
Het onderwijs in khenen in vroeger tijd III.
Wie er solliciteerden.

Bij liet doorlopen van de namen van de sollicitanten naar een
betrekking aan de school te fihenen komt men tot de conclusie,
dat de stad een gewilde standplaats was. Van heinde en verre
kwamen de sollicitatiebrieven, meestal naar aanleiding van ad-
vertenties in toentertijd reeds verschijnende "couranten".
Deze sollicitatiebrieven zijn soms beknopt, soms zeer uitge-
breid.Vooral bij de laatste krijgt men enig inzicht in de mens
die solliciteert.Zoals we reeds schreven: door middel van
"toonbladen" en/of schriftproeven etaleerde men zijn kunnen.de
vakbekwaamheid, wat betreft het lesgeven: dat kwam daarbij niet
aan de orde. Het v'o'or- en nadoen was een didaktisch gegeven in
die tijd, hoewel er ook hier en daar blijk werd gegeven, dat
over "de manier waarop" werd nagedacht.
De sollicitaties zijn meestal vergezeld van toonbladen of toon-
boeken, waaruit men kon opmaken hoe het met deze technische be-
kwaamheden gesteld was. Soms zijn deze bladen zeer uitgebreid
in diverse soorten schrift uitgevoerd, soms eenvoudig en geven
dan vaak meer persoonlijke inlichtingen. Opvallend is, dat van
de benoemde reflectanten meestal geen toonbladen aanwezig zijn.
Ka hun benoeming zullen ze de ingezonden bladen weer terug ont-
vangen hebben.
Het zijn dus de niet-benoemden, die we hier nader onder de
loupe kunnen nemen.
In het archief is b.v. een fraai toonboek van ene V.d.Velde,
een mooi toonblad van Schuylenburg en een in het frans gestel-
de sollicitatiebrief, tevens toonblad van Hermanus van der Lin-
den.
Dat ook het oude Nederduitse (Gotisch)schrift nog lang in ge-

bruik bleef, blijkt uit bladen van Abraham Geerloff,Johannes
Gramser en W.Taets.
Johann Gramser kwam uit henkum ,alwaar hij ook"custor"(koster)

was. Hij laat in zijn brief verschillende schriftsoorten zien
als: gewoon lopend- en staand Gotisch, terwijl W.Taets staand
Gotisch (middelgroot), lopend normaal en staand geschreven Go-
tisch etaleert. Als uitzondering op het feit dat van benoemden
geen toonschrift aanwezig is, geldt Braems (1670), die een veel-
zijdig mens was. Kamen als Schelkens, DyTIcoot (1700) en Piening
komen op de toonbladen voor.
Van ene Isaac Roddes, komende uit Vlissingen, is een volledige
franse sollicitatie aanwezig, gedateerd 22 februari 1762.Uit deze
brief blijkt ook dat er in "couranten" geadverteerd werd en dat
de franse school tevens kostschool was.
Wij laten de brief hier volgen:
"J'ai lu dans les avertissemens de la Gasette d'Amsterdam du 16e
de ce mois que la place de Maitre de Pension de l'êcole fran-
<;oise de votre ville était vacante, comme je me flatte de posse-
der les qualités requises pour remplir cette place Je prens la
libertë de vous ecrire Ie presente pour avoir l'honneur de vous
offrir mes humbles services".... enz.



Een ander dubbelblad van G.Groen laat zien dat deze zowel het
Nederlands als het Frans beheerst.Hij woonde op de jigelentiers-
•jracht te Amsterdam. In de Jordaan dus, waar in die tijd veel
Franse Hugenoten zich gevestigd hadden, riij is omgeleid door z-̂ c
vader, is 19r jaar en vrijgezel,zijn zuster aoet het huishouden
en kan de "jongejuffrouwen" les geven in handwerken.Van een neef
van de overleden meester neei't iu0 gehoord dat het een "jonge he-
ren kostschool" betreft.De aanbeveling van zijn zuster zal dan
ook weinig effect hebben gesorteerd.
C.G.Memeling bericht dat hij op 10 juli naar khenen komt.
Hijis Nederduitse (=Nederlandse) meester, voorzanger en Franse
meester.Hij maakte kennelijk vanuit IJsselstein een vergeefse
reis.
Herm.J.Thiensma solliciteert voor "de Franse kostschool", ge-
lijktijdig voor "zijn huijsvrouw, beide Ledematen van de Gerif-
formeerde Kerke".
P.Tamesz uit Amsterdam (13 julij 1700) beklaagt zich erover dat
de"heeren" een rekenopgave hebben gegeven, die ze zelf niet xon-
den oplossen. Hij heeft een en ander van een vriend, die dit hem
"in de schuyt verhaalt heeft". Hier voegde de vriend nog een op-
gave bij nl. "4- Cooplieden hadden 'tzamen te deelen f.60,-,waar-
van A moest hebben 1/3, B 1/4, C 1/5 en D 1/6,verder gaande be-
toogt hij terecht dat op deze wijze de f. 60,- nooit geheel op-
gedeeld worden en hij legt dit nu verder ter beoordeling aan Bur-
gemeester A.van Laar voor. Resultaat van de brief is niet bekend,
maar benoemd is hij niet.
I).v.Priel uit Nieuwersluys (15 feb.1762) vermeldt dat hij solli-

citeert omdat de hr.A.Joorman overleden is (zijn oud-onderwijzer).
Hij stelt meer prijs op een "voorname school" en niet op "de voor-
deligste" .
Slordige epistels zijn er ook bij zoals dat van Titus Totius (i)

