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                                               Voorwoord bij band III en IV 
 
Martha Flora, februari 2020. 
 
In augustus 2018 kwamen band I en II over het onderwijs in Hoorn uit. Nu heeft u band III en 
IV voor u. Van het Verval van Scholen tot de Prijsuitdelingen en van de Normaalschool tot 
het Verzoek van een Rooms-Katholieke Schoolmeester. En in band IV vindt u het Lager 
Onderwijs, het VGLO, de Ambachtsschool en het Huishoudonderwijs en een klein hoofdstuk 
over de Scholen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Allerlei interessante, soms verontrustende, 
soms ontroerende gebeurtenissen op het gebied van onderwijs in onze stad passeren de revue. 
Het is al weer enkele jaren geleden dat mijn vrouw Jannie en ik samen in het Westfries 
Archief al die wetenswaardigheden verzamelden. Woonden wij bij de uitgave van de vorige 
twee banden nog sàmen in Martha Flora aan de Koepoortsweg, nu woon ik er tot mijn grote 
verdriet alleen: mijn vrouw is in de maand september 2018 overleden. Gelukkig kan ik zeggen 
dat er veel vrienden en bekenden langs komen; met hen kan ik praten over toen. 
Bij alle bekenden zijn er Rita en Jan Lodde en  Ab van der Deure. Ab is ondertussen een steun 
en toeverlaat. Hij zorgde er voor dat door het typen van de door Jannie en mij verzamelde 
informatie band III en IV over het Onderwijs van de grond zijn gekomen. Hij  verwerkt mijn 
op- en aanmerkingen. Daar ben ik uitermate gelukkig mee. Maar ook Rita en Jan  mag ik niet 
vergeten. Ze verzamelen illustraties, kijken kritisch naar wat Ab en ik op papier zetten. 
Kortom, zij zorgden er weer voor dat u een prachtig resultaat in handen heeft. 
 
Ook wil nog opmerken dat anderen ongetwijfeld nog meer gegevens over het onderwijs in 
Hoorn in de archieven zullen vinden. Jannie en ik hebben veel verzameld, maar 
langzamerhand werd dit voor ons met het verstrijken der jaren, moeilijk. Daarom vindt u in de 
eerste 3 banden goed afgeronde hoofdstukken, in band  IV is dat veel minder het geval. Ab 
blijft het herhalen: "Het einde van dat deel is rafelig, er valt nog meer aan te werken en 
informatie te verzamelen". Dat zult u na het doornemen van band  IV, kunnen beamen. 
Daarom ben ik zeer verheugd dat u in band IV het werk van Sietse Postma over het ULO in 
Hoorn vindt. Jannie en ik zijn er niet aan toe gekomen om ook over die schoolsoort voldoende 
informatie te verzamelen. Sietse Postma heeft over het ULO alle relevante gegevens 
verzameld. Hij heeft een grondig stuk werk over het ULO-onderwijs afgeleverd. Ik mag er 
gebruik van maken. Dank daarvoor. 
 
Ook de ontzettend lieve mensen van Martha Flora mag ik niet vergeten. Zij zorgen voor me, 
hebben altijd een luisterend oor. Op de achtergrond van het Onderwijs in Hoorn zijn zij 
nadrukkelijk aanwezig. En ook Liesbet en Jaap, Tom en Bram hebben een steen bijgedragen. 
Ze bezoeken me regelmatig, hebben in al die jaren dat de 4 banden tot stand kwamen, 
belangstelling gehad voor de voortgang van de boeken. Jullie zijn er àltijd! 
En het werk van Anneke mag ik niet vergeten; niet alleen bij haar werk op huishoudelijk 
gebied is ze al jaren een steun en toeverlaat; ook weet ze haar weg in de ordners waaraan 
Jannie en ik hebben gewerkt. Haar tips en opmerkingen waren daarbij vaak raak. De tochtjes 
die ze met me maakt door West-Friesland zal ik niet vergeten. 
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Dank aan de Publicatiestichting Bas Baltus en Vereniging Oud Hoorn die deze uitgaven mede 
mogelijk hebben gemaakt. 
 
Zoals ik eerder opmerkte, voor de  belangstellende lezers valt er in het Archief van West-
Friesland nog veel meer te ontdekken. Ik wens u veel genoegen bij uw ontdekkingstocht op 
zoek naar het onderwijs van Hoorn in de banden I t/m IV en bij het zoeken in het archief. Ik 
verwijs u ook met plezier naar de site van Vereniging Oud Hoorn. Daar vindt u ondertussen 
een respectabel aantal artikelen over het onderwijs in Hoorn. 
 
 
 

Arie van Zoonen 
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1. ENKELE GEBEURTENISSEN AAN DE EINDE VAN 18DE 
BEGIN 19DE EEUW 
 

1.1 Instructie voor de schoolmeester in het Huyssittene Arme Weeshuijs in 17511 
De schoolmeester: 
1. Hij moet gereformeerd zijn en belijdenis hebben gedaan. 
2. Kinderen naar uiterste vermogen onderwijzen in spelling, lezen, schrijven, cijferen, 
stuurmanskunst, twee maal daags psalmen zingen, leren van gebeden en onderwijs in de ware 
Gereformeerde Religie. 
3. Alle dagen school behalve zondag van 1/4 tot 1/10 van 08.00 tot 11.00 en van 13.00 tot 
16.00; van 1/10 tot 1-4 van 08.30-11.00, van 13.00-16.00 en van 17.00 tot 19.00 
woensdagmiddag uitgezonderd, dan van 13.00-16.00 wegens leren van psalmen, 
Bijbelpassages en gebeden, als ook op zaterdag namiddag. 
4. Op zondag voorzanger. 
5. Hij toont elke eerste zaterdag van de maand een vorderingenlijst van zijn leerlingen. 
6. Verdere totale sociale vorming. 
7. Vervangt de binnenvader. 
8. Alleen straf met roe of rotting. 
9-14 ontbreken 
15. Jaarlijkse beloning van ƒ150,-, vrije kost van spijs en drank. 
16. Aangenomen en eigenhandig ondertekend op 10 April 1751 door Klaas Krul. 
 

1.2 De lijst van de afleg aan de stad van de ambten en bedieningen 1 maart 17762 
 

Functionaris Tot nu toe 
betaald 

Voorstel nieuwe 
betaling 

Alsmede voor 
de kerk 

opmerking 

Conrector Latijnse school 100.-.-. 156.5.-. 31.5  
Praeceptor Latijnse school 100.-.-. 125.-.-. 25.-.-. Resolutie 16 febr. 1782 
Rector Latijnse school 150.-.-. 250.-.-. 50.-.-. idem 
Schoolmeester Grote School 100.-.-. 125.-.-. 25.-.-.  
Schoolmeester ordinair 25.-.-. 31.5.-. 6.5.-.  

Bedrag in guldens 

1.3 Leerlingen aanwezig bij het feest in 1795 
In de Aantekening van het Feest van de Revolutie en Alliantie met den Franse Republiek 
alsmede de plechtigheid hebbende plaats gehad bij de inschrijving der Vrijheidsboom op 
dinsdag 26 Mei 1795 staat nauwkeurig beschreven hoe het feest in het eerste jaar der Bataafse 
Vrijheid werd gevierd. 
Des morgens ten 6 uren geschiede de aankondiging der aanstaande plegtigheid door het lossen 
van het Canon op de stadswallen, gelijk deselven dadelijke aanvang des morgens ten 10 uren 
door het luyden der klokken. Aan de Burgerij wierd bekend gemaakt ter welker tijde de 
Hoofdschout, Municipaliteit en het College van Institutie op den raadhuise bijeenkwamen, 
van waar zij en corps benevens de Bodens dezer stad ten half elf uren zig naar De Doelen 
hebben begeven, alwaar zij benevens de Fransche officieren op de Capiteynskamer door de 

 
1 OAH 348 Bergnr. 2399, fol. 99-105. 10 April 1751 
2 OAH 348/393 na 1798 
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Officieren der Schutterij en de leden der Volksvergadering behoorlijk zijn gerecipieerd. 
Terwijl de Maagden allen in het wit gekleed en met een nationaal Lint of de Bandelieren 
versierd benevens de Vaders der Weeshuysen, de meesters van het Diaconieschool en het 
weeshuys met de kinderen mede op dezelfde tijd in de Doelen zijn bijeengekomen, wanneer 
zig tevens de schutterij, benevens de Franse trouppen in een behoorlijke ordre op de plaats der 
Doelen hebben geschaart. 
Ten half twaalf uren marcheerde de stoet van achter De Doelen naar de Pakhuissteeg en de 
Muntstraat, door de Gouw en vervolgens via de Turfhaven langs het Breed, het Grote Noord 
op tot aan de Rode Steen in de hierna gemelde rangschikking van 8 groepen. 
 
Eerste kolom. 
Een officier met 6 Franse Husaren en 6 dragonders te paard, de 2 Burgeradjudanten, 
2 stuks kanonnen met hun kanonniers, 30 man Franse troepen in 2 pelotons, geleid door hun 
officier. 
 
Tweede kolom. 
Een bende Franse musikanten. Eén met een Nationale vlag waarin met gouden letters staat het 
woord: Alliance, gedragen door de eerste sergeant van de 1ste Compagnie van 't eerste 
bataillon om de stok gestrengeld met een Nationaal Lint, waarvan de 2 Einden door een 
Franse en Hollandse Officier ten blijke van Vereniging worden vastgehouden. 
Een Franse tambour met 4 dito tambours. De Franse generaal en de Commandant met zijn 
adjudant. 30 Man Franse troepen in 2 pelotons geleid door hun officier. 
 
Derde kolom. 
Een Nationale tambour-majoor met 4 dito tambours. Een schilddrager. 
De Commandant Adjudant Majoor. 
De Eerste Kapitein van het 1e Bataillon met zijne (4) compagnie hebbende de Capiteinen 
agter zich de 2 Vaandels gedragen door de 2 oudste vaandrigs. 
 
De vierde kolom. 
40 meer of mindere Meysjes of Maagden in 't wit gekleed, met een Nationale Lint en een 
groene tak in de hand. Een schilddrager. 
De eerste Capitein van het 2de Bataillon met zijn compagnie. 
 
De vijfde kolom. 
Een stadsbode voorop. 
1ste De Maire aan het hoofd van het Comité van Algemeen belang. 
2de 't Comité van Waakzaamheid 
3de 't Comité van Financien. 
4 de 't Comité der Stadsgebouwen, 
Een bende Muziekanten 
Een schilddrager 
De tweede Capitein van het Eerste bataillon met zijn Compagnie. 
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Zesde kolom. 
Een bode voorop. 
Het College van Justitie. 
De drie Ministers en Procureurs, Directeurs. 
De Volksvergadering en Donateurs. 
Een schilddrager. 
De tweede Capitein van het tweede Bataillon  
alle in het zwart met een nationale Strik om de arm. 
 
De zevende kolom. 
8 weeskinderen, 4 meisjes en 4 jongens uit ieder weeshuis. 
2 meisjes en 3 jongens uit het Weeshuis, de Vader daarachter. 
Een schilddrager. 
De 3de Capitein van het Eerste Bataillon met zijn Compagnie. 
 
De 8ste kolom. 
2 Jongens en 2 meisjes uit het Werkhuis met de Meester. 
2 Jongens en 2 meisjes uit het Diaconieschool met de Meester. 
Een schilddrager. 
De 4de Kapitein van het Eerste Bataillon met zijn compagnie en officieren. 
Een officier met 6 Franse Huzaren en 6 Dragonders te paard. 
De voorzeide stoet als op de Rode Steen gekomen zijnde is aldaar door het Comité tot de 
Franse zaken geadsisteert met een stadsbode bij de Vrijheidsboom gerecipieerd, om verder de 
Rode Steen om marcherend is door de Franse Trouppes en Schutterij een quarré geformeerd 
waar binnen de Franse officieren en alle dewelke de trijn hebben uitgemaakt uit de 
Muzikanten, zig hebben begeven, terwijl vervolgens onder 't aanheffen van een fraai musiq de 
schilden aan de boom zijn opgehangen en de vlag bij dezelve gezet en daarna door de Burger 
Rosendaal, lid van het comité, tot de Franse zaaken, een korte en toepasselijke aanspraak 
gedaan, waarna wederom het Musiek is aangeheft en de Maagden om de Vrijheids Boom de 
Carmagnole hebben gedanst, zijnde laatstelijk alles besloten door een drievoudige salvo uit 
het Stadskanon en zijnde deze plechtigheid in de beste en geschikste ordre ten genoegen van 
alle weldenkenden, afgelopen. 

 

1.4 Ontslag Scholarchen 
De scholarchen krijgen in 1795 ontslag.3 In hun plaats worden aangesteld de burgers: Mr. 
Jacob Cornelis van de Blocquery, dr. Jan Frederik Guillermet Welman en ds. Engelbert 
Mattias Engelberts. Zowel de ontslagen, als de nieuw-aangestelden scholarchen krijgen 
hiervan schriftelyk bericht. 
 

 
3 OAH 0348/345, pag. 279, 11 Aug. 1795. 
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1.5 Over de Academie-, School- en Kindergelden 
De Commissarissen van de Openbare Hervormde Godsdienst binnen Hoorn antwoorden op 
een vraag van de Municipaliteit ondermeer: op de vraag art 2.F. betreffende de Academie -, 
School- en Kindergelden. 

Volgens de Resolutie van de Staten van Holland en West-Friesland van 15 Juni 1792 en die  
van de gecommitteerde Raden in West-Friesland en het Noorderkwartier van 7 December : 

het Academiegeld bedraagt voor iedere zoon ƒ60,- per jaar, maar indien hij in de theologie 
studeert ƒ150,- per jaar. Verder voor ieder zó ƒ30,- per jaar gedurende 10 jaren en kindergeld 
ƒ30, - voor elk kind per jaar. 

Uit de antwoorden op de enquête blijkt dat er 3 catechiseermeesters zijn. Zij krijgen samen 
per jaar ƒ200,- Het betreft ingevulde tabellen door de Commissarissen op grond van een 
verzoek van de Municipaliteit op 5 November.4 

De Municipaliteitsleden, Mr. Cornelis Reinier van Bronckhorst en Volkert van Halm, 
commissarissen zijn van het Stads- en Diaconieschool, vragen goedkeuring om een verzoek te 
sturen aan de Raad van Financiën in het Departement Holland om remissie (kwijtschelding) te 
krijgen van de verponding van het met goedkeuring van deze Raad van 16 July 1805 en dat 
wordt vermeld onder Kruisstraat. 

