheid. Bij het aanstellen van schoolmees
ters had de kerk veel inspraak. Meestal was de 
meester n.l. ook koster en voorzanger. Er werd 
vooral gelet op zijn bekwaamheid in de kerkdienst; 
hij moest psalmen kunnen zingen, voor kunnen le
zen in de kerkdienst en op de hoogte zijn van de 
beginselen van de gereformeerde godsdienst. Ook 
moest hij goed kunnen schrijven. Vaak was de mees
ter ook nog gerechtsbode en doodgraver en had hij 
ook verdiensten aan het bijhouden van het 'schuld-
boek' in de herberg, het innen van belastingen of 
uitschrijven van diaconierekeningen. Dit alles ten 
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koste van het onderwijs! 
Maar het was noodzakelijk want het schoolgeld al
leen was onvoldoende om van te bestaan. Meestal 
bedroeg dit k stuiver per maand per kind en voor 
kinderen die nog niet aan lezen toe waren soms 3 
stuiver. Verzuimde een kind de school, dan hoefde 
er niet betaald te worden. Op deze manier kreeg 
de meester gemiddeld tussen de een en twee gulden 
per jaar per ki nd. 
Door de bij hanen en verkoop van boeken, papier en 
andere schoolbehoeften aan de leerlingen, kon het 
inkomen drie à vierhonderd gulden per jaar bedra
gen, met vrij wonen. 
Schoolmeester bleef men doorgaans zijn hele leven. 
Vooral als gehoor-of gezichtsvermogen achteruit
ging vroegen ze weleens om een pensioentje. Dat 
kregen ze uan wel, maar t.l.v. he.£ Aata/iió van hun 
opvo£ge./i! Schoolmeesters werden in hun laatste ja
ren wel bijgestaan door een ondermeester, vaak 
hun zoon. Deze had het vak van zijn vader geleerd, 
want een opleiding bestond nog niet en kon hem 
ook opvolgen. 
Hoe moeten wij ons zo'n nu voorstellen? 
De schoolmeesterswoning had meestal een groot ver
trek dat als leslokaal diende. Daarin zaten alle 
kinderen van 3 tot + 11 jaar hij elkaar.De meester 
zat op een grote stoel met lessenaar op een plat-
formpje. De bedoeling was, dat hij elke leerling 
tweemaal per schooltijd bij zich liet komen om hem 
te overhoren. Hij had dus weinig tijd over voor 
onderwijzen en uitleggen. Daarom moesten de oudere 
leerlingen de jongere maar helpen. Wanneer de 
meester een van zijn bijbanen moest uitoefenen, 
kwam zijn vrouw wel even oppassen en omdat zij niet 
kon gaan zitten duimendraaien kwam ook het spinne
wiel mee s Winters was het leslokaal trouwens 
dikwijls het enige verwarmde vertrek in het school* 
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ï>c Schoolmeester. 
A Lm kt Mcdecijn, X ret tot tenun. 

Door Lettakonst, soo hoog Verheevcn, 
Is ons veel nut en hegl gegecven, 
Vat ons clc ~Lvcg ten heemcl tooad: 

Maar,om het Schuim vaiît Goud te Schatte 
Is't inisbntick decser kunst te mydc 

Op dat de Ivjsheicl ons bekroond. 

meestershuis, daar werd 
dan ook gekookt. Een hui
selijke t oestand ! 
De kinderen begonnen met 
het leren kennen en herken
nen van (Je letters in ver
schillende gedaanten. Zij 
leerden de gotische en ro
meinse letters, zowel recht 
als schuin gedrukt. Als zij 
daarin 'seer wel geoefent' 
waren mochten ze lettergre
pen na an lezen, waarmee 
woorden gevormd konden wor
den. De bijbel en catechis
mus werden gebruikt als 
leesboek. 
Met schrijven mocht een kinc 
pas beginnen als het behoor
lijk vlot kon lezen. Was 
een kind aan schrijven toe 
dan wachtte de ouders een 
moeilijke beslissing; het 
schoolgeld werd dan n.l. 
wel anderhalf keer zo hoog 
en er moest apart betaald 
worden voor pen en inkt. 
van 8 à 9 jaar al een waar
zijn ouders.Vandaar dat 

