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De aanleiding tot het schrijven van dit verhaal was een dik boek, aangetroffen 
in het archief van de Vincentiusvereniging, dat sinds 1978 op het gemeentear
chief te Utrecht berust. Het bevat de notulen van de regenten van het 
Roomsch Catholyk instituut tot onderwijs aan de Roomsche Catholyke behoeftige 
jeugd in Utrecht en der zelf der vrijheid 1 ). 
Zij lopen van 1806, het jaar van de stichting, tot 1847. Uit de eerste jaren van 
deze school is verder alleen een register van intekenaren overgebleven, waar
in we de namen vinden van diegenen die de instelling door hun financiële bij
dragen steunden. In het hiervolgende artikel tracht ik het beeld weer te geven 
dat uit de gegevens naar voren is gekomen, om daarmee een bijdrage te leve
ren tot een tot dusver nog weinig bekend onderdeel van de geschiedenis van 
onderwijs en armenzorg. 

Sinds de reformatie droeg het onderwijs in de noordelijke Nederlanden een 
calvinistisch stempel. De heersende kerk bevorderde het stichten en onder
houden van scholen ten einde alle kinderen gelegenheid te geven onderwezen 
te worden in de beginselen die aan deze kerk ten grondslag lagen. Het 
schoolgeld werd om die reden laag gehouden; voor armen waren de scholen 
in principe gratis toegankelijk. Andersdenkenden kregen van de overheden 
geen toestemming om school te houden. Wanneer zij zich daar niet aan stoor
den en toch een school begonnen, dan werd er van kerkelijke zijde gepoogd 
die te doen sluiten. Hoe effektief die pogingen waren is niet vast te stellen; 
ongetwijfeld verschilde dat van plaats tot plaats. Wel weten we dat rijke ou
ders er doorgaans in slaagden hun kinderen katholiek getint onderwijs te la
ten geven. 

Zij konden ze in het buitenland op een kostschool doen of zij konden een 
huisonderwijzer aantrekken. Bovendien was er in de steden dikwijls een in 
godsdienstig opzicht aanvaardbare school te vinden. Maar zo'n school was 
niet voor iedereen betaalbaar. Een partikuliere school was toch al duurder 
dan een die geheel of gedeeltelijk van stads- of dorpswege onderhouden 
werd. Voor katholieke scholen kwam daarbij de noodzaak om niet op te val
len en dus klein te blijven, misschien ook de noodzaak steekpenningen te ge
ven om daarmee het voortbestaan van de school te garanderen. Het klandes-

1) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
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tiene karakter van deze scholen is tevens de oorzaak dat wij er weinig over te 
weten kunnen komen. 
De bovenlaag van de katholieke bevolking was zoals gezegd in staat zijn kin
deren vrij te houden van calvinistische smetten. Voor de kleine burgerij lag 
dat moeilijker. Neringdoenden en ambachtslieden stelden er in de loop der 
jaren steeds meer prijs op dat hun kinderen, vooral de zoons, wat lezen en 
schrijven werd bijgebracht, maar daarmee is niet gezegd dat die dat altijd op 
katholieke scholen leerden. Was er geen andere mogelijkheid dan gingen ze 
naar de gewone stads- of dorpsschool 2). Ze waren daar doorgaans vrijgesteld 
van het leren van de heidelbergse catechismus en van het zingen van psalmen, 
maar ze kregen er wel leerboekjes in handen, van het ABC-boek af, die geënt 
waren op de calvinistische beginselen. En als zij door oplettend gedrag voor 
een prijs in aanmerking kwamen, kon het gebeuren dat het boekje, dat zij 
trots mee naar huis namen, voor roomsen beledigende opmerkingen bleek te 
bevatten 3). Niet overal immers was men even taktvol als op de amsterdamse 
armenscholen, waar brave hervormde kinderen blijgemaakt werden met een 
psalmboekje of iets dergelijks en joodse kindertjes een geschiedenis van grote 
mannen uit het oude testament werd uitgereikt, terwijl de roomse, voor wie 
men blijkbaar niets anders kon bedenken, vier zesdehalven ontvingen 4). 
Voor tegenwicht tegen de op school geleerde calvinistische beginselen moest 
de plaatselijke pastoor zorgen, daarin bijgestaan door klopjes en andere* ka
tholieke vrouwen, die op matressenschooltjes kinderen het ABC en de gebe
den leerden. Deze „klein-kinderschooltjes", die voor jongere kinderen vaak 
verkozen werden boven de dorps- en stadsscholen, liet de overheid doorgaans 
ongemoeid; alleen de kerkeraden lieten wel eens een protest horen. 
Lager op de maatschappelijke ladder vinden we de grote groep van landarbei
ders, spinners, sjouwers, wevers, ongeschoolde arbeiders enz. In het begin 
van de negentiende eeuw maakte deze kategorie ongeveer veertig procent uit 
van de bevolking van de provincie Utrecht 5). In theorie mochten ook hun 
kinderen de scholen bezoeken. In de praktijk liep het anders. Een arm gezin 
kon soms alleen rondkomen als de kinderen mee hielpen verdienen. Van 
schoolgaan kwam dan niets. Werd het gezin armlastig, dan bestond er voor de 
hervormde armen een soort leerplicht, die inhield dat de bedeling werd inge
trokken als de ouders hun kinderen niet naar school stuurden. De diakonie 
betaalde dan meestal het schoolgeld. Een dergelijke leerplicht bestond niet 
voor katholieke kinderen. Gezien het protestantse karakter van de voor ar
men in aanmerking komende scholen was dat alleszins verklaarbaar. 
Van het bovenstaande geven de resultaten van een onderzoek naar schrijf-