Het gebouw wordt thans gebruikt als Brei- en Naaischool. Beide commissarissen vragen aan 
de raad ook instemming om het genoemde huis te ontheffen van een jaarlijkse recognitie 
(belasting) ten behoeve van deze stad. De Raad beschouwt het huis ook als een godshuis en 
verzoekt het departementaal Bestuur van Holland vrijstelling alsmede ontheffing van de 
daarop staande recognitie.5  

1.6 De stadsarchitect moet zorgen dat de schoolgebouwen in goede staat zijn. 
De gouverneur heeft op 6 mei 1806 meegedeeld dat de Provinciale Commissie van Onderwijs 
spoedig met haar jaarlijkse inspectie begint. Daaronder valt de staat van de schoolgebouwen 
en de daaraan vereist wordende reparaties dadelijk te doen uitvoeren, opdat de Commissaris-
Generaal zich wegens de goede staat der gebouwen en de directie van de plaatselijke besturen 
zou kunnen beroemen. 
De Stadsarchitect krijgt daartoe opdracht, met name voor de vereiste reparaties aan de Stads- 
en Diaconiescholen, die vóór de inspectie gereed moeten zijn. 

 
4 0348/360 pag. 436 12 Nov. 1805 
5 0348/361 pag. 179 11 Maart 1806 
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2. VERVAL VAN SCHOLEN 
 

2.1 Adres van het Departement tot Nut van ‘t Algemeen 
Bij het Comité voor Algemeen welzijn is in 1796 een adres binnengekomen van het 
Departement tot Nut van 't Algemeen alhier. Zij verzoeken om een Commissie uit deze 
vergadering bij hen te benoemen ten einde in het verval van de scholen enig redres te maken. 
Het Comité gaat ermee akkoord om een Commissie uit deze vergadering te benoemen om met 
de leden van het Nut voor deze zaak enige betere schikkingen te maken. Daartoe zijn 
benoemd de burgers J. van Beek en J.F.G. Welman.6 
En: Van Beek en Welman dienen een plan in om in te stellen een Commissie van Toezicht 
over de Burgerscholen in deze stad. Wordt voorgelegd aan de Municipaliteit door Welman, 
Ris, Van Beek en Breevilt. Welman en Van Beek voor de Municipaliteit, Ris en Breevilt voor 
het Departement Hoorn van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Het Reglement 
bestaat uit 11 artikelen.7  

En: Conceptplan Toezicht Burgerscholen gearresteerd en tot Commissarissen benoemd: 
Uit de Municipaliteit: Jacob van Beek, Jan Frederik Guillemet Welman, Petrus Johannes 
Wagemaker. 
Uit de Burgerij: Engelbert Matthias Engelberts, Pieter Ris, Jan Breebaart. 
En nogmaals: 
Vergadering 12 Februari 1796 8 
n.a. Houttuijn, Hellingman, de Bruijer en Ris. 
Het Conceptplan ter daarstelling van een Comité van Toezicht voor de scholen binnen deze 
stad, ingeleverd door de Burgers J.F.G. Welman en Jacob van Beek, den 21 Januari 
jongstleden, en ter dier tijd in advies gehouden, heden ter deliberatie gelegd zijnde. 

Is goed gevonden en verstaan voornoemde Burgers te bedanken voor hunne genomen moeiten 
en het voornoemde plan te approbeeren en heden dien conform geresolveerd zijnde tot het 
benoemen van leden in het Burger Comité van toeversigt zijn bij meerderheid van stemmen 
uijt deze vergadering benoemd de Burgers Jacob van Beek, Jan Frederik Guilermet Welman, 
en Petrus Johannes Wagemaker en uijt de Burgerij de Burgers Engelbert Matthias Engelberts, 
Pieter Ris en Jan Breebaart. 

2.2 Rapport van Welman en Van Beek 
De heren Welman en Van Beek hebben op 8 December 1795 hun rapport ingeleverd. Hen is 
gevraagd om hun werk te continueren en het Comité daarover later te informeren. Nu 
schrijven zij: 

Wij hebben vergaderd met de directeuren der Maatschappij tot Nut van ‘t Algemeen, dep. 
Hoorn. Zij vinden deze directie zeer gedisponeerd om al hun zorgen aan te wenden om het 
schoolwezen in onze stad te verbeteren. Ons Comité is evenals de Directie overtuigd van de 
zeer gebrekkige situatie en manieren die in onze scholen min of meer plaats hebben. Daarom 

 
6 21 Jan. 1796 pag. 318 t/m 324 
7 OAH 413, 12 February 1796 
8 OAH 346, folio 365. 
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nemen wij de vrijheid aan ons Comité voor te dragen uit haar midden twee of drie leden te 
benoemen om met enige uit de Burgerij of uit de leden van de Maatschappij tot Nut van het 
Algemeen direct en spoedig de hand te slaan aan al zulke middelen, met voorzichtigen aanleg, 
als tot bereiking van het goede oogmerk in dezen, zouden kunnen dienstbaar zijn. 

Uw commissie houdt zich verzekerd van al het belang van een geregeld bestuur der morele 
burgerlijke begrippen van onze vaderlandse jeugd met als doel op de best mogelijke manier 
alle vooroordelen te bestrijden en mettertijd rechtzinnige gevoelens omtrent dit alles meer en 
meer te doen opkomen en voort te planten "tot vestiging van de duurzaamheid des gemenen 
Vaderlandsch".  

2.3 Het is slecht gesteld met de opkomst naar school van arme kinderen 
Ingekomen 26 Augustus 1817:9 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen schrijven aan de Burgemeesters dat er 
een steeds toenemend verval optreedt bij de opkomst van arme kinderen in de scholen, kerken 
en catechisaties. 
De Commissarissen hebben geen middel of macht dit kwaad in de grond (wortel) aan te 
tasten. Ze stellen daarom voor dat bij vernieuwing van het bestaande reglement van deze 
scholen, dat het stadsbestuur bekend maakt dat alle arme kinderen van 5 jaar en ouder naar 
school behoren gezonden te worden, en voor zover zij in de termen vallen, gebruik moeten 
maken van de Stads- en Diaconiescholen. 
Als de betreffende ouders verzuimen van deze heilzame maatregelen gebruik te maken, 
moeten zij van alle bedelingen van de Armenfondsen verstoken blijven en voor zover zij 
gebruikmaken van stedelijke bedieningen of Beneficiën, naar bevind van zaken voor een tijd 
in de waarneming daarvan worden geschorst. 
Ook zouden de Armenbezorgers van alle gezindten, benevens alle Kerk- en Armenvoogden, 
en allen die met enige armbedelingen belast zijn, aangeschreven worden om geen bedeling te 
doen aan ouders die kinderen hadden en onvoldoende bewijs konden leveren dat die kinderen 
getrouw waren in de opkomst op school, in de kerk en catechisaties. 
De Commissarissen zouden graag gekwalificeerd worden om deze maatregelen beter in stand 
te houden. Iemand aan te stellen onder de naam van Provoost op een tractement van ƒ50,- per 
jaar of zoveel minder als daarvoor iemand verkregen kan worden. 
Hij moet de macht hebben om gedurende de schooltijd de kinderen van de straat op te nemen 
en ter school te bezorgen. En degenen die bekend stonden, en zich absenteren op die aangifte 
van Commissarissen, op te halen. 
Voor zover de toevloed van kinderen dit mocht vereisen, zouden de Commissarissen 
gekwalificeerd moeten worden om een geschikt persoon aan U Edelachtbaren voor te dragen 
tot ondermeester, welke post uit hoofde van plaats gehad hebbende omstandigheden 
onvervuld is gelaten, en zulks op een tractement van ƒ250,- per jaar en dat de toelage 
vanwege deze stad tot een bedrag van ƒ300,- per jaar mag worden verhoogd. 
 

 
9 0349/299 23 Augustus 1817 
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Tevens verzoeken ondergetekenden kwalificatie om het huis dat thans door de naaivrouw 
bewoond wordt naar aanleiding van de vervallen staat in een publieke veiling te verkopen. 
A. van Uven en Klaas Boldingh. 
 
De bijgeleverde begroting.10 

Inkomsten: 
Stadssubsidie     ƒ400,- 
4 collectes     ƒ600,- 
Interesten      ƒ285,- 
Toelagen: Rooms Catholieke armen  ƒ160,- 
Mennonieten      ƒ30,- 
Luthersen      ƒ10,- 
Totaal      ƒ1485,- 

 
Uitgaven: 
Eerste onderwijzer    ƒ500,00 
Huishuur      ƒ30,- 
Tweede onderwijzer     ƒ270,- 
Huishuur      ƒ25,-  
Naaivrouw      ƒ150,- 
Breivrouw      ƒ130,- 
Katechiseermeester     ƒ26,- 
Cornelis Hop      ƒ52,- 
Schrijfbehoeften     ƒ250,- 
Turf en kaarsen     ƒ50,- 
Schoonhouden van de school   ƒ43,- 
Kleine beloningen     ƒ18,- 
Belastingen,  
kleine uitgaven mitsgaders reparaties ƒ50,- 
Totaal      ƒ1594,- 
 

2.4  Maatregelen om kinderen beter naar school te laten gaan  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool berichten aan de burgemeesters 
constaterend een toenemend verval in de opkomst van arme kinderen in school, kerk en 
catechisatie. De commissie stelt voor maatregelen tot verbetering te nemen:11 

1. In het reglement opnemen dat alle arme kinderen van 5 jaar en ouder moeten naar school 
gaan binnen de Stads- en Diaconiescholen. 

2. Ouders die hieraan niet meewerken, blijven verstoken van alle armenfondsen of worden, 
als ze voor de gemeente werken van hun baan geschorst. 

 
10 Deze begroting dient om de Burgemeesters te laten weten hoe een en ander bekostigd moet worden. 
11 GAH 299, 26 Augustus 1817; GAH2, 27 Augustus 1817, fol. 148vo 
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3. Armbezorgers van alle gezindten en kerk- en armvoogden en zij die belast zijn met de 
bedeling doen geen bedeling aan de ouders die niet kunnen bewijzen dat hun kinderen 
getrouw naar school zijn gegaan. 

4. Om deze maatregelen uit te kunnen voeren worden de Commissarissen gemachtigd à ƒ50,- 
des jaars een Provoost aan te stellen die de kinderen van de straat mag halen en ter school 
bezorgen. 

5. Om het onderwijs beter te regelen wordt verzocht een ondermeester aan te stellen à ƒ250,- 
des jaars; terwijl de toelagen tot ƒ300,- worden verhoogd en het huis van de naaivrouw 
verkocht.12 

  

 
12 GAH 567, 26 Maart 1818, fol. 153vo 
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3. AANGESTELDE EN ONTSLAGEN SCHOOLMEESTERS 
 

3.1 Thijmen Gijsen 
Tot ordinaris schoolmeester is in 1797 aangesteld Thijmen Gijssen burger alhier die de 
verlangde eed heeft vastgesteld.13 
 

3.2 Dirk Nierop 
Eveneens in 1797 heeft den Burger Dirk Nierop, ter vergadering gecompareerd zijnde, te 
kennen gegevens dat hy wegens zijn hoge ouderdom zijn ontslag verzoekt als schoolmeester 
b.d.s. (binnen deze stad). Verzoek toegestaan.14 

3.3 Tot schoolmaitressen aangestelden 
Alle hieronder genoemde personen werden aangesteld tot "schoolmaitresse"; ze waren allen 
Burgeresse. Bovendien zijn allen aangesteld door het Comité van Welzijn en later door de 
Commissarissen van Franse en Nederduitse scholen. 

Naam: Datum benoeming: Opmerkingen: 
Trijntje Katerbag 17 Sept. 1795  
Leentje Pont 15 Oct. 1795 Wanneer Bregje Portier overlijdt, volgt zij haar op. 
Trijntje Lammerts Bierenbroodspot 5 Febr. 1796  
Marijtje Westering 17 Nov. 1796  
Hendrina Suiarnan 19 Nov. 1796 Schrijfwijze naam onduidelijk 
Maria Roemer 4 Febr. 1797  
Trijntje Santsman 26 febr. 1797  
Grietje Kroon 4 Dec. 1797  
Geertje Bergsma 13 Febr. 1798 nadat T.L. Bierenbroodspot vrijwillig afstand heeft gedaan  
Aaltje Brouwer 10 Mrt. 1798  
Anna Stadlanden 30 Mrt. 1799  
Jannetje de Bakker 15 Mrt. 1800  
Trijntje de Haan 28 Juni 1800  
Elisabeth Klein Smit 16 Juni 1803 0348/407 Notulen Kamer van Wethouders 
Aafje Vegters-Haak 8 Dec. 1803 0348/407 benoemd door de wethouders tot wederopzeggen 
Antje Snaak 14 Apr. 1804  
Geertje Slagt 30 Sept. 1805  
Marijtje van Ophem 26 July 1806 0348/407 Door Com F en N 
Catharina Groot 26 July 1806 0348/407 Door Com F en N 

 

3.4 Cornelis Breevilt 
De Raad der Gemeente van de Stad Hoorn heeft als gevolg van het overlijden van Evert van 
Loenen, als makelaar binnen de stad aangesteld de burger Cornelis Breevilt. Hij heeft in 
handen van de leden van het Comité van Algemeen Welzijn de verlangde eed afgelegd.15 

Burger Cornelis Breevilt is op 4 Oktober 1795 ter vergadering aanwezig: hij verzoekt zijn 
ontslag als schoolmeester van het Stads- en Diaconieschool. Het verzoek wordt toegestaan. 
 

 
13 0348/395 9 Dec. 1797 
14 OAH 0348/395, 30 Maart 1799 
15 OAH 0348-395, 9 Jan. 1797 
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Op 8 Oktober 1795 stelt de president dat het schoolmeestersambt door de vrijwillige afstand 
van C. Breevilt vaceert. De Commissarissen van de school mogen een meester aanstellen, 
mits de beroepen en aan te stellen persoon daarvoor ter goedkeuring aan het Comité van 
Algemeen Welzijn wordt voorgedragen. Extract van dit besluit gaat naar de Commissaris. 