Bovendien werd een kind 
devolle werkkracht voor 
veel kinderen van school kwamen voordat zij behoor 
lijk konden schrijven. 
Rekenen kwam op nog latere leeftijd en het school
geld daarvoor was weer veel hoger, soms wel 12 
stuiver per maand! Er waren er maar weinig die daar 
aan toekwamen. Wel moesten alle kinderen getallen 
kunnen lezen en uitspreken, zowel in romeinse als 
in arabische cijfers, maar dit was nodig om de 
bijbelboeken en de psalmen gedurende de kerkdienst 
te kunnen opzoeken. De kennis van cijfers en getal
len behoorde dan ook tot het leesonderwijs. 
In de tweede helft van de 18e eeuw kwam er kritiek 
op de bestaande gang van zaken door de Maatschap
pij tot Nut van 't Algemeen, die zich sinds 1784 
met onderwijshervorming bezighield. 
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Door het ontstaan van de Bataafse Republiek in 1795 
waarna een hele nieuwe staatsregeling werd ingevoerd, 
kwam alles op de helling, ook het onderwijs. In 
sommige provincies, zoals Utrecht was men er al 
vroeg bij. In andere duurde het wat langer voor de 
hervormingen werden ingevoerd, maar in 1801 werd 
een Schoolwet aangenomen, die voor het hele land 
gold. De voornaamste hervormingen waren: 
a. afschaffing van het leerstellig onderwijs. 

Dit is onderwijs gebaseerd op een godsdienstige 
richting. Hiermee verdween de Heidelbergse Ca
techismus van de scholen. Deze moesten echter 
wel een alqemeen-christelijk karakter blijven 
houden.; 

b. invoering van het klassikaal onderwijs. 
Het de Schoolwet van 1806 werd hieraan nog toege 
voegd dat een lagere school d/iie. klakten moest 
tellen, waarin de kinderen het volgende zouden le
ren : 
1e kiaM letters en cijfers leren lezen en uit
spreken, lezen van woorden en getallen. 
Ie kiat: begin van lezen in boekjes, schrijven en 
beginnen met rekenen vooralsnog alleen uit het hoofd. 
3e klaó: lezen met inachtneming van leestekens en 
met natuurlijke uitdrukking; verder onderwijs in 
schrijven, rekenen en grammatica. 