2) Zie E. P. de Booy, De weldaet der scholen. Het plattelandsonderwijs in de provincie Utrecht van 
1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische Reeks III (Utrecht, 1977) 140-141. 
3) Voorbeelden o.a. in de bijlagen van een op 12 december 1840 ingediend adres aan de koning. 
Bisschoppelijk Archief Haarlem, aartspriesters van Hollanden Zeeland, nr. 911, deell, blz. 59 en 
62. 
4) Zie A. L. G. W. Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam aan de katholieke jeugd vooral in de eerste 
helft der 19e eeuw. Scriptie pedagogiek katholieke leergangen te Tilburg (Amsterdam, 1968, Sten
cil) 65. 
5) Zie De Booy, Weldaet, 325-326 en E. P. de Booy, Kweekhoven der wijsheid. Basis- en vervolgon
derwijs in de steden van de provincie Utrecht van 1580 tot het begin der 19e eeuw. Stichtse Historische 
Reeks V (Zutphen, 1980) 273-274. 
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vaardigheid in de provincie Utrecht een duidelijke illustratie. Uit de huwe
lijksakten blijkt dat tussen 1811 en 1820 lang niet alle bruiden en bruidegoms 
zelf de akte konden ondertekenen. De elite kon dat natuurlijk wel, maar bij 
de daaronderliggende bevolkingsgroepen waren de verschillen in schrijfpres-
taties tussen katholieken en protestanten groter naarmate het maatschappe
lijke niveau lager was. Het hieropvolgende staatje Iaat dat duidelijk zien: 

Percentage ondertekenaars van de huwelijksakten in de stad Utrecht 1811-1820 6). 

katholieken protestanten 
ambachtslieden mannen 79 82 

vrouwen 53 65 
ongeschoolden mannen 25 47 

vrouwen 17 34 

Terwijl dus de schrijfvaardigheid van protestantse en katholieke ambachtslie
den ongeveer gelijk was, zien we bij de ongeschoolden grote verschillen. De 
katholieke arbeidersvrouwen, met een percentage van 17 procent, staan hele
maal onderaan. We zullen zien dat het juist de achterstand bij de katholieke 
matressen was, die in 1806 de aanleiding werd tot de oprichting in Utrecht 
van een armenschool voor de katholieke jeugd. 

Voor andere kategorieën bestonden er toen in Utrecht al armenscholen. Zij 
hadden hun ontstaan te danken aan onvrede met het oude systeem, waarbij 
arme kinderen samen met betalende leerlingen les kregen. Door gebrek aan 
aandacht van de meester, die weinig aan deze kinderen verdiende, kwam 
vaak niets van dat onderwijs terecht. De hervormde diakonie stichtte daarom 
in 1748 twee scholen, die elk al gauw honderden leerlingen hadden. Kort 
daarop werden de zogenaamde parochiescholen, vier in aantal, omgevormd 
tot stadsarmenscholen 7). De stadsaalmoezenierskamer besliste wie daarop 
toegelaten werd. Het onderwijs op die scholen was overigens gelijk aan dat op 
de scholen van de diakonie, het burgerweeshuis en het stadsambachtskinder-
huis. Dat wil dus zeggen dat de beginselen van de calvinistische godsdienst 
een grote plaats in het leerprogramma innamen. Dat zal ook het geval ge
weest zijn met de kleine armenschool van de waalse gemeente. Voor anders
denkenden waren er in de tweede helft van de achttiende eeuw een school 
van de evangelisch-lutherse diakonie en een van de oud-bisschoppelijke cle-
resie. De laatstgenoemde was ontstaan uit de school van het oud-katholieke 
weeshuis, dat in 1746 was afgescheiden van het rooms-katholieke weeshuis. 
Sinds 1765 konden kinderen van oud-katholieke bedeelden de dagschool vol
gen. Dit was mogelijk gemaakt door een legaat van vijftienduizend gulden 
van een oud-regent van deze instelling 8). 
Het rooms-katholieke weeshuis viel onder de rooms-katholieke aalmoeze-

