
Seijst 2000. - Dl.30 HET tAGER ONDERWIJS IN ZEIST (6), LEO VISSER 2000-1 De hoofdonderwijzers en het onderwijs In de zesde aflevering behan-delt Leo Visser de hoofdonder-wijzers van Austerlitz. I.l. CRAMSER Isaak Johamies Gramser werdop 28 september 1816 gebo-ren te Nederasselt in Gelder-land. Hij werd op vijftienjarigeleeftijd kwekeling aan de lagereschool te Burgharen. Daarna werdhij hulponderwijzer aan de lagerescholen te Lienden, Heumen, Uit-hoorn, Abcoude en Driebergen.Hoe hij vervolgens onderwijzerwerd in Austerlitz weten we uiteen drie pagii-ia's omvattend raads-besluit van de gemeente Zeist van6 mei 1844. Daarin werd onderandere overwogen dat betreffendehet schoolgebouw aldaar een over-eenkomst was getroffen met de heer J.B. Stoop en dat in het inko-men van de onderwijzer was voor-zien, zowel als in de kosten vanopname van een groot aantal be-hoeftige leerlingen in gezegdebuurtschap, dit een en ander dooreen vast traktement uit degemeentekas en door bijdragen uitparticuliere fondsen. Verder werdoverwogen, dat het van belang wasdat de onderwijzer met de standvan zaken in de buurtschap enigs-zins bekend was en dat Gramser bijproeftieming al geruime tijd enigeuren per week les gegeven had aande jeugd van Austerlitz. Omdatzijn manier van lesgeven de alge-mene goedkeuring had weggedra-gen besloot de gemeenteraad aande districtsschoolopziener te vra-gen of hij de

minister van Binnen-landse Zaken wilde verzoeken ont-heffing te verlenen voor het op- roepen van sollicitanten en voorhet houden van een vergelijkendexamen. De ontheffing werd doorde minister verleend bij besluitvan 15 juni 1844, nr. 114, maardaar bleef het voorlopig bij. Op 1 augustus 1844 ging Gram-ser aan het werk in zijn nieuwefunctie en blijkbaar met veel suc-ces. De schoolopziener gaf in zijnjaarverslag over 1845 het volgendegetuigenis over zijn bezoek aan deschool in Austerlitz:&quot;Met bijzonder veel genoegen werddeze geheel door liefdegaven totstand gebrachte school door mijbezocht. Allergelukkigst is de keusop en de benoeming van I. Gram-ser tot onderwijzer uitgevallen.Geheel het aantal leerlingen

















Seijst 2000. - Dl.30 Seijst^ 2000-1 HET tAGER ONDERWIJS IN ZEIST (6), LEO VISSER mens het college van burgemees-ter en wethouders op grond vaneen ingewonnen advies van de in-specteur van het lager onderwijsvoorstellen het verzoek af te wij-zen. Dit voorstel werd in stem-ming gebracht en verworpen met7 tegen 4 stemmen. Voor stemdende leden Dalhuizen, Paap, Beunkeen Adriaanse. Een hierop door de heer D.J. vanNieuwenhuizen ingediend voor-stel om het verzoek wel in te willi-gen werd zonder hoofdelijke stem-ming aangenomen. Zodoendewerd Bloemendaal toch hoofd vande school aan het Mooie Laantje.De benoeiTiing ging in op 1 sep-tember 1921. Op 7 mei 1936 ver-leende de gemeenteraad hemm.i.v. 1 juli 1936 eervol ontslag alshoofd van de school aan de ProfLorentzlaan, Hij overleed te Zeistop 3 december 1939. Leo Visser Deel 7: De school aan de Bergweg. Zaandam op de laatste schooldagin de maand juni. Dat schoolreisje was een belo-ning voor getrouw schoolbezoekmet de leerlingen van de 5e en 6eklas die niet meer dan 5 ongeoor-loofde schoolverzuimen hadden.Een jongen moest wegens hetgrote aantal verzuimen van datbuitenkansje verstoken blijven, al-dus Bloemendaal. Hoewel de sluitingsdatum vandit artikel 1 januari 1921 is, nog demededeling, dat in de raads-vergadering van 15 juli 1921moest worden beslist op een ver-zoek van E Bloemendaal, hoofdder school te Austerlitz om te

wor-den overgeplaatst naar de nieuweschool voor gew-oon lager onder-wijs aan het Mooie Laantje (ProfLorentzlaan L.V). De voorzitterdeelde mede, dat burgemeester enwethouders omtrent dit verzoekgeen schriftelijk advies haddenuitgebracht. Spreker moest na- FOTO FREDERIK RUYS Op de bestuursvergadering van 6 maart nammr. dr.VA.M. van der Buig afscheid als voorzit-tervan het Zeister Historisch Genootschap.J.B.M.P. van Crunsven neemt zijn functie over.