Deze indeling in klassen had betrekking op het ni
veau, alles bleef zich in ee'n lokaal afspelen. 
Ook bleef een kind doorgaans enkele jaren in een 
klas. Het ging pas naar een volgende als het daar
aan toe was. Het schoolbord, voorheen vrijwel on
bekend, ging nu een belangrijke plaats innemen. 
Veel oudere schoolmeesters hadden nogal wat moeite 
met dat bord, evenals met het toespreken van een 
grote groep kinderen tegelijk. Zij waren immers 
gewend alleen maar lesjes te overhoren en oefe
ningen in schoonschrijven te verbeteren. Veel ble
ven dus schoolhouden in oude stijl. In deze tijd 
werden ook de eerste kweekscholen opgericht, zo
dat aan nieuwe onderwijzers hogere eisen gesteld 
konden worden en de kwaliteit van het onderwijs 
langzaam verbeterde. Er werd wat gedaan aan de sa
larissen van de onderwijzers, zodat zij zich hoofd
zakelijk aan hun schooltaak konden wijden. Er kwa-
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men schoolbanken en-borden en kachels werden ge
plaatst om de open haarden te vervangen. Dit bracht 
voor de gemeenten wel grotere kosten met zich mee, 
terwijl het se h ooi geld niet mocht stijf] en. De 
scholen moesten immers toegankelijk zijn voor 
iedereen. In de praktijk bleek echter dat veel 
kinderen de school óf niet óf onregelmatig be
zochten, voornamelijk omdat hun arbeidskracht door 
de ouders niet gemist kon worden, Het leesonder?= 
wijs werd verbeterd, de leesplank kwam. Ook voor 
schrijven en rekenen werden nieuwe methoden en 
hul prn id del en g ei) ruikt, zoals potloden, griffels 
en leien, terwijl de invoering van het decimale 
stelsel het rekenen een stuk eenvoudiger maakte. 
De schoolwet van 1806 is tot 1857 van kracht ge
weest en in die periode zijn veel veranderingen 
tot stand gebracht. Zo was omstreeks 1850 de kop
peling van één klas aan één leeftijdsgroep en 
aan de tijdsduur van één jaar al in veel plaat
sen een feit geworden. Met de wet van 1857 werden 
aan de in 1806 reeds verplichte vakken lezen, 
schrijven, rekenen en nederlandse taal, nog toe
gevoegd: aardrijkskunde, geschiedenis, vormleer 
(een soort meetkunde), kennis der natu-ur en zingen. 
Pe vernieuwingen gingen gestaag door, er kwamen 
scholen met meerdere klaslokalen, die ruimer en 
lichter waren. In de tweede helft van de 19e 
eeuw werd het schoolverzuim steeds kleiner, om
dat de ouders meer en meer van het nut van het 
onderwijs overtuigd raakten. De algemene leerplicht 
die op 1 januari 1901 werd ingevoerd, loste het 
verzuimprobleem vrijwel op. Het godsdienstonder
wijs vormde een ander probieem. In de loop der 
jaren was de bijbel langzaamaan uit de openbare 
scholen verdwenen. Zowel van protestantse als 
van katholieke zijde ging men, vooral sinds de 
jaren zestig, steeds meer ageren tegen dit neu
trale onderwijs. Toen de onderwijswet van 1857 
belemmeringen tot het stichten van bijzondere 
scholen opruimde, nam het aantal confessionele 
scholen gestaag toe. Zo ook in Eemnes, waar in 
1875 het katholieke en in 1882 het protestants 
christelijke onderwijs van start ging. Over het 
wel en wee van de oudste schoolmeesters in Eemnes 
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zullen wij een volgende keer verhalen. 

Bertie van Wijk-Blom. 

Bron: 58 miljoen nederlanders en de lagere school, 
door Engelina P de Booy. (aanwezig in de 
openbare bibliotheek Eemnes.). 

heer 3. Manten sr. op blad ti.K.E. Reaktie van de 
n/t. 1 van 7 9 8 2, 

Qe6 lacht Blom 

Ik ga hier even terug naar liz. 19t 
De vrouw van Tijs Blom was Willemijntje van Hall. 
Tijs Dlom had drie dochters maar geen twee, zoals 
vermeld. 
De derde was Aaltje Blom, getrouwd met Frans Kui
per, turfschipper in Eemnes. 

S cAlftp&A.A 

De grootste iu/t/schi pper voer op Friesland-Drente
en Overi jsel . 
Als hij in Eemnes aankwam begon het lossen; dan 
stond het man.ktve.ldL, tege.nove/i het oude. gemeente-
huiA vol met boerenwagens, soms 25 of 30 wagens 
om turf te halen. 
Dezelfde avond was hij al leeg en vertrok de vol
gende morgen weer richting Friesland. 
Hij leverde ook aan de brandstoffenhandelaren, zo
als de Fa. B. Vos in Blaricum, die heden nog be
staat, de Fa Elbert Kok in Laren en de Fa Smit in 
Laren . 
Nog twee broers van Frans Kuiper waren turfschip
pers, namelijk Hendrik Kuiper en Albert Kuiper. 
Hendrik voer ook op Eemnes, Albert voer naar de 
Baa/tn^e dijk, omdat zijn schip te groot was voor 
de sluis . 

De kleinzoon van Albert, Tjeerd Kuiper, heeft een 
handel in gassen aan de Noorder singe 1. 

De Fa. G. van IJken was beurtschipper op Eemnes-
Baarn-Amsterdam. Vaak was zijn lading mais en lijn-
koeken bestemd voor de Fa. G. Pas, molenaan. in 
Eemnes, ook handelde hij in vaten petroleum. 
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