6) De Booy, Kweekhoven, 273-276. 
7) De Booy, Kweekhoven, 80-94. 
8) H. J. W. Verhey, 300 jaar aalmoezenierszorg. Geschiedenis van de Roomsch-Katholieke Aalmoe
zenierskamer te Utrecht (1674-1746) en van de Oud Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer te 
Utrecht 11746-1974 ) (Rotterdam, 1974) 155. 
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niers- of armenkamer, die in 1674 was opgericht nadat de katholieken al tien
tallen jaren medewerking met en zitting in de stadsaalmoezenierskamer ge
weigerd hadden 9). Op dit weeshuis, dat sinds 1696 bestond, werd wel enig on
derwijs gegeven. Hoe het gesteld was met arme roomse kinderen van wie de 
ouders nog in leven waren, is niet duidelijk. 
Het kan zijn dat hun onderwijs in sommige gevallen door de roomse armen
kamer betaald is, maar dat gebeurde toch niet op grote schaal 10). Voor zover 
die kinderen toch iets leerden zullen zij dat vooral gedaan hebben op de goed
kope bewaarschooltjes, maar lang niet alle matressen, die vaak uit de bene-
denlaag van de bevolking kwamen, waren in staat de kinderen veel bij te 
brengen. De vicieuse cirkel was hiermee rond. Uit het voorbeeld van de oud-
katholieke dagschool kan men opmaken dat in de tweede helft van de acht
tiende eeuw een rooms-katholieke armenschool niet meer op veel verzet van 
de overheid zou zijn gestuit. Er is echter geen erflater geweest die de oprich
ting mogelijk maakte. 
De omwenteling van 1795, die gelijkheid in het vaandel droeg, bracht ook een 
poging tot gelijkschakeling van het onderwijs met zich mee. In Utrecht, dat 
op dit gebied nogal voorlijk was, kwam al in oktober 1796 een provinciaal 
schoolreglement tot stand, opgesteld door het Comité van publiek onderwijs, 
waarvan ook enige katholieken deel uitmaakten 11). Al enige maanden eer
der had deze instelling leerstellig godsdienstonderwijs op school doen verbie
den. Daarvoor moesten in de toekomst de kerkgenootschappen zelfzorgen, 
en wel buiten de gewone schooluren. De landelijke schoolwetten van 1801, 
1803 en 1806 bevatten soortgelijke bepalingen en daarmee werd voortaan het 
onderwijs geschikt gemaakt voor alle gezindten. Dit „neutrale" onderwijs be
viel toch niet iedereen. In Utrecht kwam het meeste verzet van de kant van de 
diakoniescholen; uiteindelijk behielden zij een zekere autonomie op gods
dienstig gebied 12). Zij werden, net als later de r.k. armenschool, gerekend tot 
de bijzondere scholen der eerste klasse, dat wil zeggen scholen, die niet door 
de overheid, maar door een partikuliere instantie onderhouden werden. De 
Utrechtse parochiescholen daarentegen waren openbare scholen, zodat het 
leerstellige godsdienstonderwijs daar wel moest verdwijnen. Bovendien wer
den deze op 20 december 1796 opengesteld voor behoeftige kinderen van alle 
gezindten, waardoor een verdere gelijkschakeling op godsdienstig gebied ver
kregen was. Dit veroorzaakte echter een zo grote toeloop dat men de bepa
ling al spoedig introk; voortaan mochten er alleen kinderen komen van wie 
de ouders niet tot enig kerkgenootschap behoorden 13). Terwijl dus in 
Utrecht de hervormde armen konden beschikken over diakoniescholen, 
moesten de roomse armen het nog steeds zonder eigen school doen. 

9) De Booy, Kweekhoven, 75-76. 
10) In de kasboeken van de r.k. aalmoezenierskamer heb ik tot dusver geen gegevens over beta
lingen voor schoolgaande kinderen gevonden. Pas wanneer de inventarisatie van dit omvangrijke 
archief, berustend op het GAU, voltooid is, zal het mogelijk zijn deze en andere vragen grondig 
te onderzoeken. 
11) De Booy, Weldoet, 127,303-311. 
12) A.M. van der Giezen, De eerste fase van de schoolstrijd in Nederland 1795-1806 (Assen, 1937) 
36-44. 
13) GAU, Stad, III, nr. 454: IV, nr. 966 . 
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Van een gelijkschakeling op maatschappelijk gebied kwam nog minder te
recht. Weliswaar had reeds in 1793 Vatebender, rector van de latijnse school 
in Gouda, een zilveren medaille van het Provinciaal Utrechts Genootschap 
gekregen voor een verhandeling waarin hij onder andere nationaal onderwijs 
propageerde voor kinderen uit alle klassen van de maatschappij 14), maar het 
geven van zo'n prijs betekende nog niet dat iedereen het met zijn zeer radika
le opvattingen eens was. Een welgesteld burger zag zijn zoon nu eenmaal niet 
graag de schoolbanken delen met de kinderen van een wasvrouw of fabrieks
arbeider. En veel mensen vonden het bovendien onzin om aan arbeiderskin
deren veel te leren; wat lezen en schrijven was meer dan genoeg. De hele ne
gentiende eeuw door zouden de scholen dus standen-scholen blijven, met ver
schillende leerprogramma's en faciliteiten, afhankelijk van de maatschappe
lijke welstand van de ouders 15). Dat het voor de ekonomie schadelijk was als 
hele groepen van de bevolking van onderwijs verstoken bleven, zag men ech
ter wel in. 
Daarom werd het bijvoorbeeld in de provincie Utrecht mogelijk gemaakt dat 
plattelandskinderen eventueel op overheidskosten school konden gaan, een 
maatregel die vooral in katholieke dorpen ineens voor een toename van het 
aantal schoolgaande kinderen zorgde. Het werd echter te duur. Ondanks vu
rig protest van Paulus Martinus van Bijlevelt, een van de katholieke leden van 
het departementaal bestuur, werd de maatregel in 1804 weer ingetrokken 16). 

