Seijst 1999. - Dl.29 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (4), LEO VISSER te moedigen. In hetzelfde verslagdrong bij aan op benoeming vaneen vijfde leerkracht. Het deed hem innig leed, dat hijin plaats van zijn vroegere dien-sten als leider, nu niet meer konpresteren dan een gewoonklasse-onderwijzer. Mogelijk is datde reden geweest dat hij op 16 mei1891 aan de gemeenteraad schreefdat hij m.i.v. 1 juli 1891 was be-noemd tot hoofd ener school Am-sterdam en daarom zijn ontslagaanvroeg. De gemeenteraad verleendehem op 28 mei 1891 eervol ont-slag m.i.v. de door hem gevraagdedatum en daarmee was er weereen vacature in Zeist voor hoofdvan de school aan de Ie Hogeweg. Jacobus Kraal (43) geboren 8 fe-bruari 1849 te Abcoude, hoofdvan de openbare lagere school inAusterlitz overplaatsing naar deschool aan de Ie Hogeweg. De schoolopziener stond er vol-ledig achter. Hij wilde de over-plaatsing niet alleen aanbevelenuit waardering voor het werk vanKraal in Austerlitz, maar ook envooral in het belang van de schoolin Zeist. Ook de Schoolcommissiekon zich na rijp beraad met deoverplaatsing verenigen. De gemeenteraad was er ookvoor en besloot op 19 juni 1891 J.J.Kraal met ingang van 1 juli 1891over te plaatsen van Austerlitznaar Zeist. Hoofdonderwijzer Kraal was uit-eraard na bijna 10 jaar werkzaamte zijn geweest in Austerlitz geenonbekende in Zeist en hij had ookgeen moeite zich aan te passen

inzijn nieuwe baan. Alleen over demotivatie van de leerlingen van deherhalingsschool (de vroegere De 29'jarige Beno Schelts vanKloosterhuis, geboren 13 april1860 te Slochteren, behaaldedaarbij het hoogste aantal punten.Samen met 4 andere sollicitantenkwam hij op de voordracht aan degemeenteraad, die hem op 27 au-gustus 1889 met ingang van 15september d.o.v. met algemenestemmen benoemde tot hoofd vande openbare lagere school. Uit de door hem opgemaaktejaarverslagen aan de School-commissie blijkt, dat hij zich ookzorgen maakte over het school-verzuim. In het verslag over 1890schreef hij, dat hij in overleg metde burgemeester besloten had in1891 een proef te nemen door inplaats van het Sinterklaasfeest tevieren, met de meest trouwe leer-lingen in de zomer een dag naarArtis te gaan. Dat was naar zijnmening ook een uitstekendeaardrijkskundeles. Verder wilde hijpresentieboekjes invoeren metstempels om het schoolbezoek aan LI KRAAL Voor de vervulling van devacature Schelts vanKloosterhuis was geenvergelijkend onderzoek nodig. Op30 mei 1891 vroeg Johannes P

Seijst 1999. - Dl.29 Seijst 1999-111 OPENBAAR LAGERONDERWIJS IN ZEIST (4), LEO VISSER de dupe werden van door de wetopgelegde dwang en stelde voorhet bedrag te handhaven op debegroting. Zijn voorstel werd met7 stemmen voor en 4 tegen aange-nomen. Kruse heeft in de jaren 1897 tot1921 een enorme groei van deschool meegemaakt. Hij zag hetaantal leerlingen van 321 in 1897groeien tot boven de 600 in 1905en het aantal klassen van 6 tot 12.Na de opening van de school aande Bergweg kwam er wat meerruimte maar leerlingaantallen vanboven de 450 waren daarna tochgeen uitzondering. Op 17 februari1921 behandelde de gemeente-raad het verzoek van G.F. Kruseom ontslag op grond van gezond-heidsredenen als hoofd van deopenbare lagere school aan de IeHogeweg en als hoofd en onder-wijzer van het herhalings-onderwijs. De voorzitter achtte het zijnplicht daarbij woorden te spreken van grote waardering voor alleswat de heer Kruse in het belangvan het onderwijs had gedaan.Het deed hem leed, dat hij op59-jarige leeftijd zijn ambt moestneerleggen. Nadat de raad metapplaus instemming had betuigdmet de woorden van de voorzitterwerd het gevraagde ontslag op demeest eervolle wijze verleend metingang van 1 april 1921 . Na zijnpensionering verhuisde hij naarNijmegen, waar hij op nog geendrie jaar later, op 3 maart 1924overleed. Daarmee is de einddatum vande periode 1810 - 1921

inmiddelsoverschreden en het moment aan-gebroken voor de behandeling vande 2e openbare lagere school inZeist, t.w. de school te Austerlitz.Leo Visser De twee Vanaf het volgende bulletin, Seijst De onlangs gerestaureerde portretten van FrederikHarmen van de Poll (1823-1909) en... 1999'W, verhaalt Leo Visser over Austerlitz-

