
HET ONDERWIJS IN RHENEN IN VROEGER TIJD II

Van voor 1580 weten we van het onderwijs in onze stad
weinig. Voor het eerst horen we de naam van de school-
meester noemen als in 1580 bij de overgang van de R.K.-
godsdienst naar de Gereformeerde vermeld wordt, dat bij de
aanzegging om de stad te verlaten, naast pater Gerrit van
Aken en de koster Wouter Hendriks ook Meester Guert genoemd
wordt. Van de pater en de koster weten we dat ze tegen dit
besluit protesteerden en de stad een proces aandeden, dat
tot 1581 liep, maar van Mr. Guert vernemen we niets meer.
Hij is waarschijnlijk vertrokken. De volgende naam in
het archief is die van Jan Ludolfs, hij volgde waarschijn-
lijk Mr. Guert op, maar was geen echte "meester", hij wordt
in de stukken danook "vicaris" (d.i. plaatsvervanger) ge-
noemd. Later werd hij wellicht toch als hulpmeester aange-
steld, maar mocht dan alleen les geven aan de meisjes.
Voor de grote school werd, de toenmalige traditie getrouw,
een "latijnse" meester benoemd, n.l. in 1581 Helmichus
Humelanüs. Dit was, voor die tijd, een geleerd heer, want
behalve lezen, schrijven en de catechismus onderwees hij
ook de "syntasum ende andere 'grammaticalia". Hij kreeg
hiervoor 120 pond per jaar, vrij huishuur en brand (turf),
maar daarvoor diende hij de kerk tevens als koster.
Van de Rhenense kinderen mocht hij 10 stuiver per jaar
vragen en van de niet-Rhenense jeugd "naar discretie".
Later wordt een zekere Conradus genoemd, maar van 1592 af
hebben we een vrij volledige lijst van "meesters" en
"rectoren" in het Archief.
Aan de hand van de Stadsrekeningen stelde Dr. Jesse hier-
van reeds een lijst op. We zullen ze niet allen noemen,
maar enige bijzondere personen willen we vermelden.
Opvallend is, dat herhaaldelijk een "meester" speciaal voor
de meisjes wordt aangesteld, zoals b.v. in 1600 Jonas Franse,
deze diende dan tevens als organist in de kerk. Voor deze
functie werd hij kennelijk apart gehonoreerd, want voor zijn
lesgeven aan de meisjes kreeg hij slechts 82 pond. Gelijk-
tijdig met hem diende als latijnse en nederduitse meester
Jan Poortman, die voor die tijd het aanzienlijke bedrag van
175 pond (later verhoogd tot 200 pond) kreeg. Van 1630-1636
deed Willem van Schaick als rector dienst, terwijl Petrus
Heerling als franse meester optrad. In 1638 was er wederom
een vacature, men benoemde toen Francois Pickaerts als
latijnse en franse meester.



Hij was van 1638-1653 in dienst, maar toen hij ouder werd
kreeg hij kennelijk minder te doen, want later is hij nog
maar alleen "school"meester en is zijn salaris van 300 naar
150 pond teruggebracht. In 1648 komt Henricus Bruno als
rector, met naast hem Jan Verweij voor de meisjes. Bruno
is in 1649 al weer vertrokken en wordt opgevolgd door
Johannes Glandus die 3 jaar blijft en op zijn beurt wordt
vervangen door Jacobus Oostrum (uit Utrecht). Het is op-
vallend dat in de meeste gevallen de betrokkenen niet langer
dan 2 of 3 jaar bleven en dan weer vertrokken. Om zich te
verbeteren? De betaling in Rhenen was voor die tijd heus
redelijk, vergeleken b.v. met die van Wijk bij Duurstede.
We hebben alleen de beschikking over de salarisstaten en
-rekeningen, van de maatschappelijke en sociale -status van
deze onderwijsmensen weten we nauwelijks iets.
In 1659 echter komt er uit Doesburg een zekere Wilhelmus
Mas als rector. Hij begint met 150 pond, maar blijft wel 15
jaar in Rhenen en krijgt later opslag tot 200 pond en zelfs
een douceur van 30 pond. Hij wordt bijgestaan door een onder-
meester uit Amerongen, Rens Antoni van Schoorl, die zich
echter in 1668 kan verbeteren en naar Warmond vertrekt.