3.5 Meindert Boelhouwer 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool delen mee dat ze gisteren 11 November 
1795 Meindert Boelhouwer, nu schoolmeester te Noordwijkerhout, tot schoolmeester hebben 
verkozen, nadat hij een voldoende examen had afgelegd. Zij verzoeken goedkeuring van het 
Comité alsmede vrijstelling van de afleg aan deze stad; beide accoord bevonden. 
 
3.6 Hendrik Christian van Harsveld 
De Provisionele Representanten van de Burgerij der Stad Hoorn hebben op 25 Februari 1796 
als schoolmeester, burger dezer stad, toegelaten Hendrik Christian van Harsveld, burger 
alhier. Hij heeft in handen van de leden van het Comité van Algemeen welzijn de verlangde 
eed afgelegd. 

3.7 Weigering gelofte af te leggen 
Commissarissen, Stads- en Diaconieschool melden dat één van de ondermeesters de belofte 
van 5 April 1796 geweigerd heeft af te leggen. Daardoor moet hij direct ontslagen worden. 
Door dit spoedige ontslag lijdt de school zeer. 
Daarom vragen de commissarissen of dit ontslag pas hoeft in te gaan als er een opvolger is 
aangesteld.16 De Raad gaat accoord, maar drukt de commissarissen op het hart ten spoedigste 
tot het benoemen van een andere ondermeester over te gaan. 
 
Er blijkt dat het decreet van het Provinciaal Bestuur van 5 April 1796 waarin het afleggen van 
de belofte door alle ambtenaren en gebeneficeerden op veel plaatsen nog niet is gebeurd. Dat 
dient zo spoedig mogelijk te gebeuren binnen 14 dagen. De namen van degenen die weigeren 
moeten zo spoedig mogelijk opgegeven worden.17 

3.8 Jacob van Keern ontslagen  
De burgers Van Holm en Borselaar, Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool hebben 
voorgesteld, omdat de ondermeester Jacob van Keern opgeroepen is om de belofte van 5 Apr. 
1796 af te leggen, deze had geweigerd dat te doen, wellicht omdat hij daarvoor te jong was en 
de grondvergadering niet had bijgewoond, of hij wel in de termen zou vallen om die belofte af 
te moeten leggen. Omdat echter Van Keern heeft meegedeeld dat als hij die leeftijd wel had 
gehad, hij toch geweigerd zou hebben, om die reden wordt zijn ontslag gehandhaafd.18 

3.9 Schoolmeester Sloos weigert te betalen 
In verband met de financiële toestand der Gemeente moet door iedere huiseigenaar een bedrag 
worden betaald, dat in overeenstemming is met de waarde van de woning. Jan Sloos heeft dit  
geweigerd.19 

De leden van het Comité van Algemeen Welzijn hebben gerapporteerd dat de Burger Jan 
Sloos niettegenstaande de allerminnelijkste aanmaningen, weigerachtig is gebleven om zijn 
contributie volgens de publicatie van 15 December 1795 te voldoen. Daarom is zijn deur door 

 
16 0348/348, 12 Juli 1796 pag. 8 
17 0348/347, pag. 387 21 Juni 1796 
18 19 Juli 1796 pag. 25 
19 0348/346, pag. 212 t/m 220 
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een bode met de dienaars der Justitie uit zijn huis gehaald, maar toch is hij weigerachtig 
gebleven. Daarom hebben de leden van het comité zijn acte als schoolmeester direct 
ingetrokken, hetgeen is geschied. 

De President deelt mee dat een commissie uit de stemgerechtigde burgers binnen deze stad, 
zich bij hem hebben vervoegd en te kennen hebben gegeven dat zij met de burger Jan Sloos 
waren overeengekomen dat zij zijn wekelijkse contributie voor hem zouden betalen. Daarom 
verzoeken zij deze vergadering hem zijn onderdeur weer te laten bezorgen, en hem zelf zijn 
akte als schoolmeester opnieuw te verlenen. De vergadering besluit dat zij er accoord mee 
gaat dat een bode de contributie ophaalt en dat zijn onderdeur weer bij hem bezorgd wordt. 

Gemelde Jan Sloos zal morgenochtend zich bij de leden van het Comité van Algemeen 
Welzijn moeten vervoegen om teruggave van zijn akte als schoolmeester te verzoeken. 

De burger Jan Sloos, in de vergadering van het Comité aanwezig, verzoekt zijn akte als 
schoolmeester weer te mogen ontvangen. Hij belooft zich voortaan als een ordentelijk en stil 
burger te gedragen. Als uitvloeisel van een besluit van de Municipaliteit van gisteren stelt 
men hem zijn akte als schoolmeester weer ter hand, mits hij zich voortaan gedraagt als een 
ordentelijk en stil burger hoort te doen.20 

3.10 Aanstelling Kooij en Gijzen  
De leden van het Comité tot Algemeen Welzijn hebben tot ordinaris schoolmeester, b. d. st, 
aangesteld Adrianus Kooij, burger en inwoner dezer stad. Present alle leden, uitgezonderd 
Van Crimpen.21 En in 1800 hebben de leden van het Comité tot ordinaris schoolmeester 
aangesteld Jan Gijzen, Burger en Inwoner dezer stad. 

3.11 Aanstelling Van Weyen  
De leden van het Comité van Algemeen Welzijn der stad Hoorn hebben op het favorabel 
rapport van de Commissarissen over de Burgerscholen binnen deze stad tot schoolmeester 
alhier aangesteld: Arend van Weyen, Burger en Inwoner van deze stad. Actum Hoorn: 27 
Nov. 1802. 

Bijbaan van Arend van Weyen.  
27 Okt. 1803. 
De wethouders hebben op verzoek van de secretarissen in plaats van Klaas Krul, wegens 
diens hoge leeftijd, aangesteld de persoon van Arend van Weyen, om de klerken bij de vele 
bezigheden in het registreren, cum annexis, te assisteren. 
Van Weyen heeft onderhands tasting beloofd geheimhouding na te streven van alle aan hem 
overhandigde stukken. 
(tasting = plechtige verklaring of belofte bij handslag afgelegd in handen van een bevoegd persoon). 

 

3.12 Speciale toestemming Jan Koomen en Willem Bakker  
De leden van het Comité van Algemeen Welzijn hebben in 1802 op het gunstig rapport van de 
Commissie over het schoolwezen goed gevonden Jan Koomen en Willem Bakker, Burgers en 

 
20 0348/395, van 3 Mei 1795 - 17 Juli 1800 
21 0348/347, 18 Mrt. 1796. pag. 28 
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Inwoners van deze stad: opnieuw toe te staan, om zoals voorheen weer als schoolmeester 
binnen deze stad werkzaam te mogen zijn.22 

3.13 Benoeming Milkes uit Graft 
De schoolmeestersplaats in Graft-Noordeinde wordt vacant door het vertrek van Willem 
Milkis die in 1802 benoemd is tot onderwijzer in het Roomse Weeshuis te Hoorn. De vacante 
plaats in Graft wordt vervuld door Willem Graaf, ondermeester te Hoorn.23 

3.14 Peter Hartog benoemd aan de Stads- en Diaconieschool  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool hebben in 1802 de Commissie voor 
Algemeen Toezicht laten weten dat ze uit de gemaakte voordracht in hun school hebben 
beroepen Peter Hartog uit Midwoud waar hij nu schoolmeester is. Hij accepteert zijn 
benoeming en verzoekt toestemming voor inwoning en vrijstelling van het betalen van afleg 
aan de stad. Het eerste punt voor kennisgeving aangenomen en het tweede is in beraad 
gehouden. Op 6 Juli 1802 is Pieter Hartog uit Midwoud aangesteld als onderwijzer aan de 
Stads- en Diaconieschool 24  

Met concurrentie (instemming van) van de Schoolopziener hebben de Commissarissen van de 

Stads- en Diaconiescholen in plaats van de overleden meester Hartog (✞15 Oktober 1823) de 

tweede meester Evert Kriebel benoemd tot eerste meester op een tractement van ƒ600.25 

3.15 Benoeming Sieuwert Grouw 
Gezien het gunstig rapport van de Commissie over het Schoolwezen hebben de wethouders 
tot wederopzegging toe aan Sieuwert Grouw toegestaan als schoolmeester te fungeren. 
 

3.16 Benoeming Dirk Zwaan 
De wethouders hebben gezien het gunstig rapport van de Commissie tot wederopzegging toe, 
aan Dirk Zwaan toegestaan als schoolmeester te fungeren. 
 

3.17 Benoeming van Geertruida Schuurman voor de Franse Kost- en dagschool  
Gesproken over het beroepen van een Franse Kost- en Dagschoolhouderesse. Daarvan wordt 
kennis gegeven aan de schoolcommissie met het verzoek aan hen om binnen de kortst 
mogelijke tijd aan de Burgemeester op te geven de condities waarop die beroeping moet 
gebeuren.26 
Ontvangen van de schoolcommissie een beschouwing over de vacante post van Franse Kost- 
en Dagschoolhouderesse voor jongejuffrouwen en een concept instructie voor de Plaatselijke 
Schoolcommissie. Rond gezonden bij de Wethouders.27 
Instructie voor de Franse Kost- en Dagschoolhouderesse wordt goedgekeurd. De post wordt 
vacant verklaard.28  

 
22 AOH 0348/396, pag. 21 18 Febr. 1802 
23 Bijlagen 1802, IIde deel, 1ste stuk, van Januari tot en met April, pag. 59, 60 
24 OAH 357, 29 Juny en 6 July 1802 
25 GAH 308, 19 Mei 1824, nr. 87. 
26 0348/366, pag. 245, 1809 (Zomermaand) 
27 0348/366, pag. 244, 18de van de Hooimaand 1809. 
28 0348/366, pag. 248, 25ste van de Hooimaand 1809. 
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De Plaatselijke Schoolcommissie draagt als Franse Kost- en Dagschoolhouderesse voor Mej. 
Geertruida Schuurman, oud 30 jaar. 
Zij is gouvernante bij de heer De Jong uit Hoorn. De commissie acht haar benoembaar omdat 
zij voorzien is van alle nodige attesten van geschiktheid tot die betrekking en over een 
loffelijk burgerlijke en zedige gedragsverklaring beschikt, alsmede in het bezit is van Akte 
van toelating door de Commissie van Onderwijs voor het Noordelijk gedeelte van het 
voormalig departement Holland.29 
Na bespreking van de gunstige voordrachten van de plaatselijke schoolcommissie besloten om 
tot Franse Kost- en Dagschoolhouderesse alhier, te beroepen Mej. Geertruida Schuurman op 
een jaarlijks tractement van 300 gulden en op de instructie van 25 Juni laatstleden.30 
Afschrift van dit besluit gaat naar de plaatselijke schoolcommissie en Mej. Schuurman. 
Aan haar geeft men te kennen dat het de Raad aangenaam zal zijn zodra haar huiselijke 
omstandigheden dit toestaan zich naar Hoorn te begeven om hier als Franse 
Kostschoolhouderesse dienst te doen.  Verder wordt aan de schoolopziener Dozy bericht 
gestuurd van deze beroeping en aanstelling.31 
De Plaatselijke Schoolcommissie heeft zich tot de Burgemeester gewend en hem laten weten 
dat zonder enige hulp van de stad niet in te kunnen staan voor een eventueel vertrek van de 
Franse Kostschoolhouderesse. Dit zou kunnen worden voorkomen door haar uit de stadskas 
een tegemoetkoming voor huishuur te geven. De Burgemeester is daarmee akkoord. Zij krijgt 
met ingang van 1 November 1810 150 gulden per jaar.32 

 

3.18 J. Breebaart geëxamineerd 
In 1809, op den 30e Oktober, wordt J. Breebaart, oud 23 jaren, geëxamineerd door de 
Commissie van Holland Noordelijk gedeelte te Hoorn. Hij is alleen admissibel binnen 
Holland Noordelijk gedeelte.33 

3.19 Overlijden van Pieter Spruijtenburg  
In het jaar 1813 de zesde November, zijn voor ons Maire, Officier van de Burgerlijke Staat 
der Gemeente Hoorn, Arrondissement Hoorn, Departement van de Zuiderzee, gecompareerd 
des morgens ten 12 ure, Cornelis Klooster, oud 47 jaar, van beroep tuinman en Cornelis 
Halfweg, oud 29 jaar, van beroep werkman, beiden wonende op de Gerritsland binnen deze 
stad, en naast geburen van den overledene, de welke ons verklaard hebben dat op de vijfden 
November laatstleden, des avonds ten 7 ure op het Gerritsland voornoemd, is overleden Pieter 
Spruijtenburg, geboren te Oudshoorn, oud 55 jaar, van beroep onderwijzer, gehuwd met 
Trijntje Bosch, zonder beroep, zoon van wijlen Cornelis Spruijtenburg en Ina Bes.  
En hebben de declaranten deze Acte nadat hun dezelfde was voorgelezen, neven ons, Maire, 
ondertekend. J.C. van den Blocquerij, Cornelis Klooster en Cornelis Halfweg.34 
 

 
29 pag. 322, 17de Wijnmaand 1809  
30 pag. 323, 17de Wijnmaand 1809 
31 0348/366, pag. 323. 
32 0348/367, 17 Januari 1811 
33 Uit Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het Onderwijs. (1810) 
34 Burgerlijke Stand, Overlijden. 
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3.20 Vacature ten gevolg het overlijden van Spruijtenburg  
In de Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding voornamelijk met 
betrekking tot de Lagere Scholen in Holland in 1814, deel V, wordt hiervan als volgt melding 
gemaakt: 
1.- Hoorn Een Bijzondere school der 2e klasse, alhier, is vacant December 1813 (pag. 29) 
2.- Hoorn Door het overlijden van den onderwijzer Spruijtenburg, is eene der Bijzondere 
Scholen van de tweede klasse binnen deze stad, vacant. (pag. 63) 
De Plaatselijke Schoolcommissie verlangt de vervulling dezer vacature en nodigt derhalve, 
met voorkennis en overleg van den Heer Burgemeester dezer stad, alle wettelijke 
sollicitanten, welke daartoe mogten genegen zijn, uit om zich op Woensdag 27 July 1814, aan 
te melden bij de Heer President van voornoemde Commissie, voorzien van een bewijs van 
algemene toelating van den tweeden rang en getuigenis van goed zedelijke gedrag. 
De brieven moeten gefrankeerd worden. 
3.- Hoorn Op den zestiende September laatstleden, werd al hier na het vergelijkend examen 
ter vervulling van den vacerende post van onderwijzer in eene der Bijzondere Scholen van de 
tweeden klasse binnen deze stad, waartoe zich twee sollicitanten aangeboden hadden, beiden 
den 2den rang bezittende. Het proces-verbaal hiervan is ingezonden. (pag. 102) 
4.- Hoorn Tot onderwijzer in de vacante Bijzondere School voor de tweede klasse is, op 
gelijke autorisatie als voren, Dirk Donker bezittende den tweeden rang aangesteld. (pag.105)35 
 