Terwijl het na 1795 voor katholieke ouders die partikulier onderwijs voor hun 
kinderen konden betalen, gemakkelijker geworden was een geschikte school 
te vinden, was er voor de katholieke benedenlaag van de bevolking dus nog 
geen verbetering gekomen. Minder draagkrachtige ouders waren ook na 1795 
nog steeds aangewezen op de kleinkinderschooltjes, maar die stelden niet 
veel voor. Wel kwam er in Utrecht al in 1797 een voorschrift voor de matres-
sen die dergelijke schooltjes hielden 17). 
De lokalen moesten ruim en fris zijn, de schooltijd niet te lang, de matressen 
moesten goed met kleine kinderen om kunnen gaan en ze onderwijzen in 
spellen en lezen. Er ontbrak nogal wat aan, maar in de eerste jaren zagen de 
leden van het Comité van publiek onderwijs veel door de vingers. Ze waren 
bang dat er bij een strenger toelatingsbeleid te weinig schooltjes zouden over
blijven, zodat ze nog voller zouden worden dan ze al waren. In de praktijk 
kreeg daarom iedereen die erom vroeg toestemming om een bewaarschooltje 
te houden. Na enige jaren kwam men tot andere gedachten en ging men beter 
de hand houden aan de eis dat de vrouwen moesten kunnen lezen en schrij
ven. Als gevolg daarvan werden in december 1805 dertien van de 37 in 

14) Gerrit Carel Coenraad Vatebender (1759-1822). Zie De Booy, Weldaet. 120 en De Booy, 
Kweekhoren, 194. Voor zijn verhandeling zie Verhandelingen Prov. Utr. Genootschap, IX (1801) 
tweede stuk. 
15) Zie ook L. Dasberg en J. W. G. Jansing, Meer kennis meer kans. Het Nederlandse onderwijs 
1843-1914 (Haarlem, 1978) 25 en passim. 
16) De Booy, Weldaet, 127, 309-311. 
17) C. W. van Moorrees en P. J. Vermeulen, ed., Vervolg van Mr. Johan van de Waters Groot 
Plakkaatboek 's Lands van Utrecht van den vroegsten tijd af tot het jaar 1810 (Utrecht, 1856-1860) I, 
842-846. 
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Utrecht bekende schooltjes opgeheven. Elf daarvan waren door roomse vrou
wen gehouden 18). 
Dit kwam hard aan bij Jan Mulder, toen de enige rooms-katholiek in de ge
meenteraad. Hij voelde zich extra verantwoordelijk omdat hij zelf nog vier 
van die vrouwen aan haar baantjes geholpen had. Deze Mulder was een 
utrechts wijnhandelaar, toen ongeveer 46 jaar oud, die sinds 1795 aktief aan 
het politieke leven had deelgenomen 19). Het is niet bekend of hij zich al eer
der voor onderwijs geïnteresseerd had; wel was dit duidelijke bewijs van de 
achterstand in ontwikkeling bij het katholieke volksdeel voor hem aanleiding 
er wat aan te doen. Hij stuurde daarom een brief aan de utrechtse pastoors, 
waarin hij hen opwekte tot het stichten van een rooms-katholieke armen
school. 
De acht pastoors hielden al op 5 februari 1806 hun eerste vergadering, samen 
met acht burgers, uit elke parochie een. Deze zestien mensen zouden de re
genten of directieleden gaan vormen van de eerste rooms-katholieke armen
school te Utrecht 20). De acht burgerieden waren de reeds genoemde Jan 
Mulder, en verder Gijsbert Achterberg, zeepzieder, Hendrik Gijbels, zilver
smid, Johannes Kreilkamp, garenhandelaar, Gijsbert Cornells van der Kun, 
wijnkoopman, Johannes Snoek, zilversmid, en voorts Paulus Wilhelmus 
Bosch van Drakestein en P. L. van Heilmann van Stoutenburg. 
Met het stadsbestuur en met de r.k. armenkamer bestonden al goede relaties: 
Jan Mulder was lid van de gemeenteraad en zijn broer Nicolaas was boekhou
der van de armenkamer 21). Nadat deze twee colleges hun fiat gegeven had
den, begon een geldinzameling in de rooms-katholieke kerken van de stad. 
De eerste opbrengst was 1683 gulden en daarmee durfde men de stichting 
aan. Velen hadden zich verbonden tot jaarlijkse bijdragen, maar niet alle do
nateurs bleken zich het volgend jaar hun toezegging te herinneren, zodat er 
voorlopig heel wat financiële problemen bleven bestaan. De bestuursleden 
moesten vaak zelf in de zak tasten voor bijzondere uitgaven als incidentele 
geschenken aan onderwijzers. Ook schoten zij het kapitaal voor dat nodig was 
voor de koop van een schoolhuis. Voor 2800 gulden werd een pand in de Bo-
terstraat gekocht, nu nummer 24. Het was de tweede keer dat dit dienst deed 
als armenschool; van 1778 tot 1788 was de spinschool van de hervormde dia-
konie erin gevestigd 22). Het keek uit op de Kuipersteeg, die doorloopt in de 
Donkerstraat, waar toen het r.k. weeshuis gelegen was. De wezen onder tien 
jaar zouden de armenschool gaan bezoeken; de oudere wezen, die al werkten, 
kregen les in het weeshuis 23). 