Tijdens de inval van de Fransen in het rampjaar 1672 is er
blijkbaar geen onderwijs gegeven. Pas in 1673 wordt er een
waarnemend schoolmeester Gerrit Verweij aangesteld, die ech-
ter in 1676 al weer verdwenen is. Er schijnt een eind te
komen aan het gaan en opnieuw benoemen van schoolmeesters,
als in 1679 Nicolaes Braems wordt aangesteld. Hij zou les
geven in latijn, frans en nederduits, en was daarbij ook
nog organist. Hij werd op 22 juli 1679 voor school en
kerkdienst aangenomen, waaronder ook het ambt van voorlezen
viel.
In zijn benoeming staat o.a. "De Kerckeraad, gelet hebbende
op de bequaemheyt van gemelten Braems, niet alleen om de
jeucht in lesen, schrijven, rekenkomste, maar oock in de
beginselen der ware religie ende goede zeden te institueren,
voorts om waar te nemen 't geene tot het voorlesersambt ge-
requireert wordt; oock ingezien hebbende twee schriftelijke
instrumenten het eene met een gerichtssignaat tot Lienden
en dato den 19 Juny 1677 en het andere ex actis Classis
Tilanae (Tiel) gehouden den 6 Aug. 1677, beijde dienende
om de qualificatie van den selven Braems nader te vertoonen,
kan niet anders oordeelen off hij Braems is tot die selve
diensten admissibel " enz.



Hij kreeg naast zich Willem Taats als ondermeester, maar
moest die zelf betalen van zijn salaris van 250 pond, dat
later met 50 pond verhoogd werd. Braems kreeg de verzekering
dat hij alleen bovenstaande "ampten" mocht bekleden, daarom
bepaalde men "dat geen ander off meerder latijnse, franse
off duytse schole noch doorman, noch doorvrouw, soo in als
buyten dese Stadt, onder de vrijheyt van dien uitgesondert
Veenendaal, sullen werde gehouden, als bij hem Braems alleen
(exempt de vrouw off meughie, die de kleyne kinderen sall
mogen leeren lesen totte 't Evangelyboeck excluys ende ver-
der niet) sullende 't selve meughie sigh, gelijck ook den
persoon te Achterbergh schoolhouden".
Braems wordt vermeld tot 1691, dan schijnt hij overleden
te zijn. In 1692 n.l. wordt nog uitgekeerd als achterstal-
lig salaris aan "Braems of desselfs weduwe het tractement
verschenen den 14 October 1692". Na Braems wordt in 1693
Johannes Titer als schoolmeester, voorzanger en organist
benoemd. Hij kwam uit Den Haag en zou tot 1700 blijven. In
't archief is het besluit aanwezig om de opvolger van Titer
op gelijke wijze te benoemen als zijn voorganger: bij het
opstellen van de desbetreffende stukken heeft de betrokken
ambtenaar gemakshalve gebruik gemaakt van de benoemingsakte
van Titer, diens naam doorgehaald en er de naam van Sebas-
tiaan Schellekens, rector, schoolmeester en voorzanger
(uit Utrecht) voor in de plaats gezet.
Na 1700 wordt het onderwijs in het latijn ondergeschikt
gemaakt aan het frans. Dat bracht de tijd mee, tot aan de
Franse Revolutie zien we de belangstelling voor al wat
frans is toenemen. Opvallend is wel dat nooit gesproken
wordt over onderwijs in de Engelse taal, terwijl we toch
belangrijk verkeer met de buren-over-zee onderhielden!

J. Combrink
N.B.
In het' vorige nummer van Oud Rhenen hebben we uitvoerig
geschreven over de wijze van benoeming van de in 1752
aangestelde Henri Pourtalis. Hij werd aangeduid als
"franse meester", verder niets. Aan hem waren nog vooraf
gegaan David Beschelcloux (uit Utrecht), eveneens "franse
schoolmeester" en Anthony Bonebakker (uit IJsselstein),
franse, later alleen "nederduitse" meester. Als "propenent"
maar tevens "rector" was in 1747 Pretus Sarn aangesteld.
Tot 1800 zien we dan echter geen "rectoren" meer optreden,
zodat we mogen concluderen, dat het onderwijs in het Latijn
was komen te vervallen. Het onderwijs in de volkstaal stond
op de voorgrond, met daarnaast een "verplichting" van het

frans. lees verder laatste pagina
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(slot)

Men probeerde in Rhenen nog wel z.g. kostscholen te stich-
ten, voor meer "deftige" kinderen, maar dat lukte toen al
niet meer. Rhenen was daarvoor te klein en de "stads"
(= overheidsschool) bood ruimte genoeg aan de 50 tot 100
leerlingen, afhankelijk van het jaargetijde.
In Eist en Achterberg waren nu en dan wel buurtschooltjes,
die waarschijnlijk soms door "onbevoegden" (vrouwen?) ge-
houden werden.

J.C.
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