3.21 De aanstelling van Dirk Donker  
De commissaris van het District Hoorn deelt op 20 Oktober 1814 nr. 1937 mee, dat de 
Secretaris van Staat voor de Binnenlandse Zaken geen zwarigheid heeft gemaakt, om 
krachtens artikel 2 van het besluit van Zijne Koninklijke Hoogheid 20 Maart jl. nummer 2, de 
nodige autorisatie te verlenen tot het benoemen en aanstellen van Dirk Donker in de 
vacerende post van bijzondere schoolonderwijzer in de school der 2e klasse binnen deze stad. 
Gemelde missive provisioneel te houden in advies.36 
Een bericht van de Commissaris van het District Hoorn 30 November 1814, nr. 21 tot 31. Hij 
verzoekt van de loop der zaak, rakende de zaak der aanstelling van Dirk Donker, als 
schoolonderwijzer binnen deze stad, te worden geïnformeerd conform de missive van 20 
Oktober nummer 1937. 
Goedgevonden en besloten de Commissaris te informeren dat de zaak wegens de aanstelling 
van Dirk Donker zijn beslag nog niet hebbende verkregen, het daarvan verzochte rapport 
vooralsnog niet heeft kunnen worden ingezonden.37 
Laatstelijk gedelibereerd zijnde over de vacante plaats als schoolonderwijzer binnen deze 
stad, veroorzaakt door het overlijden van Pieter Spruijtenburg en gehoord zijnde de favorabel 
voordracht van de plaatselijke schoolcommissie alhier, is goed gevonden de persoon van D. 
Donker, nu woonachtig te Purmerend, als schoolonderwijzer binnen deze stad te committeren 
en dezelfde daarvan uit te reiken de erbij behorende akte.38 
 

 
35 Uit de bijdragen van het Onderwijs en de Opvoeding. (1813-1814) 
36 0348/412, 26 Oktober 1814, no. 456 
37 0348/412, 7 December 1814, pag. 157, no. 504. 
38 0348/412, 21 December 1814, pag. 163 
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3.22 Elisabeth van Sanen als Schoolhouderes 
Elisabeth Van Sanen, weduwe van Matthijs van Dijk, in het bezit van de akte van Algemene 
Toelating tot schoolhouderes, wordt in 1814 toegestaan binnen deze stad als schoolhouderes 
te fungeren, tot wederopzegging toe.39 
 

3.23 De benoeming van Coenraad Christiaans  
Men noteert op de 15de July 1809 te Weesp: 

De kundige en vlijtige onderwijzer in de Bijzondere Hollandse school alhier, A. Rademaker is 
naar Amsterdam in eene der stadsscholen verplaatst. In zijne plaats is aangesteld Coenraad 
Christiaans, hebbende in eene buitengewone vergadering van de Commissie van Onderwijs 
voor het Noordelijke gedeelte van het voormalige departement Holland thans Amstelland, den 
tweeden rang verkregen.40 

Coenraad Christiaans, wonende op de Haarlemmerdijk te Amsterdam, solliciteert naar de 
opengevallen plaats van een Bijzondere school van de tweede klasse. Terwijl geen andere 
personen zich hebben aangemeld, heeft hij ook nog goede referenties. De Burgemeester 
vraagt daarom aan de Secretaris van Staat tot de Binnenlandse Zaken te Den Haag 
toestemming onder verwijzing naar het proces-verbaal aan Christiaans een Akte van Toelating 
te mogen uitreiken. De Secretaris van Staat deelt mee dat deze benoeming moet geschieden 
door tussenkomst van de Staatsraad, de Gouverneur van Noord-Holland. Die goedkeuring 
komt op 30 Juli. Op 5 Augustus wordt aan Christiaans geschreven dat hij zijn Akte van 
Aanstelling ter secretarie kan lichten. 

Aan de districtsschoolopziener J. Dozy te Hoogkarspel wordt het benoemingsbesluit 
meegedeeld op 24 September met de toevoeging dat Christiaans "op heden zijn post aanvaardt 
heeft”. Christiaens wordt een gezien schoolmeester in Hoorn. Bij een herdenking van de 
watersnoodramp van 1825 in de Lutherse kerk te Hoorn memoreert men in het Tijdschrift 
voor Waterschapsgeschiedenis van 2007, dat op 10 Maart 1825 wordt gehouden een 
"redevoering” ter gelegenheid der gezangen, ten behoeve der noodlijdenden door de 
watersnood, uitgevoerd door het gezelschap S.V. onder directie van den here C. Christiaans." 

Eerder al heeft hij op10 July 1823 een bijdrage geleverd met gezangen ter gelegenheid van de 
herdenking van 4 eeuwgetijden boekdrukkunst, die werden uitgevoerd door "de leerlingen van 
de verdienstelijke schoolonderwijzer C. Christiaans." 41 Het wordt op 2 Augustus 1815 aan C. 
Christiaans toegestaan als onderwijzer te fungeren aan de school der 2de klasse in deze 
gemeente. 

3.24 Campegius van der Straten volgt Volkert van Halm op  
Er is een vacature bij de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool door het overlijden 
van Volkert van Halm. In zijn plaats wordt op 18 maart 1818 benoemd 42 Campegius van der 
Straten. Hij neemt zijn benoeming met genoegen aan op 20 Maart. Campegius van der Straten 

 
39 OAH (onbekend), 13 Oktober 1814 
40 Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding 1809, pag.66  
41 GAH 0349/515, 12 July 1815, 21 July 1815, 5 Aug. 1815 en 24 September 
42 GAH 300, 4 Maart 1818; ook GAH 567, fol.148, 153. 
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was bankier en liquidatieboekhouder bij de voormalige Oostindische Compagnie ter Kamer 
Amsterdam. 

3.25 Jacobus de Wijn tot ondermeester benoemd  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben uit de zich aangemeld 
hebbende sollicitanten met ingang van 1 Juli 1818 tot ondermeester benoemd J(acobus) de 
Wijn, ondermeester te Haarlem, in het bezit van de tweede rang.43 Al in begin November 
1818 laat J. de Wijn, die een verdienstelijk onderwijzer genoemd wordt, op legale(!) wijze 
weten dat hij benoemd is in Westzaan. Met het oog op het aanstaande winterseizoen is het 
belangrijk, dat zo spoedig mogelijk een opvolger wordt gevonden. De burgemeesters 
berichten de Commissarissen dat ze op dezelfde voorwaarden, op 26 Maart aangegeven, een 
nieuwe ondermeester mogen benoemen.44 

3.26 N. Anslijn tot opvolger van De Wijn benoemd  
De Commissarissen stellen met goedkeuring van de schoolopziener medio November 1818 
provisioneel tot ondermeester aan de kwekeling N(icolaas) Anslijn, studerende aan het 
Koninklijk Instituut voor onderwijzers te Haarlem voor de derde rang van onderwijzer. Zodra 
hij die akte behaalt, kan hij finaal benoemd worden. N.B. De vader van deze Anslijn is ook 
schoolmeester: Nicolaas Anslijn senior schrijft in 1818 "De brave Hendrik, een leesboekje 
voor jonge kinderen". Zijn voorbeeld voor de jeugd beleeft in 1877 een 60ste druk.45 

3.27 Anslijn vertrekt en Kriebel wordt benoemd  
Tegen de verwachting in vertrekt de provisioneel aangestelde meester Anslijn, dan 18 jaar 
oud. De Commissarissen krijgen opnieuw vergunning een ondermeester aan te stellen.46 

Zij doen een oproep en benoemen uit de opgekomen sollicitanten Evert Kriebel, ondermeester 
bij de heer Stoffers te Haarlem. Hij is onderscheiden met het ridderschap van de Militaire 
Willemsorde. Hij overlijdt op 21 Januari 1887, ruim 90 jaar oud en woont dan nog steeds in 
Hoorn, waar hij op 1 November 1822 getrouwd is met de in Haarlem geboren Anna Maria 
van de Hoek. Na het overlijden van Peter Hertog wordt Kriebel eerste meester van de Stads- 
en Diaconieschool op 18 Mei 1824. Burgemeester en Wethouders hebben de benoeming van 
Evert Kriebel tot eerste meester in de Stads- en Diaconieschool goedgekeurd.47 

3.28 De opvolging van Willem Bakker  
Aan de schoolopziener delen de burgemeesters mee dat op 21 September 1822 is overleden de 
schoolonderwijzer Willem Bakker.48 De burgemeesters verzoeken de Plaatselijke 
Schoolcommissie of het van belang is voor de plaatselijke schooljeugd dat in de vacature van 
Willem Bakker wordt voorzien. Of dat het tegenwoordige aantal onderwijzers "genoegzaam is 
voor, en in evenredigheid staat met het getal der schoolgaande jeugd".49 

 
43 M 145, fol.82, 11 Juny 1818, GAH 300, 11 Juny 1818  
44 GAH 568, 11 November 1818, fol. 91vo 
45 GAH 301, 21 November 1818; GAH 145, 25 November 1818, fol. 161, 161vo 
46 GAH 302, 24 Maart 1819: M146, 24 Maart 1819 
47 GAH517, 19 Mey 1824, folio 28vo, nr 87 
48 GAH572, 28 September, folio 48vo 
49 GAH572, 10 Oktober 1822, folio 54 
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De Plaatselijke Schoolcommissie schrijft dat het opvullen van de ontstane vacature door het 
overlijden van Willem Bakker, bijzonder schoolonderwijzer van de tweede klasse wel dient te 
geschieden. De commissie wijst op het Reglement van 1807, waarin het aantal onderwijzers 
der tweede klasse is bepaald op 7 en het feit dat aan de laatste schoolexamens 500 kinderen 
deelnamen. Zonder vervulling der vacature zou het aantal onderwijzers dalen tot vijf. (Er 
blijkt dus al een plaats open te zijn. Wanneer dat is gebeurd is ons niet bekend, (vZ) Dit aantal 
is naar het inzien der commissie niet toereikend om behoorlijk onderwijs aan de jeugd te 
geven. Mogelijk zou in niet vervulling enig voordeel voor de nu fungerende onderwijzers zijn, 
maar dat belang weegt niet op tegen dat der jeugd. Bovendien is er bij deze en gene school 
nog grote behoefte aan een bekwaam onderwijzer. Namens de plaatselijke schoolcommissie 
tekent dominee H. van IJssel Groothuis.50  

De burgemeesters nemen onder verwijzing naar het Schoolreglement van 12 Mei 1807 en het 
bestuursbesluit van 3 April 1806, de zienswijze van de commissie over en leggen die voor aan 
de schoolopziener, gedateerd 31 Oktober 1822,51 met het verzoek het nodige gebruik te 
kunnen maken van artikel 14 van de instructie van 3 April 1806.52 Naar aanleiding van het 
antwoord van de schoolopziener vragen de burgemeesters hem in de Bijdragen voor het 
Schoolwezen sollicitanten op te roepen.53 Aan de schoolopziener wordt in dit bericht voorts 
meegedeeld, dat sollicitanten zich dagelijks (zon- en feestdagen uitgezonderd) kunnen melden 
op het stadhuis des morgens van 11 tot 12 uur. Gezien het aanstaande winterseizoen komt het 
de burgemeesters voor dat het vergelijkend examen het beste in Februari kan worden 
gehouden, op de derde dinsdag van die maand.54 De burgemeesters berichten aan de 
schoolopziener dat zich nog maar één sollicitant heeft gemeld voor de vacature van Willem 
Bakker.55 Er zijn echter twee sollicitanten Aldert Alders, oud 26 jaar, geboren te Durgerdam, 
woonachtig te Alkmaar, onderwijzer van de tweede rang en K. Groen, alhier geboren en 
wonende te Amsterdam. Aangezien Groen in het bezit is van de derde rang, die ontoereikend 
is, blijft alleen Alders over en kan het vergelijkend examen vervallen.56 

Aan de Plaatselijke Schoolcommissie wordt gevraagd een kleine commissie te benoemen ter 
bijwoning van het examen van Alders.57 Aan de schoolopziener is bericht dat dit examen is 
vastgesteld op dinsdag 18 Februari om 11 uur.58 

Het proces-verbaal van het onderzoek is op 18 Februari geretourneerd met het verzoek aan de 
schoolopziener als intermediair op de treden naar de gouverneur en Zijne Excellentie de 
Minister van het Publiek Onderwijs, Nationale Nijverheid en Koloniën te 's-Gravenhage.59 
Aan de minister nu officieel verzocht dat aan de voorgedragen sollicitant Aldert Alders een 
acte van toelating mag worden uitgereikt.60 Het verzoek aan de Minister ter kennis gebracht 

 
50 GAH306, 17 Oktober 1823 
51 GAH 572, folio 61 
52 GAH149, 23 Oktober 1822, folio 113/113vo 
53 GAH149, 6 November 1822, fol. 118-119vo 
54 GAH 572, 12 November 1822, fol. 73vo 
55 GAH 572, 14 Januari 1823, fol. 121vo-122 
56 GAH 572, 13 Februari 1823, folio 147vo 
57 GAH 572, 15 Februari 1823, folio 150vo 
58 GAH 572, 15 Februari 1823, folio 150vo 
59 GAH 572, 21 Februari 1823, fol. 153vo 
60 GAH 572, 24 Februari 1823, fol. 156-156vo 
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van de schoolopziener.61 Ontvangen in februaru 1823 van de heer Dozy, de schoolopziener, 
het proces-verbaal van de gehouden comparitie ter vervulling van de vacante school van 
Willem Bakker, met het afzonderlijk advies van den schoolopziener.62 Een bericht van de 
schoolopziener van 20 Februari met proces-verbaal met bijzondere voordracht van de 
schoolopziener ter toezending aan den Minister.63 De minister heeft autorisatie verleend tot 
toelating van Aldert Alders, tweede rang als onderwijzer in een bijzondere school van de 
tweede klasse te Hoorn.64 Aan de Gouverneur bericht dat A. Alders zijn functie als 
onderwijzer aan een school van de tweede klasse heeft aanvaard en dat daartoe door ons aan 
hem de akte is uitgereikt.65 

