
Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Hendrik Jan van Lummel (1815-1877) onder andere schoolmeester te Houten van 1840 tot 1848 Leen de Keijzer* Jeugdjaren in Amersfoort Hendrik Jan van Lummel werd geboren op 19november 1815 te Amersfoort'. Zijn vader Hen-drik van Lummel was onderwijzer aan de Diaco-nieschool te Amersfoort, maar dit leverde nietgenoeg op om zijn gezin te onderhouden, zodat hijdaarnaast het beroep van huisschilder uitoefende.Hendrik Jan kreeg zijn lager onderwijs niet op deschool van zijn vader, maar van meester Versloot,hoofdonderwijzer op de Departementale Schoolvan de Maatschappij tot nut van het Algemeen^. Inzijn vrije tijd hielp hij zijn vader in de schilders-werkplaats en leerde daar een handvaardigheid diehem later nog goed van pas zou komen. Zijn ou- ders waren lid van de Nederlands I lervormde Kerkzodat het niet verwonderlijk was dat de bijbel inhet leven van

Hendrik Jan een grote rol speelde. Hendrik Jan van Lummel(J 815-1877). Portretfoto uitJ. Kuyper (1904) p. 287. Na zijn lagere school ging hij doorleren met hetdoel om later als zendeling te worden uitgezonden. Dit kwam er niet van, want toen Hendrik Jan 16 jaar was, overleed zijn vaderen werd van hem verwacht dat hij voor zijn moeder en zusters de kost gingverdienen. Hij wilde zelf de Diaconieschool van zijn vader voortzetten, maardaarvoor vond men hem nog te jong. Als ondermeester op de school vanmeester Schoenmakers te Amersfoort werd hij echter wel aangenomen. Daar-naast studeerde hij verder voor de akte van hoofdonderwijzer. Hij behaalde ditdiploma met lof. In de vakken moderne talen en wiskunde blonk hij uit. *. L.M.J. de Keijzer is lid van de redactie en houdt zich intensief bezig met de geschiedenis enarcheologie van Houten. 1.   J. Kuyper, Geschiedenis van het Christelijk Lager Onderwijs in

Nederland,Amsterdam 1904, p. 242. 2.    F. Kalsbeek, J. Lens en J.B. Meijdam, Van strijd en zegen, Leiden, 1904, p. 571. 18





Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Schoolwandplaat 'De bakkerij' geschilderd door H.J. van Lummel omstreeks 1845.Plaat 1 nr. XI, nieuwe reeks, uitgegeven door Keminck en y.oon te Utrecht. Foto: Peter Koch. Toen op 23 augustus 1857 geschiedenis als een verplicht vak werd ingesteld, gingmen de schoolwandkaarlen en platen van Van Lummel algemeen waarderen. In1867 werden voor het eerst zijn schoolwandplaten bij de firma Kemink en Zn.te Utrecht gedrukt. De litho's werden vervaardigd door de bekende firmaTreslong en Co. te Amsterdam. De schoolwandplaat had hiermee zijn intredegedaan. Pas later verschenen de produkten van beroepskunstenaars als: J.W. deJong, H. Wagenvoorst, J.H. Isings en C. Jetses. Maar Van Lummels school-wandplaten waren rond 1930 nog in veel schoolklassen te vinden. Positie in Houten Ondanks de waardering voor zijn grote inzet had Van Lummel het in Houtenniet

gemakkelijk. Zo was het voor hem als protestant moeilijk een openbareschool te leiden, waar hij zich in geloofszaken niet mocht uitspreken en zichneutraal moest opstellen. Hij ondervond veel onbegrip van ds Hellendoom,omdat hij op de school de psalmen niet uitlegde en van pastoor Robert omdat 20



Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 hij te veel op de protestantse wijze liet zingen. Burgemeester van Raven namhem kwalijk dat hij als notulist van het waterschap om opslag had gevraagd.Buiten de schooltijden nam Van Lummel aktief deel aan het kerkelijk leven. Hijschilderde ondermeer in de Nederlandse Hervormde Kerk de, toen nog aanwezi-ge maar verbleekte rouwborden met de wapens van de adellijke families die inde kerk waren begraven. Ook was hij voorzanger in die zelfde kerk en kon menaltijd een beroep op hem doen'. Er bestond bij hem een zekere onrust, toen in1848 sprake was van de oprichting van een R.K. school te Houten. Omdat veelvan zijn leerlingen katholiek waren en zijn inkomsten voor en deel werdenbepaald uit de schoolgelden besloot Van Lummel uit te zien naar een school metmeer zekerheid'. Ook wilde hij zijn protestantse overtuiging meer uitdragen.Veel moeite heeft hij

daar niet voor hoeven doen. De meeste schoolbesturen inde provincie wisten dat er in Houten een onderwijzer voor de klas stond, diezijn tijd ver vooruit was. De Diaconieschool in Utrecht In 1845 werd onder leiding van mr. C.W. Baron van Boetselaar en mr. A.J. vanBeeck Calkoen in Utrecht aan de Springweg de vierde diaconieschool opgericht.Dit was een Hervormde school waar kinderen van onvermogende ouders leskregen'. Deze school werd door de diaconie en uit giften betaald; overheidsgel-den kwamen er niet aan te pas. Alleen Openbare scholen werden toen nog doorde overheid gesubsidieerd. Aan deze school werd H.J. van Lummel in september1848 als hoofdonderwijzer benoemd. Het schoolbestuur had bepaald geen slechtekeuze gedaan! Bijna 30 jaar heeft hij daar zijn beste krachten gegeven. Bij zijnkomst telde de school circa 200 leerlingen en onder zijn leiding groeide deschool uit tot

1200 k 1300 leerlingen'&quot;. Er was een tekort aan protestantseonderwijzers. Om hierin te voorzien werd onder leiding van Van Lummel op 2februari 1857 aan de diaconieschool een klas toegevoegd voor de opleiding vanonderwijzers. Van deze opleidingsklas, die ruim 20 jaar aan de school verbondenwas, behaalden 148 leerlingen hun onderwijsakten. Op 22 juli 1869 werd deschool een Stichting, die de naam kreeg 'Mamixstichting'. In deze periode schreef Van Lummel vele artikelen in tijdschriften en school-boekjes en heeft hij zijn schoolwandplaten uitgebreid met een serie bijbelse 7.    Als noot 5, p. 6 8.   D. Wouters en W.J. Visser, Geschiedenis van de opvoeding van het onderwijs,Groningen, 1926. 9.   H. Reinders, Met het oog op de heer, (150 jaar Mamixstichting), Biinnik, 1991. 10.  zie noot 2, p. 578. n





Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 Illustratie uit 'De Smidsgezel', 5e druk. Een groep Utrechters op weg naar Culemborgvoor het bijwonen van een preek. Onderweg, terwijl ze uitrusten op het landgoedWulven, krijgen ze bezoek van twee ruiters, Jhr. Hendrik van Brederode, heer vanVianen en Jhr Jan van Renesse, heer van Wulven. Korte inhoud van de historische romans In De Smidsgezel is Aart Cozijnse de hoofdpersoon die bij zijn vader EgbertCozijnsc in de smederij 'De Ploegschaar' op de hoek van de Lange Smeestraat ende Oudegracht in de leer was. Het was een vroom katholiek gezin, maar als in1566 Aart naar Amsterdam is geweest en daar kennis heeft gemaakt met deI lervorming verandert er veel in het gezin Cozijnse. Zo ook voor Jonkheer VanRenesse, een Utrechts edelman die de nieuwe leer had aangenomen. In dewerkplaats van zijn vader maakte Van Renesse kennis met Aart en

nodigde hemuit om met hem naar een preek in IJsselstein te gaan luisteren. Niet alleen VanRenesse, maar ook andere edelen als Van den Bongaard, Van Vronestein,Uteneng, Van Zuilen van Neyeveld en zelfs de domheer Cornelis van Nijenrodesloten zich daarbij aan, maar het moest toen nog wel in het geheim. Hierinkwam verandering toen Graaf Floris van Kuilenberg, zijn stad aan de geuzen af-stond, en men daar vrij naar de predikaties kon gaan luisteren. Zo vertrok op 29 23



Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 juli 1566 onder leidirig van Aart Cozijnse een groep van twintig personen vanuitUtrecht om in 'Kuilenburg' naar een preek te gaan luisteren van een zekereGerardus die daar als voorganger was aangesteld. De stoet vertrok vanuit Utrecht over het Houtense pad, en om niet op te vallenging men vervolgens over de stille wegen van Heemstede, Wulven via deHoutense Wetering richting Schonauwen. En vandaar over de hoofdweg overSchalkwijk naar Culemborg. Toen de stoet door Schalkwijk trok, riepen debewoners: 'daar gaan de ketters!' Nadat ze in Culemborg in de Grote Kerk naarde preek van Gerardus hadden geluisterd ontstond de wens dat men zo'n dienstspoedig ook in Utrecht wilde houden. Om niet op te vallen koos men een andere route naar Utrecht terug, via deLekdijk en Dwarsdijk. In Dwarsdijk ten zuiden van Cothen werden ze in eenklooster met een list toch gevangen

genomen'^. Doch ze wisten te ontsnappenen kwamen laat in de avond, nadat de Stadspoort al was gesloten weer inUtrecht aan. Met behulp van een bootje wisten ze via de Oudegracht, zij helzeer laat, toch behouden thuis te komen. Op 8 augustus 1566 vindt er in Utrecht een preek in de openlucht plaats, metveel mensen uit de omliggende dorpen, zoals Jutphaas, de Bilt enzovoort. Ookde smid Egbert, zijn vrouw Machield en de vader en moeder van Aart zijn nuovertuigd en sluiten zich aan bij de hervorming. Zijn tweede boek De Bijlhouwer is een vervolg op De Smidsgezel. De hoofdperso-nenen zijn hier Gerard Baal van beroep bijlhouwer en lid van het gilde, en zijnvrouw Maria. Ook de knechten in de werkplaats van Baal waar meubels wordengemaakt, zijn in hel verhaal opgenomen. In dit boek wordt de beeldenstorm inde Geertekerk met alles wat daar aan vooraf ging beschreven. Op 27 augustus1566 kregen de

inwoners van de Stad Utrecht die tot de hervorming warenovergegaan, van Burgemeester ter Bol de Jacobikerk toegewezen voor het houdenvan kerkdiensten. Dirk Cater was er de eerste dominee. In zijn derde boek De Hopmansvrouw zijn we tien jaar verder in de lijd (1577)en gaal de schrijver terug naar de smederij van Aart Cozijnse. Zijn vader EgbertCozijnse is intussen overleden en Aart heeft de smederij overgenomen. Hij isinmiddels getrouwd met een zekere Ina en ze hebben drie kinderen. Op eenavond werd er aan de deur geklopt en er dient zich een oude bekende van Aart 14. Hier ging Van Lummel met zijn fantasie te ver. Wij weten dat in Dwarsdijk nooit een klooster,maar een kapel heeft gestaan. 24





Tussen Rijn en Lek 1993 4. - Dl.27 4 mei 1577 toen de geruchten de ronde deden dat de Spanjaarden in aantochtwaren, trok een grote menigte vanaf het Janskerkhof gewapend met houwelen ensloophamers richting Vredenburg. De menigte werd aangevoerd door Catharinavan Leemputte en haar dienstbode Bertha. Bij het kasteel aangekomen ontstonder twijfel over het wel of niet slopen. Maar dan stapt Catharina naar voren enbegint als eerste met haar houweel op de deur van de hoofdingang te beuken,zodat de stukken in het rond vliegen. Dit was het sein voor de menigte om metde sloop van het kasteel door te gaan. Catharina van Leemputte, een vrouw hadde aanzet gegeven, mannen zouden dit werk afmaken. De dagen maar ook denachten die daarop volgen wordt er door gewerkt tot dat het kasteel zodanigvernield was en herstel onmogelijk was geworden. Met de val van het kasteelwas de vrijheid voor de inwoners

van de stad verzekerd en stond niets meer dehervorming in de weg. In deze trant schreef H.J. van Lummel in zijn trilogie over de woelige tijden inhet zestiende-eeuwse Utrecht. En ik denk dat hij door het noemen van van denamen van bekende personen, straten en gebouwen en geloofszaken de geschie-denis voor de lezer van zijn tijd heel duidelijk overbracht. Ook nu nog zijn dezeboeken het mijns inziens waard om gelezen te worden! // 26