18) De Booy, Kweekhoven, 197, 199. 
19) Hij overleed in januari 1831 op de leeftijd van 70 jaar. Zijn ouders waren Willem en Maria 
Verheyen. Hij werd in 1795 gekozen in de raad voor de rechtspleging in Utrecht; in 1803 werd hij 
lid van de gemeenteraad en bleef dat tot 1808. 
20) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
21) Hij overleed op 25 augustus 1823 op de leeftijd van 73 jaar. 
22) Zie De Booy, Kweekhoven. 93. Voor de exacte ligging zie RAU, Aartspriesters, nr. 584, 
waaruit blijkt dat het hele huis lag in wijk E nr. 306. 
23) Voor het onderwijs op dit weeshuis zie De Booy, Kweekhoven, 117-121. Volgens een opgave 
uit 1816 gingen de wezen onder de tien school op de armenschool. De oudere wezen kregen één 
uur per dag op het weeshuis les van een schoolmeester uit de stad. GAU, R.K. aalmoezenierska
mer, tabel inliggend in voorl. nr. 4. Blijkens een opgave uit 1811 werden sommige wezen al op 
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Inmiddels was er een onderzoek gedaan naar het aantal kinderen dat voor de 
school in aanmerking kwam. Als gevolg daarvan bleef men dat eerste jaar aan 
de voorzichtige kant: alleen kinderen tussen tien en twaalf jaar werden toege
laten. Dat waren de kinderen die de school het meest nodig hadden: als zij nu 
niets leerden dan gebeurde het nooit meer. 
Al vrij snel kon men de leeftijd lager stellen: sinds 1809 was die zeven jaar. De 
school werd opengesteld voor alle kinderen van wie de ouders, zowel bedeel
de als minvermogende, niet in staat waren schoolgeld te betalen. De regenten 
van de school wezen een aantal kinderen aan; de armenkamer kon over de 
andere vacatures beschikken 24). Soms maakten regenten misbruik van hun 
privilege om kinderen op school toe te mogen laten, zodat er wel eens kinde
ren kwamen van wie de ouders best schoolgeld konden betalen of die om an
dere redenen niet aan de toelatingseisen voldeden. Als zoiets uitkwam kreeg 
de regent boete, tot tien gulden toe, en het kind werd van school verwijderd. 
Dat was nodig, want er waren meer gegadigden voor de school dan er plaat
sen waren. Op allerlei manieren zocht men daarom ruimte te scheppen: door 
ingebruikneming van de vliering, door verbouwingen, plaatsing van meer 
banken enz. 25). 

Hoeveel leerlingen er bij de opening van de school, op 17 september 1806 wa
ren, weten we niet. In januari 1807 waren het er al ruim driehonderd en dit 
aantal bleef toenemen. In 1819 had de school 470 leerlingen en in 1831 540. 
Om de druk op de school te verlichten werd in de wintermaanden wel avond
school gehouden, maar daarvoor was niet altijd genoeg geld. Begin 1808 was 
men geschrokken van de rekening van de kaarsenmaker en er werd daarom 
onderzocht of lampen misschien zuiniger waren in het gebruik. Dit bleek niet 
het geval te zijn, maar men ging nu wel het gebruik van kaarsen aan banden 
leggen. In 1811 werd slechts 50 pond ter beschikking gesteld, wat weinig is 
voor de meer dan 55 leerlingen die er waren 26). Het kwam neer op minder 
dan een pond per avond, zodat er waarschijnlijk nooit meer dan zes kaarsen 
tegelijk konden branden, wilde de school de drie wintermaanden open blij
ven. 