3.29 Het pensioen en de opvolging van Pieter van der Sluys 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool berichten op 18 December 1822 dat de 
tweede meester in deze school, Pieter van der Sluys wegens zwakte en hoge leeftijd niet meer 
in staat is zijn ambt naar behoren te vervullen. Aangezien hij al meer dan 45 jaar de 
armenjeugd in deze stad ijverig heeft onderwezen, komt hem een pensioen toe. Het is nodig 
voor hem een tweede ondermeester in de school aan te stellen. Om zijn pensioen en zijn 
opvolging te bewerkstelligen vragen de Commissarissen een buitengewone uitgave van ƒ200,- 
's jaars uit de stadskas boven het bedrag dat al ten behoeve van de scholen wordt betaald.66 

De Commissarissen hadden dit verzoek gedaan voor zo lang als Peter van der Sluys in leven 
is omdat hun eigen middelen hen dit niet toe stonden. De president-burgemeester vraagt om 
advies aan de plaatselijke ontvanger.67 Naar aanleiding van het verzoek van de 
Commissarissen en het rapport van de plaatselijke ontvanger besluiten de burgemeesters: 

1. dat de Commissarissen een tweede onderwijzer mogen aanstellen, 
2. dat Peter van der Sluys zijn leven lang een pensioen krijgt van ƒ200,- 's jaars, 
3. dat de Commissarissen uit de stadskas een buitengewone bijdrage krijgen van  ƒ200 's jaars 
om dit pensioen te betalen, 
4. dat de autorisatie van Gedeputeerde Staten op deze besluiten wordt gevraagd, 
5. dat zolang Peter van de Sluys in leven is en op de staat van de begroting een post van 
ƒ200,- voorkomt om zijn pensioen uit te betalen.68 
De plaatselijke ontvanger adviseert de jaarlijkse buitengewone uitgave van ƒ200,- ten laste te 
brengen van het artikel van de tractementen.69 
De Commissarissen hebben met algemene stemmen benoemd tot ondermeester aan de Stads- 
en Diaconieschool Willem Kraaij uit Zaandam.70 
 
Op 15 Oktober 1823 is overleden Peter Hartog, eerste Meester van de Stads- en 
Diaconieschool.71 

 
61 GAH 572, 24 Februari 1823, folio 156vo 
62 GAH 150, 27 Februari 1823 
63 GAH 307, 27 Februari 1823 
64 GAH 307, 17 Maart 1823 
65 GAH 573, 21 April 1823, folio 19 
66 GAH 149, 18 December 1822, folio 133vo 
67 GAH 307, 18 December 1822 
68 GAH 150, 15 Januari 1823 
69 GAH 307, 15 Januari 1823 
70 GAH 150, 16 April 1823 



 
 

48 
 

3.30 Onderwijzer Jacob Romein geen binnenvader meer  
In 1810 is de onderwijzer Jacob Romeijn in het Rooms-Katholieke Weeshuis ook belast met 
de post van binnenvader. Deze beide ambten vervult hij nog in 1823. Het wordt hem te zwaar. 
In 1817 is hij gehuwd en heeft een kind en zijn vrouw is nu opnieuw zwanger. Het komt de 
regenten van het Weeshuis billijk voor een andere regeling te treffen en een aparte 
binnenvader voor ƒ200,- aan te stellen.  Jan Romein mag nu als onderwijzer blijven op ƒ260 's 
jaars en de binnenvader mag van de burgemeesters aangesteld worden. 

3.31 Extra geld voor het pensioen van P. v.d. Sluys   
Voor het opmaken van de rekening over 1823 vragen B&W aan de Gouverneur van Artikel 
53 Subsidiën aan de Armen te mogen overschrijven op Artikel 58 Jaarwedden der Meesters 
enz. een bedrag van ƒ142,85. Dit bedrag is op laatst gemeld Artikel teveel gedepenseerd (= 
uitgegeven, vZ), veroorzaakt door het op pensioen stellen van een der Meesters van de Stads- 
en Diaconieschool welke als zodanig bij dezelve 45 jaar had gefungeerd, en door ziekte en 
zwakte buiten staat is geraakt zijn functie langer te kunnen uitoefenen.72 

3.32 Opvolging van Van Weye overleden tijdens een malaria-epidemie  
In het boek Nederland in verandering (EAN 9789052601229 Uitgeverij Aksant), op pagina 
73, lezen we dat in de periode van 1826 tot 1829 met name de kustprovincies getroffen 
worden door wat naar alle waarschijnlijkheid kwaadaardige malaria-epidemieën zijn geweest. 
We mogen in Hoorn ervan uitgaan dat aan deze ziekte zijn overleden de onderwijsgevenden: 
Arend van Weye, 42 jaar oud, schoolmeester van de tweede graad, op 2 Maart 1826 en 
Johannes Samuel Swaan, oud 54 jaar, Rector van de Latijnse scholen, op 26 Oktober 1826, 
alsmede de 28-jarige tekenmeester Jan Willem Mai op 4 Oktober 1826. 
Vanaf de dood van Van Weye op 2 Maart 1826 duurt het tot 21 Maart 1827 voordat de 
vacature is vervuld.  
 
De gebeurtenissen zijn als volgt genoteerd. 
Uit de burgerlijke stand: op 2 Maart 1826 is 's middags om 12 uur overleden Arend van 
Weye, 42 jaar wonende op het Noord, onderwijzer, gehuwd met Jannetje Jonker, zonder 
beroep, wonende alhier.73   
De plaatselijke schoolcommissie deelt aan B&W mee dat door het overlijden van A. van 
Weye een vacature is ontstaan.74 
Vijf collega-onderwijzers van de tweede rang; A. Kooij, J.L. Engel. A. Alders, C. Christiaans 
en D. Zwaan verzoeken, omdat hun bestaan sober is, de vacature van Van Weye niet te 
vervullen. Zo'n besluit, dat in overeenstemming is met de praktijk in even grote steden, zou 
hun bestaan verbeteren. De jeugd zou er niet door achteruit gaan. In tegendeel, hun leerinzicht 
en ijver voor het onderwijs zou erop vooruitgaan.75 
B&W besluiten de Plaatselijke Schoolcommissie te vragen om "berigt, consideratiën en 
advies". op dit verzoek.76 

 
71 Begraafboek 1823, akte nr. 210 
72 GAH 574, 24 April 1824, folio 19 
73 Burgerlijke stand, Overlijdens 1822-1832, Akte 63 
74 GAH 311, 13 Maart 1826 
75 GAH 311, 15 Maart 1826, ook GAH 152, 15 Maart 1826, fol. 109 
76 GAH 152, 15 Maart 1826, fol. 109 en GAH 576, 17 Maart 1826, fol. 52vo 
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De Plaatselijke Schoolcommissie is verwonderd. Zowel over het verzoek als over de 
motieven. Het bestaan van de onderwijzers is zeker niet sober en slechter dan dat van een 
ambtenaar. Men lette daarbij op het groot aantal kinderen in de scholen. 
Bij de laatste opgave was het aantal leerlingen bij Swaan 110, bij Kooy 85, bij Van Weye 56, 
bij Engel 112, bij Christiaans 74 en bij Alders 99. 
Dit aantal levert zelfs bij een gemiddeld schoolgeld een vrij aanzienlijke som op aan de 
onderwijzers. Wordt deze vacature niet vervuld dan zal de opeenhoping van kinderen in een 
schoollokaal nog meer toenemen, hetgeen niet bevorderlijk is voor de gezondheid van de 
leerlingen. 
Nu reeds kunnen de onderwijzers aan dit groot aantal leerlingen geen goed onderwijs geven 
zonder ondermeester. Alleen Alders heeft zo'n hulp, maar de commissie kent zijn rang en 
bevoegdheid niet. Zogenaamde kwekelingen kunnen het gebrek niet aanvullen. Wat zal er dan 
van het onderwijs terechtkomen bij een vermeerderd aantal leerlingen?  
Over andere plaatsen kan de commissie niet oordelen. Hier is alleen het belang van de 
Hoornse jeugd aan de orde en die vordert handhaving van de zesde school, dus vervulling van 
de vacature. 
Temeer omdat er aan kunde voor het onderwijs wel wat ontbreekt. Alleen Christiaans en 
Alders geven goed onderwijs volgens de verbeterde leermethode, "de drie overigen zijn niet te 
bewegen om het oude spoor, reeds door hun voorgangers betreden, te verlaten". De 
commissie oordeelt daarom, dat het enige uitzicht en middel om de weldaad van een verbeterd 
onderwijs meer over de stad te verspreiden, is, om bij elke vacature kundige en met 
verbeterde leerwijze bekende onderwijzers te doen plaatsen. Hierdoor alleen kan die heilzame 
opwekking en na-ijver tussen de onderwijzers ontstaan, welke voor het opkomend geslacht de 
schoonste vruchten moet kunnen dragen. Zij die alsdan in ijver, kunde of goed gedrag 
tekortschieten, zullen de gevolgen hiervan aan zichzelf te wijten hebben. Kortom alleszins 
redenen om aan het verzoek van de requestranten niet te voldoen.77  
B&W bepalen het aantal onderwijzers op 6 en verzoeken de Schoolopziener een oproep te 
plaatsen in de Bijdragen voor het Schoolwezen en een dag te bepalen voor het houden van het 
vergelijkende examen.78 
De Schoolopziener gaat akkoord met de plannen om in de vacature te voorzien en hij wil het 
vergelijkend examen houden nadat sollicitanten zich in Mei met hun getuigschriften hebben 
aangemeld.79 
B&W nemen met instemming kennis van de opvatting van Schoolopziener Dozy, waardoor in 
de volgende maanden sollicitanten kunnen worden opgeroepen.80 
B&W stellen aan de Schoolopziener voor het vergelijkend examen te houden op de eerste 
Woensdag in de volgende maand Augustus om 11 uur op het Raadhuis.81 
Het vergelijkend examen wordt gehouden op woensdag 2 Augustus 1826. Opgeroepen 
worden de onderwijzers van de tweede rang Willem Kraay en N. Comet. Willem Kraay is in 
het bezit van de tweede rang en is thans onderwijzer aan de Stads- en Diaconieschool in 
Hoorn. Comet is eveneens in het bezit van de tweede rang en thans onderwijzer te 

 
77 GAH 311, 30 Maart 1826 
78 GAH 152, 5 April 1826, fol. 113vo; GAH 576, 12 April 1826, fol. 58vo-60  
79 GAH 311, 13 April 1826 
80 GAH 152, 19 April 1826, folio 117vo 
81 GAH 576, 8 July 1826, folio 88 
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Schellingwoude. Niet opgeroepen worden de sollicitanten Jacob Romijn, thans onderwijzer in 
het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis in Hoorn en Johannes Bernardus Bulsing, 
huisonderwijzer te Amsterdam. Zij zijn slechts in het bezit van de 3e rang en komen derhalve 
niet in aanmerking.82 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie verzocht een delegatie uit haar midden aanwezig te 
doen zijn bij het vergelijkend examen.83 
Dozy dankt voor de gegeven informatie maar meldt zich een week later ziek (30 Juli). Het 
vergelijkend examen wordt een week uitgesteld, maar zal na een week worden gehouden. Ook 
dat kan niet doorgaan door een reis van de Schoolopziener naar Overijssel.84 
Daar tussendoor laat Dozy weten dat er volgens zijn informatie geen sollicitanten zijn die in 
staat geacht moeten worden om in de behoeften van Uwe stad tot het aanstellen van een 
bekwaam onderwijzer te voorzien.85 
Daarna wordt het wegens aanhoudende ziekte van de Schoolopziener stil tot begin December 
1826. 
B&W berichten dan aan de Schoolopziener dat de onderwijzer Willem Kraay zich heeft 
teruggetrokken en dat naast N. Comet zich hebben aangemeld Willem Boogaart, thans 
onderwijzer op het instituut van mejuffrouw A.M. Moens en in het bezit van een acte van 
toelating tot de tweede rang, en Hermanus Schoo, ondermeester bij C. Hoffers te Haarlem, 
ook in het bezit van een acte van toelating tot de tweede rang. Het vergelijkend examen zal 
gehouden worden op 14 December, maar wordt later verplaatst naar donderdag 21 December 
om 9 uur. 86 
De Schoolopziener zendt aan B&W het proces-verbaal van het vergelijkend examen met 
daarbij behorende tabellen voor ondertekening. Graag terugzending met een bijgevoegde nota 
waardoor de bedoelde onderwijzer Hermanus Schoo ter vervulling van een bijzondere school 
der tweede klasse in Hoorn aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken wordt voorgedragen. 
Aldus besloten en gedaan.87 
Stukken geretourneerd aan de Schoolopziener met het verzoek om de voordracht door te 
zenden naar de Minister van Binnenlandse Zaken.88 
De Gouverneur bericht dat de Minister van Binnenlandse Zaken autorisatie heeft verleend tot 
toelating van Hermanus Schoo, die in het bezit is van de 2e rang, tot schoolonderwijzer 
binnen deze stad. B&W besluiten hem te admitteren als schoolonderwijzer van een bijzondere 
school binnen deze stad en hem bij "extract deze kennis te geven tot deszelfs informatie en 
narigt". (naricht=bericht, vZ)89 
De schoolopziener deelt aan B&W mee dat Schoo zijn bezorgdheid heeft geuit dat hij uit 
Hoorn nog steeds geen benoemingsbericht heeft ontvangen. Hij vraagt het college om 
inlichtingen.90 

 
82 GAH 152, 20 July 1826, fol. 153vo en GAH 576, 20 July 1826, folio 93vo/94 
83 GAH 576, 25 July 1826, folio 96/96vo 
84 GAH 311, 24 July 1826; GAH 576, 31 July 1826, folio 97vo/98 
85 GAH 311, 15 Augustus 1826 
86 GAH 576, 7 December 1826, folio 158, 158vo ,162 vo 
87 GAH 311, 23 December 1826; GAH153, 27 December 1826, folio 11 
88 GAH 576, 29 December 1826, folio 171/171vo 
89 GAH 312, 22 Januari 1827; GAH 153, 31-1-1827, folio 16vo 
90 GAH 312, 16 Maart 1827 
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De Burgemeester geeft aan de Schoolopziener bericht dat al in het begin van Februari de 
extract-resolutie van het benoemingsbesluit aan school is verzonden. Aannemende dat die 
brief niet is aangekomen, is dadelijk een nieuw bericht aan hem gestuurd.91 
 

 3.33 Sunderman ontslagen en Baay aangesteld  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben op 18 Augustus 1826 bericht 
gedaan, dat de assistent van de tweede school, J.W. Sunderman zijn ontslag heeft verzocht en 
gekregen. In zijn plaats hebben de Commissarissen aangesteld H. Baay, niet twijfelende aan 
de goedkeuring door B&W. 

