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Jet Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’. Twee schoolhoofden en de 

dagelijkse gang van zaken bij het openbaar onderwijs in Schoonhoven in de tweede helft 

van de negentiende eeuw (Dissertatie Vrije Universiteit Amsterdam 2010; [Krimpen aan 

den IJssel: J. van Herwaarden], 2010, xii + 296 p., ISBN 978 90 5335 259 5). 

 
Het proefschrift van Jet Rijlaarsdam behelst een onderzoek naar de alledaagse praktijk 
van de openbare lagere school in de tweede helft van de negentiende eeuw in het Zuid-
Hollandse stadje Schoonhoven, aangevuld met korte verkenningen van het lager 
onderwijs in de omringende dorpen Ammerstol en Bergambacht. Landelijk gezien maakte 
de openbare school in deze periode ingrijpende veranderingen door. Vorm en inhoud 
werden aangepast aan de snel moderniserende samenleving en geënt op de nieuwe 
inzichten van een wetenschappelijke schoolpedagogiek, terwijl in godsdienstig opzicht 
gekozen werd voor een neutrale koers. Een en ander kreeg zijn beslag in de 
onderwijswetten van 1857 en 1878. Deze veranderingen verliepen niet zonder slag of 
stoot. De schoolstrijd bereikte na de onderwijswet van 1878 haar hoogtepunt. Ook in 
kringen van de openbare school zelf werden hevige discussies gevoerd, die vooral 
betrekking hadden op de inhoud van het onderwijs, de opvoedende taak van de school 
en de juiste onderwijskundige aanpak. Rijlaarsdam geeft in een inleidend hoofdstuk een 
globaal signalement van deze ontwikkelingen en constateert dat er nauwelijks onderzoek 
is verricht naar de alledaagse praktijk van deze school, reden voor haar casestudie. De 
opzet van haar onderzoek is zuiver beschrijvend. Ze leidt geen onderzoeksvragen af uit 
de landelijke controverses en dilemma’s waarvoor de openbare school zich geplaatst zag, 
maar wil laten zien hoe onderwijsveranderingen, vooral als gevolg van de 
onderwijswetten van 1857 en 1878, hun neerslag vonden in de alledaagse gang van zaken 
in het onderwijs. Dat doet ze vanuit het perspectief van twee schoolhoofden, die de regie 
voerden over het lager en uitgebreid lager openbaar onderwijs in Schoonhoven.  

Rijlaarsdam onderzoekt de alledaagse praktijk van het onderwijs op verschillende 
niveaus. Ze besteedt veel aandacht aan de interactie tussen de schoolhoofden, de 
gemeenteraad, de plaatselijke schoolcommissie en de schoolopziener. Daarnaast komen 
personeelsbeleid, onderwijsdeelname, de inhoud en de didactiek van het onderwijs aan 
de orde. De belangrijkste archiefbronnen zijn de secretariearchieven van Schoonhoven 
met daarin de notulen van de gemeenteraadsvergaderingen, gemeentelijke 
onderwijsverslagen, notulen en verslagen van de plaatselijke schoolcommissie, 
leerplannen, schoolinventarissen, en correspondentie tussen de schoolhoofden en het 



 
 

gemeentebestuur. Een en ander wordt aangevuld met berichtgeving uit de plaatselijke 
pers. Met behulp van dit materiaal doet ze uitgebreid verslag van de gang van zaken in 
het openbaar lager onderwijs te Schoonhoven. Na een korte karakteristiek van het 
economische, politieke en culturele klimaat van het stadje volgt een beschrijving van de 
onderwijsontwikkelingen tussen 1850 en 1900. De schoolhoofden voerden voortdurend 
onderhandelingen met de gemeente over salarissen, schoolgelden, gebouwen en 
leermiddelen, en met de plaatselijke schoolcommissie en de districtsschoolopziener over 
de kwaliteit van het onderwijs, waarbij we moeten denken aan personeel, examens, het 
onderwijsprogramma en onderwijsdeelname. De onderhandelingen werden des te 
intensiever als gevolg van de invoering van de onderwijswetten van 1857 en 1878, die een 
forse kwaliteitsverbetering beoogden met bijbehorende kostenstijging, terwijl uitvoering 
en financiering werden gedelegeerd naar de gemeente. Vorm en inhoud moesten grondig 
worden aangepast, nu de leerstof in de wet was vastgelegd en het vakkenpakket 
uitgebreid. De leerlingenschaal werd verkleind en het aantal leerlingen nam toe, zodat 
ook het onderwijzend personeel uitbreiding onderging. Er werden schoolvergaderingen 
ingevoerd om de vernieuwingen op schoolniveau bespreekbaar en uitvoerbaar te maken. 
Ook hier moesten de schoolhoofden in onderhandeling, nu met een nieuwe generatie 
leerkrachten met andere opvattingen over de inrichting en didactiek van het onderwijs. 
Behalve deze onderwijsinterne aangelegenheden besteedt Rijlaarsdam ook nog een 
hoofdstuk aan de rol die de beide scholen en hun schoolhoofden, beiden Nutsmannen, 
speelden in het culturele leven van Schoonhoven. 

Zo ontstaat een beeld van de wijze waarop de openbare scholen en hun hoofden 
functioneerden in de lokale gemeenschap van die tijd. Het is vooral een beeld van twee 
schoolleiders die steeds meer bedolven raken onder de uitdijende taken en de 
toegenomen bureaucratie als gevolg van de beide onderwijswetten. Rijlaarsdam 
beschrijft de gang van zaken zeer gedetailleerd vanuit de bronnen. De lezer krijgt bij tijd 
en wijle het gevoel zelf door de archieven te bladeren. Dat is ook een belangrijk punt van 
kritiek op haar onderzoek. Rijlaarsdam gaat al te zeer op in de details en weet die niet of 
nauwelijks te overstijgen. De wijze waarop de openbare school zich in deze periode 
landelijke zo nadrukkelijk manifesteerde met debatten over godsdienstige, inhoudelijke, 
pedagogische en didactische vernieuwingen: het zijn allemaal thema’s die in de 
beschrijvingen van Rijlaarsdam wel aan de orde komen, maar impliciet blijven omdat ze 
niet worden gerelateerd aan de bredere politieke, culturele en pedagogische context 
waarin ze zo prominent aanwezig waren. Het blijft bij een opsomming van 
gebeurtenissen en veranderingen waarin de lezer zelf de lijn moet ontdekken en 
conclusies trekken. De vraag hoe haar lokale studie zich verhoudt tot de bestaande 
beeldvorming van deze school, laat de auteur onbeantwoord. 
 

Jan Lenders, Radboud Universiteit Nijmegen  
 