In de eerste tijd bleven de kosten van de school waarschijnlijk nog beneden 
de 2000 gulden, maar in 1809 waren zij al tussen 2000 en 2050 gulden per jaar. 
Aan rente voor het geleende kapitaal en aan brandverzekering voor het huis 
27) moest samen 260 gulden betaald worden. 
De meester verdiende 550 gulden, de ondermeester en kwekelingen samen 
niet meer dan 150 gulden. Het lesmateriaal was toen nog beneden de 200 gul
den per jaar 28). Van veel belastingen was vrijdom verkregen. 
hun 9e jaar op een fabriek te werk gesteld en wel op de lakenfabriek van de heer Elin te Utrecht. 
RAU, Staten, nr. 1427-12. 
24) Er was geen vaste regel voorde verdeling. Zo kreeg de armenkamer op 3 juni 1810 50 van de 
102 vacatures ter beschikking; op 6 september 1820 echter slechts 20 van de 120 vacatures. GAU, 
Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. In het algemeen schijnen bedeelde ouders zich tot de ar
menkamer gewend te hebben, minvermogende tot de regenten. 
25) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, d.d. 9 november 1821 en passim. 
26) Ibidem, 8 november 1811. De avondschool had toen 55 vacatures waarover beschikt kon 
worden; meestal schijnt er een minimum van 70 leerlingen aangehouden te zijn. 
27) Ibidem. 8 januari 1808. De verzekering was voor ƒ 2999,75 à 4%. De rente van het voorge
schoten kapitaal was 5"/„. 
28) In 1812 begroot de schoolmeester de kosten van schoolboeken op 119 gulden. Dit bedrag 
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Wel waren er natuurlijk kosten aan onderhoud, vervanging van meubilair, 
verlichting en verwarming. Die verwarming was er overigens in het begin 
niet; pas in 1816 kochten de regenten voor dertig gulden een kachel die zuinig 
stookte en die naar men hoopte in de wintermaanden de ergste kou kon we
ren 29). 
Aan inkomsten stonden daar de bijdragen van de donateurs tegenover en de 
opbrengst van collectes in de kerk. Langzamerhand werd de stichting verrijkt 
door legaten, maar veel daarvan waren aanvankelijk bezwaard met vruchtge
bruik. Zo liet de in 1815 overleden pastoor De Carnoncle een broodbakkerij 
na aan de school, waarvan de opbrengst of een deel daarvan aan zijn twee 
zusters moest worden uitbetaald 30). Zeker negen jaar lang maakten de da
mes De Carnoncle het leven van de penningmeester zuur door hem boze brie.-
ven te sturen waarin ze hem van financieel wanbeheer, afpersing en erger za
ken betichtten. 
Natuurlijk zou het mooi zijn als de stad subsidie verleende. In 1809 adviseerde 
de r.k. armenkamer om dit aan te vragen, op grond van het feit dat er op de 
school ook kinderen van bedeelde ouders onderwezen werden. Het bestuur 
stond daar wat aarzelend tegenover en voelde er meer voor deze kinderen af 
te stoten en de school voortaan alleen open te stellen voor niet-bedeelde min
vermogenden. 
Misschien zou een van de parochiescholen dan voor de rooms-katholieke be
deelden kunnen dienen. De armenkamer had daartegen het bezwaar dat die 
kinderen dan zouden komen te staan onder door de stad aangewezen mees
ters, die misschien niet katholiek zouden zijn. Aan onderwijs in roomse zin 
viel dan niet meer te denken, zeker niet wanneer de kinderen geen eigen 
school zouden krijgen, maar over de vier parochiescholen verdeeld zouden 
worden. Het schoolbestuur tilde daar niet zo zwaar aan. De katholieke leer
lingen van de parochiescholen zouden immers, net als de hervormde, buiten 
de schooluren naar catechisatie kunnen gaan. 
Later zou alom kritiek komen op het op deze „neutrale" scholen gegeven on
derwijs aan katholieke kinderen, maar nu was men blijkbaar nog niet zo ver 
31). De armenkamer had echter nog een argument, dat vermoedelijk de door
slag gaf: bij afstoting van de bedeelde leerlingen zou de school wel eens de 
vrijdom van belasting kunnen verliezen die zij nu genoot. De school bleef dus 
openstaan voor beide kategorieën. In 1812 is er nog even sprake geweest van 
subsidie, maar ook daarvan kwam niets 32). 
Het specifiek roomse aan het onderwijs op deze armenschool bestond in deze 
beginjaren vooral hierin, dat er catechisatie op school gegeven werd door 