In de eerste school werkt als assistent  P. Bijl. Hij toont zich zeer ijverig en kwijt zich heel 
goed van zijn werk . De Commissarissen verzoeken hem uit de stadskas zijn tractement met 
ƒ50,- te verhogen. B&W keuren de benoeming van Hendrik Baay goed en gaan akkoord met 
een tractementverhoging voor P. Bijl.92 

3.34 De benoeming van N. Kroon  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben tot ondermeester benoemd de 
onderwijzer van de 3e rang N. Kroon op een tractement van ƒ300,- .93 
B&W geven goedkeuring. 
Reden van benoeming wordt eerst niet vermeld, maar het gaat om het vertrek van  
P. Bijl.94  
 

3.35 De opvolging van Christiaans door Carstens 
Op 29 Mei 1829 is 's morgens om 9 uur overleden Coenraad Christiaans,  
40 jaar oud, van beroep onderwijzer van de tweede rang in een zogenaamde Burgerschool, 
een bijzondere school van de tweede klasse. Hij was getrouwd met Hendrika Lingius.95 
Schoolopziener J. Dozy deelt B&W naar aanleiding van het overlijden van Christiaans mee, 
dat hij een aankondiging zal plaatsen in de "Bijdragen" van deze maand. Wel komt het hem 
elke keer voor dat "een Jong Mensch een waagstuk begint met zich in een stad te vestigen 
zonder lokaal en woning alsmede zonder enige subsidies". 
Hij wijst erop dat het vergelijkend examen geregeld moet worden nadat de sollicitaties binnen 
zijn. Gedurende de vacature wordt de school waargenomen door een onderwijzer van de 
tweede rang, Carstens, die als hulpmeester bij Christiaans werkzaam was. Hij neemt aan dat 
die gang van zaken de goedkeuring heeft van de schoolcommissie. 
Pas in November gaat de procedure verder.96 
Schoolopziener Dozy verzoekt om de namen van de sollicitanten. Hij wil op 2 December het 
vergelijkend examen houden en vraagt B&W de bekwame onderwijzer Hermanus Schoo 
Junior te vragen erbij te zijn en het rekenkundige gedeelte op zich te nemen. De 
verordeningen op de examens geven daartoe de vrijheid.97 

 
91 GAH 153, 21 Maart 1827, folio 25vo 
92 GAH 152, 23 Augustus 1826, folio 161vo 
93 GAH 312, 5 July 1827 (GAH 153, 11 July 1827, folio 40vo, nr 113 
94 GAH 577, 16 July 1827, folio 111vo 
95 Overlijdensboek 1829, akte 100 
96 GAH 315, 9 Juny 1829, nummer 120 
97 GAH 316, 14 November 1829, nummer 214 
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De sollicitanten worden opgegeven aan Dozy: 
1. Christiaan August Carstens, onderwijzer op de vacante school van wijlen Christiaans, 
2. Simon Klyenburg, onderwijzer op Texel.98 
B&W voldoen aan het verzoek om Schoo te vragen het rekenkundige gedeelte op zich te 
nemen.99 
De gouverneur bericht dat de minister van Binnenlandse Zaken autorisatie heeft verleend tot 
toelating van Christiaan August Carstens in het bezit van de tweede rang als 
schoolonderwijzer binnen deze stad.100 
Carstens wordt geadmitteerd als schoolonderwijzer van een bijzondere school binnen deze 
stad. Er gaat bericht naar schoolopziener en schoolcommissie, alsmede extract van het besluit 
ter informatie en dienende als acte van toelating.101 
    

3.36 Een jaarwedde voor de heer Figot  
De gouverneur bericht dat de Koning op 30 Juli 1829 de heer Figot te Brussel voor de tijd van 
2 jaar een jaarwedde heeft toegekend. Voorwaarde daarbij is dat hij gedurende die tijd 
onderwijs in de gymnastiek moet geven aan alle personen die daarvoor door de Minister van 
Binnenlandse Zaken worden aangewezen. B&W vragen eerst nadere informatie aan de 
gouverneur.102 

3.37 Overlijden van Adrianus Kooy  
Op 13 December 1829 overleed Adrianus Kooy, onderwijzer van de jeugd in een school der 
tweede klasse, in het bezit van de tweede rang103. Nergens blijkt dat zijn school wordt 
voortgezet. Geen sollicitanten worden opgeroepen. Het lijkt erop dat B&W en de Plaatselijke 
Schoolcommissie stilzwijgend akkoord gaan met 5 in plaats van 6 Burgerscholen. 

3.38 Vertrek en opvolging van Kroon  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen delen in 1831 mee dat ondermeester N. 
Kroon is vertrokken naar Akersloot. In zijn plaats hebben ze benoemd Simon Demmendaal, in 
het bezit van de 3e rang. B&W gaan akkoord.104 

De Gouverneur wil direct op de hoogte gesteld worden van het vertrek of het overlijden van 
een uit 's Rijks kas bezoldigde onderwijzer.105 

3.39 Onderwijzer Alders vertrekt   
Uit het schrijven van B&W van Juli 1834 blijkt dat de onderwijzer A. Alders uit Hoorn gaat 
vertrekken. B&W vragen aan de Commissie of aanvulling van het aantal onderwijzers niet 
noodzakelijk zou zijn.106 De schoolopziener reageert op de vacature van de bijzonder school 
der tweede klasse, die ontstaat door het vertrek naar Leeuwarden van de onderwijzer A. 
Alders. De aankondiging ervan zal enige vertraging ondergaan, omdat de annonce voor de 

 
98 GAH 154, 18 November 1829, folio 140 vo 
99 GAH 154 25 November 1829, folio 144/144vo nr. 220 
100 GAH 317, Haarlem 2 Januari 1829. (moet zijn 1830) 
101 GAH 154, 6 Januari 1830, folio 156/156vo, nr. 3 
102 GAH 154, 26 Augustus 1829, folio 121vo 
103 Burgerlijke stand. Overlijden 1829 
104 GAH 319, 15 Juny 1831, GAH 582, 16 July 1831, folio 17, GAH 156, 29 Juny 1831, nummer 161 
105 GAH 156, 11 April 1832, folio 161 
106 GAH 585, 20 July 1834, folio 18 
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15de der maand in het bezit moet zijn van Redaktie van de Nieuwe Bijdragen van het 
Schoolwezen.107 

Aan de schoolopziener wordt medegedeeld dat door het vertrek van A. Alders een vacature in 
het aantal onderwijzers is ontstaan. Net als de Plaatselijke Schoolcommissie achten B&W het 
nodig om die vacature zo spoedig mogelijk te vervullen gezien het groot aantal leerlingen dat 
op de verschillende scholen aanwezig is. B&W verzoeken daarom aan de schoolopziener een 
advertentie te plaatsen in de Bijdragen voor het Schoolwezen.108 Tevens wordt aan de 
schoolopziener gevraagd in de advertentie op te nemen de dag van het vergelijkend 
examen.109 B&W gaan akkoord met de 15de of de 16de September. Er is geen gelegenheid om 
het bericht van de vacature en de oproep van sollicitanten eerder te plaatsen dan in het 
Augustusnummer dat in de eerste dagen van September wordt uitgegeven en waarvoor Dozy 
graag zal zorgen.110 

Districtsschoolopziener Dozy te Hoogkarspel deelt me dat het vergelijkend examen voor de 
vacature-Alders plaats kan vinden op 15, 16, 17 of 19 September. Hij verzoekt de annonce 
tijdig aan hem te zenden.111 

De missive van de Plaatselijke Schoolcommissie dateert van 19 September met toezending 
van het proces-verbaal en de tabellen van het op 16 September gehouden vergelijkend examen 
ter vervulling van de vakante school van A. Alders. 

Na rijpe overweging wordt als meest bevoegde aanbevolen J.J. de Boer, ondermeester te 
Bovenkarspel. B&W gaan akkoord en vragen de schoolopziener om De Boer voor benoeming 
voor te dragen bij de Minister van Binnenlandse Zaken.112 B&W delen aan J.J. de Boer, 
onderwijzer te Bovenkarspel, sollicitant in de vacature A. Alders, mee dat de Minister van 
Binnenlandse zaken hem benoemd heeft tot onderwijzer der jeugd te dezer stede. Zij 
verzoeken hem op maandag 6 Oktober in de vergadering van B&W te komen om de nodige 
schikkingen te treffen voor de overeenkomst.113 

3.40 Onderwijzer Van Dam wil arrondissementsijker worden  
J. van Dam is onderwijzer in het Correctiehuis. Hij vraagt in 1836 te mogen worden 
voorgedragen als arrondissementsijker van het vaatwerk voor de groothandel (naast het 
onderwijzerschap).  

B&W vinden hem capabel genoeg. Maar zijn onderwijsfunctie zal hem onvoldoende tijd laten 
voor het behoorlijk vervullen van de ijkfunctie, omdat dan zijn tegenwoordigheid vereist 
wordt in onderscheidene plaatsen van het ressort. Alleen al op deze grond vinden B&W het 
bezwaarlijk het verzoek van de suppliant toe te staan.114 

 
107 GAH 326, 26 July 1834, en GAH 158, 30 July 1834, folio 94vo 
108 GAH 585, 27 July 1834, folio 19 
109 GAH 585, 1 Augustus 1834, folio 21vo – 22 
110 GAH 585, 5 Augustus 1834, folio 22 
111 GAH 158, 6 Augustus 1834, folio 100vo. Zie ook: GAH 326, 4 Augustus 1834 
112 GAH 158, 24 September 1834, folio 111 
113 GAH 585, 4 October 1834, folio 33vo – 34 
114 GAH 160, 27 Januari 1836, folio 63vo 
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3.41 De opleiding van de zoon van E. Kriebel tot onderwijzer  
Evert Kriebel, hoofd van de Stads- en Diaconieschool, heeft aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken gevraagd of zijn zoon aan de (Rijks) Kweekschool voor onderwijzers te 
Haarlem tot onderwijzer mag worden opgeleid. B&W geven, desgevraagd, hierop een gunstig 
advies.115 De Minister heeft geen bezwaar.116 

De Gouverneur bericht dat de Minister van Binnenlandse Zaken heeft beschikt dat Jan 
Kriebel, onderwijzer alhier, wordt benoemd tot kwekeling van de eerste klasse aan de 
Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem. De beschikking wordt aan hem uitgereikt.117 

3.42 Een nieuwe ondermeester voor de meisjesscholen 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconie scholen delen op 5 November 1840 mee, dat 
ze zich genoodzaakt hebben gezien door het toegenomen aantal kinderen op de scholen, een 
vaste ondermeester voor de meisjesscholen te moeten benoemen. Ze hebben daartoe een 
advertentie in de Haarlemmer Courant sollicitanten voor deze betrekking opgeroepen op basis 
van een tractement van ƒ300,-  
B&W besluiten dit bericht voor kennisgeving aan te nemen. Wel vragen ze bij missive advies 
aan de Commissarissen van de Plaatselijke Schoolcommissie of het niet wenselijk is om 
binnen deze stad een Tussenschool op te richten.118 
 

3.43 Benoeming van Gerrit van Noorduyn  
 De Commissarissen berichten op 17 December 1840 dat na behoorlijk afgelegd en voldoende 
examen door hen tot ondermeester in één van hun scholen is benoemd Gerrit van Noorduyn te 
Berkhout. B&W nemen het stuk voor kennisgeving aan.119 
 

3.44 Jonkheer Mr. P. Opperdoes Alewijn vraagt ontslag  
 Jonkheer Mr. P. Opperdoes Alewijn vraagt op 29 Oktober 1842 aan de Raad onder opgaaf 
van redenen (zie hiervoor zijn brief) om eervol ontslag als lid van de Plaatselijke 
Schoolcommissie. Zijn schrijven wordt voordat het in de raadsvergadering wordt gebracht in 
handen gesteld van de Plaatselijke Schoolcommissie met het verzoek daarop te willen dienen 
van "berigt, consideratiën en advies". 120 

De brief van Opperdoes Alewijn met de redenen voor zijn ontslagaanvrage 121 
 Hoorn, 29 Oktober 1842. 
Aan den Edelachtbare Raad der Stad Hoorn. 
Uwe Edelachtbare Heeren! 
Door verschillende omstandigheden daartoe gedwongen, heb ik de eer Uwe Edelachtbaren te 
verzoeken mij een eervol ontslag te willen verlenen, uit de betrekking van lid der 
Schoolcommissie, alhier ter Stede gevestigd. 

 
115 GAH 588, 22-08-1838, folio 92vo – 93 
116 GAH 162, 15 Augustus 1838, folio 153vo 
117 GAH 163, 24 April 1839, folio 51 
118 GAH 345, gedateerd 5 Nov. 1840, missive. GAH 164, 10 Nov., fol. 145 
119 GAH 164, 22 December 1840, fol. 163vo 
120 GAH 166, 1 November 1842, fol. 69 
121 GAH 352, bij 1 November 1842 
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Reeds bijna van den aanvang dezer betrekking heb ik mij bezwaard geacht met de wijze van 
waarneming derzelve, als ook door de weinige invloed welke men ten nutte der scholen 
volgens de bestaande wetten en reglementen kan uitoefenen. 
Deze bedenkingen zijn door de latere bepalingen bij mij grotelijks vermeerderd, daar ik 
hoewel gaarne een ijverig voorstander van vrijzinnige principes wenschende te zijn en 
niemand in deszelfs Godsdienstige gezindheid immer eenige krenking willends doen 
ondervinden, echter van oordeel ben in het vervolg groote moeilijkheden en botsingen met de 
nieuwe inrigting van het schoolwezen zullen voortvloeien, en aan welker gevolgen ik mij bij 
verdeeldheid van principes en gevoelens nimmer blootgesteld wensch te zien, de 
omstandigheden uiteindelijk welke bij de vervulling der vacature van de post van Fransche 
kostschoolhouder onlangs hebben plaats gehad van eener aard geweest zijnde, dat ik mij daar 
geenssints mede kan vereenigen, terwijl de leden der schoolcommissie zich mijns inziens door 
de wijze van benoeming in hunne billijke regten verkort moeten zien, vind ik het ter 
voorkoming van alle onaangenaamheden raadzaam, en zelfs plichtmatig voor het in mij 
gestelde vertrouwen te bedanken en de vermelde betrekking ten spoedigste in de vergadering 
van den Raad neder te leggen. 
Met gevoelens van eerbiedigen hoogachting heb ik de eer mij te noemen Uw Edelachtbare 
Heeren! 
Uw Edelachtbare gehoorzamen Dienaar, 
P. Opperdoes Alewijn 
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4 VERZOEK R.K. SCHOOLMEESTER 
4.1 Verzoek van Van Veen 
22 Dec. 1795 

De Burger: Jan van Veen verzoekt aan het Comité de Roomsgezinden het recht te geven een 
schoolmeester te beroepen op dezelfde manier als de anderen. Advies gevraagd aan Van Beek 
en Welman. 