'uit Utrecht bij de Wittevrouwenpoort,ten huize van juffr.v.Baa-
ien" (9 julij 1700).Hij zet er wel bij "in groote haast",maar
gered heeft het hem niet.
Een zekere I.Proz (29 maart 1755) is 4 jaar ondermeester geweest
bij W.Muys. Droz schrijft dat hij afkomstig is uit "lïeuchatel en
Suisse" en dat zijn echtgenote evenzeer aan de opvoeding van
"jeunes demoiselles" kan deelnemen.
Als aanbeveling vermeldt hij nog,dat hij in de school bij de heer
Muys o.a. les gegeven heeft aan Jhr.van Zuylen van Hijevelt.
Ook aanbevelingsbrieven van derden aan de vroedschap van Rhenen,
betreffende sollicitanten zijn in het archief aanwezig.Zo deelt
het "schoolhoofd" J.M.V.Coxie uit Amsterdam mee, dat Herm.Jansz.
•Stijnsma aan zijn school als Franse "monsieur" heeft waargenomen.
De school van Coxie was wel bekend. Hij stond op de Bierkade (nu
0.2.Voorburgwal) bij de St.Annenstraat (bij het Oudekerksplein),
maar ook Stijnsme werd niet benoemd.
Vanuit "Buyksloot"(bij Amsterdam) berichtte Ernst Zeydelaar op
Sinterklaasdag 1763 dat hij zijn sollicitatie naar Rhenen introk,
omdat hij ging trouwen "met eene juffrouw in Amsterdam,die reeds
verscheyde jaaren een franse kost- en dagschool van jonge Heeren
en Juffrouwen met succes heeft waargenomen" (Bofte hij evenJ).
Hij breekt gelijktijdig een lans voor de heer Muys,die in Rhenen
solliciteert en deze bij "de juffrouw" wegmoet omdat Zeydelaar nu
op die school komt.
Een andere sollicitant kwam uit Oosthuizen.Deze, Jan Moenes zond
een fraai toonboek. Zo ver weg uit Nrd.Holland kwamen ze dus viel
naar Rhenen en zo ver weg was de publiciteit er ook. Ook Den Haag
was bij de sollicitanten vertegenwoordigd. Een Frans Lancé,"Maitre
d'école sur Ie Kalvermart" biedt zich aan en vermeldt in een
franse brief (ook de enveloppe is bewaard gebleven) dat zijn
vrouw les kan geven aan jongedames.



üvene^ns een franse brief van S.D.Lambrogts uit Amsterdam. Hij
woonde "Oude Schans, hoek Keyserstraat boven de blikslager Graven"
We besluiten inet een uitvc.jriija sollicitatiebrief in enveloppe
met gewichtig aandoende lakzegels van Franciscus Lievens Kenste-
aan "Doctor des beide ivecnten en Preceytor in de historie en
aardrijkskunde te Bommel" (25 febr.lV62).
Hij bericht dat hij een college heeft opgezet voor franse taal,
historie en aardrijkskunde, en dat hij "giocte confluentie van
studenden" heeft. Hij is echter "nochtans niet van enig jaarlijks
trectement van stadswege(3ommel)gebenificeerd" geweest,enz.
Hij schrijit op een advertentie van Hhenen in de Leydsche Gou- .
rant van 17 februari l'/b2 en vermeldt "een langdurig verblijf in
ïrankrijk en ,Jarijs". ̂ j onderwijst "modern frans, in tegenstel-
ling tot "de ellendige gronden van instructie, welke nog actueel
in verscheiden scholen practicaoel zijn". Verder doceert hij "de
historie, geographie, de steilkur.de, de eerste beginselen der
rechtsgeleerdheid en andere nuttige wetenschappen".
Iemand die zich zelf wist "be etaleren"maar 'nochtans"niet benoemd
werd.
De lijst van sollicitanten laat vogels van diverse pluimage zien.
De benoemden vermeldden we een vorige maal reeds. i,'a 1800 stopt
feitelijk deze wijze van solliciteren en benoemen.In de 18e eeuw
vond allengs verandering van het onderwijs plaats.Cnder invloed
van de "verlichting"(John Locke, ixousseau) kwamen nieuwe gedach-
ten naar vuren en uok hhenen zal hiervan hebben kennis genomen.
Kamen als Valcoogh, en later i-Iendrik ï/estes, Nieuwold en instel-
lingen als de Maatschappij tot Hut van 't Algemeen kwamen naar
voren. In 1801 werd de eerste Onderwijswet van kracht (tijdens de
Bataafse Republiek).lir werden kweekscholen opgericht(o.a. te Haar-
lem) en de opleiding van het onderwijzend personeel werd gere-
geld. Inspecteurs hielden toezicht op scholen en kwaliteit van
het ondersijs.V/ellicht over dit alles, in verband aet Khenen, een
volgende maal.

J.Combrink

Lektuur:
Oud Archief Rhenen
fi.P.de Booy. Weldaet der Scholen (Hist. Keeks 3)

Uitg.De Walburg Pers Zutphen

HET
S T R E E K M U S E U M RHENEN

RONDEEL
Tentoonstelling 10 februari tot en met 14 maart

"Verdwenen dorpen, hervonden sporen", archeologisch onderzoek Wijk bij Duurstede.

Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag 10-;2 en 14-17 uur

zaterdag 14-1? uur.
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