werd met het groeien van het aantal leerlingen steeds hoger. In 1831 was het tot f 237,75 opgelo
pen, maar de meester wil ze dan voor de ronde som van 200 gulden leveren. Daar was schrijf- en 
muziekpapier dan nog niet bij. GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, d.d. 5 mei 1809, 3 april 
1812, 1 juli 1813. 
29) Ibidem, 3 mei 1816. 
30) Johannes Franciscus Josephus de Carnoncle, op 58-jarige leeftijd overleden 15 oktober 
1815. Zie over hem het artikel van A. K. de Meijer in deze bundel, . . . 
31) Voor de kritiek in 1840 op het aan de katholieken op neutrale scholen gegeven onderwijs zie 
de bijlagen bij het in noot 3 geciteerde adres aan de koning. 
32) Zie voor deze hele kwestie de notulen van de regenten van 1809 en van 16 oktober 1812. 
GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
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twee daartoe aangewezen pastoors, en dat de meester en ondermeesters ka
tholiek waren. Voor die catechisatie was de animo overigens niet groot: in 
mei 1807 werden er bijvoorbeeld zeventig absenten geconstateerd. Maar 
wanneer men bedenkt dat in Amsterdam in 1800 van de 1753 roomse kinde
ren die daar de stadsarmenscholen bezochten er ongeveer duizend niet naar 
catechisatie gingen 33), dan begrijpt men de voorkeur voor een confessionele 
school, waar tenminste enige controle op het bijwonen van de godsdienstles
sen kon worden uitgeoefend. De leerboeken echter waren dezelfde als overal 
elders. Zij bestonden voornamelijk in uitgaven van de Maatschappij tot Nut 
van het Algemeen, die geschikt waren voor alle gezindten. We vinden in de 
notulen werkjes van Nicolaas Anslijn vermeld, verder de Trap der Jeugd, de 
Geschiedenis van Jozef en een aantal lees- en spelboekjes. Ondanks, mis
schien ook juist vanwege, hun neutrale karakter zouden sommige dertig jaar 
later van roomse zijde scherp bekritiseerd worden, maar nu was men er blijk
baar mee tevreden. Nog in 1831 worden in de notulen deze zelfde boekjes ge
noemd 34). Pas in 1837 zijn er regenten die bezwaar hebben tegen de boeken 
die de kinderen gebruiken, maar waarop die berusten is niet vermeld. Het zou 
echter kunnen zijn dat men langzamerhand andere eisen ging stellen aan de 
op katholieke scholen te gebruiken boeken 35). 

Als eerste onderwijzer werd in 1806 Hendrik Richt aangesteld, uit Vogelen
zang. Voordat hij op 17 september met zijn werk begon had hij een maand in 
Amsterdam op de stadsarmenscholen gehospiteerd om vertrouwd te raken 
met wat hem te wachten stond 36). Die stadsarmenscholen hadden een goede 
naam. Er waren er toen negen, die ook door veel rooms-katholieke en joodse 
kinderen bezocht werden. Anders dan in Utrecht, waren in Amsterdam de 
rooms-katholieken in de aalmoezenierskamer zitting blijven nemen, waar
door daar alles anders gelopen is dan in Utrecht, en Amsterdam bijvoorbeeld 
pas in 1835 een eigen katholieke armenschool kreeg 37). Het is waarschijnlijk 
dat deze stadsarmenscholen als voorbeeld gediend hebben voor de utrechtse 
katholieke armenschool. 
Richt werd al gauw bijgestaan door een ondermeester en enige élèves of kwe-
kelingen, die later voornamelijk gerecruteerd werden uit de leerlingen van de 
school. Hij deed zijn werk goed, maar was niet tevreden over zijn salaris, ook 
al had hij vrij wonen. Hij kreeg daarom sinds 1807 bovendien 40 zakken turf 
en 20 pond kaarsen voor eigen gebruik. 
Een verder verzoek om opslag zou beschouwd worden als een trek van on
dankbare nooit voldoenendheid, zo werd hem te verstaan gegeven 38). Wel 
kwam men hem tegemoet door toestemming te verlenen in de gaanderij van 
het schoolgebouw tussen half vijf en half zeven een partikuliere school te 
houden voor betalende leerlingen, van wie de ouders echter wel donateur 

33) Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam, 67 
34) We vinden zelden boeken vermeld in de notulen. Ze worden genoemd in het reglement van 
de school, dat geïnsereerd is in de notulen van de regenten, begin 1809, en verder op 1 juli 1831. 
GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105. 
35) Ibidem, 1 december 1837. 
36) Ibidem, 16 april en 13 augustus 1806. 
37) L. van den Donk, De stadsarmenscholen van Amsterdam 1740-1797 (Scriptie, 1957. Typos
cript, berustend op GA Amsterdam). Zie ook Holtkamp, Onderwijs in Amsterdam, 123-124. 
38) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, 8 april 1807. 
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moesten zijn van de stichting. Daar hield hij zich echter niet aan; bovendien 
kostte deze school hem teveel tijd, zodat hij in 1815 voor de keuze gesteld 
werd: ophouden met de partikuliere school of ontslag nemen. Hij koos het 
laatste. In 1816 werd hij opgevolgd door de 23-jarige Johannes Franciscus 
Kamphuizen, tot dan ondermeester op de amsterdamse armenschool op Wit-
tenburg 39). Kamphuizen klaagde niet over het salaris, maar kreeg wel eens 
een extraatje, bijvoorbeeld toen hij een naamlijst van de regenten in schoon-
schrift op perkament vervaardigd had. Het werkstuk werd ingelijst en op de 
regentenkamer gehangen. De regenten beloonden hem met 50 gulden uit ei
gen zak 40). 
In later jaren waren er wel eens conflicten, zowel met de ondermeesters als 
met de ouders. Meestal ging het dan over de discipline. De ouders kwamen 
soms klagen als hun kind gestraft was, maar er werd zelden bij verteld waaruit 
die straf dan wel bestaan had. M aar altijd stelden de regenten de ouders in het 
ongelijk. Zo in het geval van Martinus van der Wolk, wiens moeder een bele
digende brief schreef en die brief bovendien in de regentenkamer kwam toe
lichten, waarbij ze geen blad voor de mond nam. De jongen werd daarop 
voorgoed van school verwijdend; bovendien kwam er op school op een heel 
zichtbare plaats een bord te hangen met het volgende opschrift: Martinus van 
der Wolk, om misdrijf gestraft, is door heeren regenten vermits de beleedigingen 
hierover door zijn moeder den schoolmeester aangedaan, voor altijd van dit school 
verbannen 41). 
Maar er werd niet alleen gestraft, er werd ook beloond. Dat gebeurde bij ge
legenheid van het jaarlijks examen, in tegenwoordigheid van de regenten. 
Aanvankelijk werden de prijzen betaald uit de boetes die de regenten in de 
loop van het jaar hadden moeten voldoen. Later, toen de school wat meer in 
goeden doen was, werden - ter verbetering van de harmonie - deze boetes op 
een gemeenschappelijke maaltijd verteerd, terwijl de prijzen uit de school
fondsen bekostigd werden 42). 
Het jaarlijks examen met prijsuitreiking en de daarbij behorende plechtighe
den van toespraken en zingen van liederen door de kinderen had aanvanke
lijk op de school plaats, maar toen in 1819 de Catharijnekerk ter beschikking 
van de rooms-katholieke eredienst werd gesteld maakte men vaak daarvan 
gebruik 43). Er konden dan meer mensen komen zodat de school in wijder 
kring bekend werd. 
Extra feestelijk was de viering van het 25-jarig bestaan, in 1831. De school 
had toen al over de 4000 leerlingen afgeleverd en had bovendien als voor
beeld gestaan voor enkele katholieke armenscholen elders: Den Bosch, 
Haarlem en Amersfoort. Vanuit de eerste twee plaatsen had men de meester 
proberen weg te kopen; de stichters van de amersfoortse school gedroegen 

39) Kamphuizen overleed te Utrecht op 20 oktober 1873. Hij was toen 80 jaar. Hij wordt nog als 
onderwijzer genoemd in een kasboek dat van 1859 tot 1870 loopt. GAU, Vincentiusvereniging, 
voorl. nr. 114. 
40) GAU, Vincentiusvereniging, voorl. nr. 105, 6 augustus en 3 december 1824. Het werkstuk 
heb ik niet kunnen traceren. 
41) Ibidem, 5 maart 1819. 
42) Ibidem, 5 augustus 1814. 
43) Ibidem, 26 augustus 1819. 
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zich beter en betrokken de utrechtse school van de aanvang aan bij de oprich
ting. Meester Kamphuizen kreeg daarom van de regenten in 1823 twee dagen 
vrij om ze in Amersfoort te helpen; enige tijd later werd een kwekeling uit 
Utrecht ter beschikking gesteld, die in Amersfoort goed voldeed 44). 
Jan Mulder heeft het 25-jarig bestaan niet meer meegemaakt. Hij was in ja
nuari 1831 overleden, op 70-jarige leeftijd. Veel van de liederen die de leerlin
gen bij de prijsuitreikingen zongen waren van zijn hand. Ik wil daarom dit 
artikel besluiten met een couplet uit een van de eerste door de stichter van de 
school geschreven dankliederen 45): 

O schooluur! weer verschenen 
U zij ons dank geweid! 
Voorheen moest men U derven 
O uur vol zaligheid. 
Niets stuit dan onze vleit, 
Niets zal haar onderdrukken 
Wij gaan nu vruchten plukken 
Voor tijd en eeuwigheid. 

44) Ibidem, 3 juli 1818, 7 december 1821, 6 december 1822, 7 november 1823, 7 januari, 1 april 
en 1 juli 1825. 
45) De teksten van de voor- en nazang van de eerste prijsuitreiking zijn te vinden in de notulen 
van regenten. GAU, Vincentiusvereniging voorl. nr. 105, fol. 41-42. 
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