4.2 Rapport van Van Beek en Welman 
Van Beek en Welman rapporteren op 24 December 1795 naar aanleding van het verzoek van 
Pastoor Van Veen dat er nog verscheidene schoolmeestersplaatsen vacant zijn, reden waarom 
een schoolmeester van de Roomse religie zou kunnen worden toegestaan en dat derhalve een 
schoolmeester van de Roomse Religie op dezelfde wijze als alle andere schoolmeesters 
binnen deze stad hun benoeming krijgen. 

De Commissie tot de Burgerschoolen ingevolge resolutie de dato 14 Juny laatstleden, heeft ter 
vergadering voorgelesen, het hier na geinserreerde rapport op het verzoek van den Roomsch 
Catholieke Schoolmeester binnen deze stad op laatstleden Dinsdag ter dezer vergadering 
gedaan, 't geen in hunne handen was gesteld om te dienen van advies. 
Waarop gedelibereerd zijnde, is goed gevonden en verstaan, de Commissie te bedanken voor 
hun genomen moeite en wel uijt gebragt rapport met approbatie op hetzelve en het rapport 
geconverteerd in een Decreet deser vergadering. Fiat Insertio.122 
 
Rapport van de Commissie tot de Burgerschoolen aan den Raad der Gemeente binnen de stad 
Hoorn. 
Burgers Representanten 
Ingevolge ter voldoening aan Uw lieder Decreet van 14 Juny ll. tenderende dat de Schoolmeester van 
het Roomsch Catholiequen Diaconie School binnen deze stad, te kennen gegeven hebbende, door 
Commissarissen van dat School  gedimmitteerd te zijn - en dus verzogt om een particulier School 
binnen deze stad te mogen oprichten; Is zulks gesteld in handen van De Commissie tot de 
Burgerschoolen, om daarover te confereren met Commissarissen van het Roomsch Diaconieschool , 
en daarop over agt dagen de Vergadering te dienen van consideratien en advies. 
Hebben Commissarissen van de Burgerschoolen de eer aan ulieden te rapporteeren: dat zij bij de 
deliberatien over dat stuk, bij hem selve, wel spoedig het eens waren, hoedanig, op het verzoek van 
den Supplianten te moeten berichten, doch, zich daarin, niet weinig belemmerd vonden, door u lieder 
Decreet, houdende om daarover te confereren met Commissarissen van het Roomsch Diaconieschool - 
immers, deze bepaaling verhinderde Uwe Commissie, een besluit op te maken, zonder alvorens, met 
Commissarissen van het Roomsche School geconfereerd te hebben. 
Wij kunnen niet ontveinzen, Burgers Representanten dat wij niet hebben kunnen gissen, wat u lieder 
doel ware met zulk een Conferentie tussen onsch, gemeentelijke Commissarissen te ordonneren, En 't 
is juist hier, dat Uwe Commissie den aandacht van ulieden een korte tijd moet bezig houden, en uwe 
andersgewigtige deliberatien een weinig moet stooren. 
Zodra wij onze Werkzaamheden over de Schoolen begonnen, was het al terstond ons éérste stuk, om te 
overwegen hoe verre zich onze last uijtstrekt - en wij begrepen - dat ze bepaald zijnde over de 
Burgerschoolen ook niet verder ging als over zulke publique Schoolen, die voor elke Burger open 
waren: En onder het onmiddellijke opzicht der Leden van het Stadsbestuur stonden - En dus over gene 
Schoolen die haare bijzondere inrichtinge en opzieners hadden: Wij hebben daarom alterstond 
begrepen dat dus van ons opsicht waren uijtgesloten de Latijnsche Schoolen en ook het stads- en 
Diaconie School: maar bleven twijfelachtig omtrent de Luthersche en Roomsche Schoolen; als ook 

 
122 21 juni 1796 
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omtrent het Fransche School, terwijl wij intusschen geinformeerd werden, dat de intentie van ulieden, 
Burgers Representanten was het opsicht over de Fransche Schoolen ook aan ons op te dragen. 
Ten aanzien der Fransche Schoolen, namen wij dit direct op ons, doch blijven nog dubieeren met de 
Latijnsche en Roomsche Schoolen, bijzonder met de laatste, Wij zeggen, omdat zij haar bijzondere 
opsichters heeft: en wij twijfelen niet Burgers Representanten, of gijlieden zult dit inconvenient 
terstond gevoelen: daar dit school haar eigen Commissarissen hebbende, Uwe Commissie niet te 
gelijk, met die Commissarissen een gecombineerd opsicht kan voeren, immers den last dien gijlieden 
ons gegeven hebt, houden, om het onderwijs, in allen opsichte te regelen: en bijzonder ten aanzien van 
het Godsdienstig onderwijs te zorgen, dat de jeugd onderwezen worde in de gronden der Christelijke 
Godsdienst, met terzijde stelling van alle bijzondere Sectische begrippen, gelijk blijkt in het tweede 
artikel van het reglement, deeze aangaande ons Comité over gegeven, waarin gezegd word dat de 
leden daartoe te benoemen, moeten zijn voorstander van de Hoofdleere des Evangeliums en onbezield 
van sectenijver en vooral geene neiging koesterende om dezelve aan de jeugd in de Schoolen in te 
boezemen enz.: en in het 5de artikel; dat de gecommitteerde zodanige boeken moeten afkeuren welke 
de trekken van partijdigheid in den Godsdienst ongeschikt zijn; en dezelve buijten gebruijk doen 
brengen : en eindelijk artikel 6 dat zij zullen zorgen, dat de kinderen onderwesen zullen worde in de 
eenvoudigste grondbeginselen der Christelijke Godsdienst, zo verre dezelve aan alle Christen gezinden 
eigen zijn: zullende bijzondere systemaas uijt de Schoolen geweerd worden enz. - En wel terecht zijn 
deze artikelen alzo door ulieden gesteld; vermits het publique Schoolen zijnde, waarin kinderen van 
allerleij Christen Genootschappen komen, hun niet de leerstellingen van bijzondere secten geleerd 
worden; maar het onderwijs hier in buijten de Schoolen, privatelijk of in de bijzondere kerken 
geschieden moet. 
Daar dus de inrichtinge der Scholen, naar dien regel, op enerleij voet moet geschieden, souden dan 
(indien uwe Commissie ook het opsicht over de Luthersche en Roomsche Schoole op sich nam) deze 
Scholen zich ook dien regel moeten onderwerpen, en geen andere leerboeken moeten gebruijken, dan 
die algemeen, door uwe Commissie in de Scholen waren ingevoerd. Ja, Burgers Representanten, de 
benaminge dan zoude zelfs van Luthersche en Roomsche Schoolen evenmin plaats hebben, als wij 
weten van Gereformeerde Schoolen of Remonstrantse Schoolen of Mennonieten Schoolen; bijzonder 
zou dan ook in de Luthersche en Roomsche, evenmin als in de andere Schoolen, bijzondere 
onderwijsboeken gebruijkt moeten worden. - Kortom de Scholen zoude allen op enen wet moeten 
ingericht zijn. In hoeverre nu het Roomsche School, dit anders heilzaam plan, mede ten doel hebben, 
is ons niet duijdelijk genoeg; daar wij meenen onderricht te zijn dat de bedoeling daarmede schijnt te 
zijn, ook om de Roomsche jeugd te doen onderwijzen in de bij hunne kerk bijzonder aangenomen 
begrippen, die wij voor ons liever zagen geleerd te worden in private lessen of in de bijzondere kerk, 
dan in de Scholen. 
Wij hebben Burgers Representanten, deze bijzondere uitweiding, de welke anders niet te passe komt, 
hier moeten maken, om ulieden te doen remanqueeren), dat uwe Commissie verlegen stond, hoedanig, 
of in welke qualiteit, zij met Commissarissen van het Roomsche School in Conferentie zoude treden: 
daar het toch zeker was, dat, indien uwe Commissie ook het opzicht had over het Roomsche School, 
dan ook de dismissie zelve van den Meester niet buijten hun had behoren te geschieden. - Ja, zelfs als 
de vraag dan bestaan zoude of er wel andere Commissarissen - over dat School nodig waren? Wij 
zeggen dit niet omdat wij begeerig zijn onze last uijt -gebreider te maken en daar door den Schijn zelfs 
te geven, dat wij de heersing wilde voeren over alle de Scholen, of wat gevolgen almeer, de onkunde 
daar uijt verder haalen kon: maar wij voeren dit aan uijt de overreding dat er in alles, eene geregelde 
orde dient plaats te hebben, Uwe Commissie zoude over dit alles, breeder hebben kunnen uitvoeren en 
het stuk zelve vordert wel eens eene bijzondere aandacht: doch, dit thans zo zeer ons bestek niet 
zijnde, moesten wij allen dit weinige maar aanvoeren om ulieden, Burgers Representanten te 
overreden, dat wij over het tegenwoordig voorhanden zijnde sujet met gemelde Commissarissen, niet 
in conferentie hebben kunnen treden. 
Edoch daar wij meenden te mogen gissen, dat die conferentie niet anders ten doel had, of konde 
hebben, dan om, was het mogelijk; den gedimitteerde meester van het gemelde school met derselver 
Commissarissen te bevredigen; - zoo hebben wij uw betrekking als particuliere Burgers, die zich het 
algemeen belang ten nauwste aantrekken wel op ons willen neemen al ons vermogen in 't werk te 
stellen, om dat doel te bereiken: gelijk wij reeds werkelijk op den weg zijn om de geschillen tusschen 
die Commissarissen en derselver gedimitteerde meester uit den weg te ruijmen en daar door af te 
wenden, die onaangenaamheden welke het verder konde hebben, ook ten aanzien van dat School.  
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Wij hopen hierin te slagen en daar door zoude het verzoek van den Schoolmeester, om een particulier 
school te mogen oprichten geheel vervallen. Edoch, bij aldien deze vereeniging, tusschen 
Commissarissen en den Schoolmeester, niet wierd gevonden heeft uwe Commissie , ten aanzien van 
het verzoek van den voornoemde Schoolmeester om binnen deze Stad een particulier School op te 
richten, gemeend te moeten rapporteeren, dat zij bij het ontwerpen van het Reglement voor de 
Schoolen alwelk reeds aan ulieden zoude zijn ter hand gestelt geweest, waren wij door de absentie van 
een onzer leeden daarin niet verhinderd) het getal der Scholen meende te moeten bepalen. - dat het 
getal der tegenswoordige fungerende School meesters thans ruim groot genoeg is, indien het doch 
eenigermaate , een bestaan zal opleveren: immers de Stads- en Diaconieschool neemt een groot aantal 
kinderen voor de andere Burgerschoolen weg: zodat de overige Schoolhouders niet veel overig 
houden, en bijaldien nu het getal der Schoolen vermeerderd wierd, zulks de moed en lust der thans 
fungerende Schoolhouders tezeer zoude uitdooven: daar integendeel uwe Commissie meent alles 
daarheen te dirigereren, dat deselve veeleer worden aangevuurd en het Schoolwezen een meerder 
aanzien geven. 
Om welke redenen dan ook uwe Commissie van advis zouden zijn, dat het verzoek van gemelde 
Schoolmeester als dan, zoude dienen te worden gewesen van de hand en tot zolange er geene vacature 
in deze stad voorvalt geen meerder Schoolen werden opgericht. 
Hiermeede, Burgers Representanten, aan uwe intentie meenende voldaan te hebben refereerde zich de 
Commissie aan het meer verlicht oordeel van ulieden: Terwijl zij met alle respect zich noemt. 
Uwe Commissie tot de Burger Schoolen dezer stad en uit naam derzelve 
(was get.) J:W: van Beek boonsz:  
 

4.3 R.K.-verzoek oprichten particuliere school 
De schoolmeester van de R.K. Diaconieschool, binnen Hoorn, geeft aan de vergadering te 

kennen dat hij door de commissarissen van de school ontslagen is, waarom hij verzoekt een 

particuliere school binnen deze stad op te mogen richten. In handen gesteld voor advies 

binnen acht dagen aan de commissie van de Burgerscholen.123 

4.4 Omzetting advies in Besluit van de Raad 
Uitgebracht advies over het verzoek van de R.K. schoolmeester door de commissie voor de 

Burgerscholen. De commissie wordt bedankt voor haar moeite. Het Rapport wordt omgezet in 

een besluit van de Raad der Gemeente Hoorn. 124 

4.5 Verzoek aanstellen van een schoolmeester 
Notulen 2 Augustus 1796 en 16 Augustus 1796125 

Op 29 Julij 1796 had de Raad der gemeente Hoorn als verzoek ontvangen het volgende adres: 
 

Verzoekers verwijzen naar het besluit van 22 December 1795 de Roomsen toe te staan een 

eigen schoolmeester te beroepen. Supplianten vragen deze school op het Oude Noord te 

mogen continueren en een andere schoolmeester aan te mogen stellen. 

Verzoekers: De Burgers Adriaen Kleijn, Jan van Veen, Bernardus van Exter, Anthony van (?) 

Naardenburg, Jan Paulusz. de Bruin. Naast hen nog 105 ondertekenaars.126 

 
123 14 Juni 1796 pag. 361 
124 21 Juni 1796. Pag 388 
125 OAH 348, folio 110-113 
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4.6 Commentaar Armenbezorgers van de R.K. Gemeente 
Bericht van de Armbezorgers van de R.K. gemeente op het hierboven gedane verzoek van 29-

7-'96, overgegeven op 15 Augustus 1796. Naar aanleiding van dit "Berigd" is het op 29 July 

1796 gedane verzoek van de hand gewezen. 

Het bericht luidt als volgt: Dank voor de mogelijkheid om commentaar te geven. Wij gaan op 

4 punten in. 

1. Het besluit van 21 dec.1795, dat aan de Roomsgezinden is toegestaan een schoolmeester te 
beroepen, gelijk de andere gezindten. 
2. Een continuatie toe te staan van de reeds opgerichte school en een andere schoolmeester 
aan te stellen. 
3. Een commissie op vier personen om dit voorstel te doen. Alle punten worden overwogen, 
alsmede …… nadelig gevolg als het verzoek wordt toegestaan. 
4. De resolutie van 21 Dec. 1795 is ons onbekend. Het verzoek van de paters Van Veen en 

Klijn is niet uit liefde gedaan. Zij kennen ook de bezworen rechten van de mens en van de 

burger. Een verzoek "in deze verlichte dagen" om een school te mogen oprichten, gelijk 

andere gezindten dit mogen, mag door de geconstitueerde macht niet geweigerd worden. Zij 

hebben op deze manier willen proberen een "regering in een regering" in te voeren. Immers 

zodra hun verzoek een rooms-schoolmeester aan te stellen was ingewilligd. Of zij gaven de 

school de naam van een Roomse Armenschool. Bovendien lieten zij zich daarna leiden door 

de gedachte een collecte voor die school te doen. Ze hadden voor beide noch qualificatie noch 

qualiteit. Ze mochten alleen een schoolmeester beroepen en geen collecte doen. De berichters 

hadden er alleen nadeel van voor de Roomse armenkas. 

De berichters willen ook graag weten waarom de school buiten hun voorkennis, medeweten 

en medewerking is opgericht. 't Is zeker niet geweest om de kinderen van minvermogende 

ouders te leren lezen of schrijven etc. (?) Neen, want daartoe is de Stads- en Diaconieschool 

er. Die wordt gesteund door de R.K. Armbezorgers. Ook niet om de armenkas van een last te 

bevrijden. Volgens de berichters was het enige doel een …… ziek systeem in te voeren en de 

gewenste verdraagzaamheid in 't Godsdienstige uit de weg te ruimen, als mede zelf baas te 

zijn over de Roomse Armenkas. Zou men vanaf het begin niet de armenzorgers gesproken 

hebben, dan was dit alles niet gebeurd. Gelukkig hebben de paters nog weinig aanhang en is 't 

plan spoedig in ongerede geraakt. Bovendien moeten allen die nog een RK. school wensen 

zich nu tot Ulieden wenden. En Ulieden zult vast overwegen 

1. Er is al een Rooms schoolmeester. Dus het doel is bereikt. 

2. De verzoekers hebben geen kwaliteit om over de Armengelden het bestuur te voeren. 
 

126 OAH 348, folio 150-160, 16 Augustus 1796 
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3. Een collecte mag alleen gehouden worden met en na uw instemming en de armenzorgers 

zijn daarvoor alleen gekwalificeerd. 

4. Het is ondenkbaar dat op deze wijze een regering in een regering het heft in handen zou 

nemen. Wij, als berichtgevers, herhalen als u onze beschouwingen overziet, alsmede het 

kleine getal der aanhang en het feit dat de andere pastoors in het bestuurssysteem berusten, 

terwijl de armen zouden lijden onder het distribueren van de giften, dat gij het rapport van 

Van Veen en Klijn zullen verlenen: NIHIL.  

Paulus Stam, Jan ter Vree, Pieter Kaag, Cornelis Vel. 
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5 ADMINISTRATIEVE ZAKEN 
A Nagekomen stukken over de Latijnse School 
 

5.1 De verhoging van het tractement van Swaan gaat op 1 Januari 1816 in   
De griffier van de provincie vraagt op 21 juli 1816 om hem op te geven met ingang van welke 
datum de voorgedragen vermeerdering van het tractement voor de Rector van de Latijnse 
Scholen is ingegaan. 
Het begin is gesteld op 1 Januari 1816.127 
Tezelfdertijd is een missive ontvangen van de Rector Swaan waarin hij zijn erkentelijkheid 
betuigt met de Raadsresolutie van 9 juli waarin zijn tractement verhoging is vastgesteld.128 
 
Op 31 juli 1816: 
Bericht is binnengekomen van Gedeputeerde Staten dat zij een goedkeuring geven aan de 
vermeerdering van het tractement van Swaan met ƒ250,-, in te gaan op 1 Januari 1816. 
 
Swaan reageert met dankbaarheid op de verhoging van zijn tractement. Het geeft hem de 
gelegenheid uit te drukken dat slechts weinigen in ons Vaderland een stadsbestuur bezitten dat 
Hoorn evenaart Swaan veronderstelt dat hij door dit besluit zijn gehele verdere leven aan de 
Hoornse school zal wijden. 
 

5.2 Groothuis en Pan aangewezen als verantwoordelijken voor de examens 
De heren Groothuis en Pan delen aan de Burgemeesters mee dat zij naar aanleiding van hun 
schrijven van 30 juli laatstleden tot het afnemen der examens en het uitreiken der 
getuigschriften, bij de wet op het Hoger Onderwijs artikel 5, 6 en 7, vastgesteld door de 
Plaatselijke Schoolcommissie, zijn aangewezen. Leerlingen die tot de Latijnse Scholen willen 
worden toegelaten moeten zich bij hen aanmelden.129 

5.3 Commissaris-Generaal over de toelating tot de Latijnse School 
De Commissaris-Generaal van het Onderwijs herinnert aan de inhoud van de artikelen 5, 6 en 
7 van het Koninklijk Besluit 2 Augustus 1815 betreffende de benoeming van een 
toelatingscommissie in de Latijnse school die kort voor het begin van elke halfjaarlijkse 
cursus de kundigheden van de toe te laten leerlingen onderzoekt en hun getuigschrift af zal 
geven aan de leerlingen die bekwaam gevonden worden. De Burgemeesters van Hoorn 
hebben daartoe benoemd de heren van IJssel Groothuis en Pan. 

5.4 Latijnse School is er niet voor Hebreeuws 
Het onderwijs op de Latijnse School bevat niet de Hebreeuwse taal of de Uitlegkunde van Het 
Nieuwe Testament.130 

 
127 Zie ook deel I, blz 182 en de reactie van Swaan. 
128 0349/143, 24 Juli 1816 
129 0349/267, 9 Augustus 1816 
130 9 Oktober 1816, pag. 140 
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5.5 De plaatsing van de Latijnse School instromende leerlingen 
Voor leerlingen die van buiten komen en die verlangen om zonder de verlaten  klassen door te 
gaan, maar in een hogere geplaatst willen worden, besluiten de Burgemeesters de beslissing 
daarover in handen te leggen van de Curatoren of van de zogenaamde Toelatingscommissie: 
de Heeren Groothuis en Pan.131 
 

5.6 Aanbieding van Latynsche Spraakkunst aan de Burgemeesters 
In 1817 biedt J. Vermande het boek aan aan de burgemeesters in vergadering bijeen. 
Edelachtbare Heren. 

" ik hebbe de eer U Edelen hiernevens aan te bieden een Latynsche Spraakkunst, als ook de 
"Tytel voor de Tafels" waarmee het werk compleet is. 

Het zal mij aangenaam zijn dat ik met deze Uitgave ook iets heb mogen bijdragen, dat nut en 
gemak der Jeugd in het aanleeren van deeze taal, verstrekt, het alzoo Uw goedkeuring zal 
wegdragen en ten gebruiken de scholen aanbevoolen te zien terwijl ik met de Uiterste 
Hoogachting zij Edelachtbare heeren! 

U Edele: D. Visser en Jan Vermande.132 

5.7 De kolen zijn niet betaald  
Vergadering Comité over stadwerken en gebouwen, uit notulen van 12 Februari 1796 tot 28 
April 1797.133 

Vergadering Donderdag 19 Oktober 1796. 

De Burger "de Crane" , Rector der Latijnse Scholen, verzoekt voor de Latijnse Scholen de 
benodigde kolen, dan daar wegens wanbetaling van enige discipelen 't geld, de stad van 
voorheen geleverde kolen is competerende in geen twee à drie jaren is betaald. Geresolveerd 
alvorens dit different is mogelijk uit de weg te ruimen, heeft de Burger de Crane (rector) 
aangenomen op a.s. maandag, nader rapport te doen, en deswegen schikkingen te maken. 

In 1797 ontvangen het geld voor de koolen, van discipelen van gemelde scholen voor de tijd 
van 3 verlopen jaren ter somme ƒ76,-134  Den Burger de Crane betaalt het jaar kolengeld van 
de Latijnse schooljeugd per somma van ƒ36,- 

B Andere stukken van administratieve aard 

 

5.8 Peter Hartog benoemd aan de Stads- en Diaconieschool 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool hebben in 1802 de Commissie voor 
Algemeen Toezicht laten weten dat ze uit de gemaakte voordracht in hun school hebben 
beroepen Peter Hartog uit Midwoud waar hij nu schoolmeester is. Hij accepteert zijn 
benoeming en verzoekt toestemming voor inwoning en vrijstelling van het betalen van afleg 

 
131 4 December, pag. 166 en 167 
132 0348/298. 30 Januari 1817, No 14 
133 0348/397 ongepagineerd 
134 0348/397, 9 Februari 1797 
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aan de stad. Het eerste punt voor kennisgeving aangenomen en het tweede is in beraad 
gehouden. 

5.9 Benoeming Curatoren en Reglement van het Gemeentebestuur 
De Raad benoemt in 1802 de curatoren van de Latijnse en de Commissarissen over de Franse 
en Nederlandse (= Nederduytse) scholen en neemt als voorzittend lid zitting in de vergadering 
van de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen. 

Onderdeel van hoofdstuk 2 van het op 19 Oktober 1802 vastgestelde Reglement van het 
Gemeentebestuur bestaande uit vijf hoofdstukken: 

I Vorm en inhoud van de Raad, artikel 1 t/m 26, 
II Gezag, zorg en verordeningen, artikel 27 t/m 71, 
III Van de Kamer van Wethouders artikel, 72 t/m 93, 
IV Van de Kamer van Financiën, artikel 94 t/m 107, 
V Van de Kamer van Fabricage, artikel 108 t/m 124. 
 
5.10 Reinier Jongmaat en Jan Schuurman leggen verantwoording af  
De leden van het Comité van Algemeen Welzijn krijgen met diverse zaken te maken, 
waaronder rekening en verantwoording van de diverse scholen/schoolbesturen: 
Reinier Jongemaat en Jan Schuurman hebben rekening en verantwoording afgelegd over de 
administratie van het Stads- en Diaconieschool over de periode 1798 tot Mei 1799. 
Meer ontvangen dan uitgegeven: ƒ1113:14:4 
 

5.11Benoeming Pieter Heijnis in bestuur Stads- en Diaconieschool  
Het Gedeputeerde Bestuur van Holland brengt in 1803 ter kennis van de Hoornse Raad dat zij 
als haar vertegenwoordiger en als die van de Hoornse Raad in het bestuur van de Stads- en 
Diaconie school benoemt Pieter Heijnis, lid van de Raad. 

5.12 De staat en inrichting van het onderwijs in Hoorn 
In 1799 gaat de aanschrijving van de Agent van Nationale Opvoeding uit om een opgave te 
doen van de staat en de inrichting en omtrent het onderwijs en de scholen die er in de stad 
zijn.135 De antwoorden kwamen massaal binnen en geven een nagenoeg compleet beeld van 
de organisatie van het onderwijs in het gehele land. Bovendien is er een prachtig inzicht in de 
ontwikkeling en de toestand van het onderwijs uit de tijd van de Republiek. Voor het 
Nederduytse onderwijs in Hoorn is de situatie als volgt: 

Op 1 Juni 1799 zijn er 9551 inwoners. De stad heeft het toezicht op een Stads- en 
Diaconieschool. De commissie daarvoor kent de volgende leden: 

- Volkert van Halm, 
- Dominee Johannes Henricus Schadd, 
- Jan Schuurman, 
- Reinier Jongemaets, 
- Pieter Heijnis, 
- G. Swart, 

 
135 OAH 413, Februari 1799, 2 April 1799, en 7 Mei 1799 
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- P. van Hoogeveen, 
- A. Alblas. 
 
De aanstelling van de commissie zowel als van schoolmeesters geschiedt door de 
Municipaliteit. 

Er zijn drie bezoldigde schoolmeesters op jaarwedde: 
1 P. Zevenhuizen, 21 jaar, jaarwedde ƒ500,-  en de ondermeesters: 
2 P. van der Sluis, 42 jaar, ƒ200,- 
3 Jan Alblas, 21 jaar, ƒ200,- 
Schoolgeld wordt niet geheven. 

De Grote Kerk en de Diaconiekas betalen de jaarwedde en de emolumenten van de meesters. 
De stad heeft het eigendom over schoolgebouw en woonhuis/zen. Het aantal leerlingen 
bedraagt 320. 

De diaconieschool is opgericht voor kinderen van minvermogende ouders. In de diaconie- 
school wordt ook onderwijs gegeven in de Stuurmans- en Zeevaartkunde. De stad heeft voorts 
het toezicht over de Burgerscholen. 

De commissie bestaat uit de Leden, door de Municipaliteit aangesteld: 
- Jan Frederik Guillermet Welman, 
- Johannes Fortmann, 
- Thomas Bruyn, 
- Dominee Engelbert Mattheus Engelberts 
- Pieter Jan Breebaart, 
- J. van Beek, 
- Pieter Jan Wagemaker. 
 
Er zijn 22 onbezoldigde meesters en vier meesters voor kosten van de Lutherse kerk: 
1 Klaas Kant, 71 jaar, 80 leerlingen, aangesteld: onbekend. 
2 P. Spruijtenburg, 46 jaar, 40 leerlingen, aangesteld: 8 maart 1792. 
3 J. Sunderman, 46 jaar, 70 leerlingen, aangesteld: 22 juli 1784. 
4 Thijme Gijzen, 46 jaar, 40 leerlingen, aangesteld: 9 December 1797. 
 
Schoolgeld wordt als volgt geheven: "onderscheiden 6 à 15 stuivers en 80 à 100 stuivers voor 
de drie maanden (dus per kwartaal) naar de menigte van het onderwijs". Sommige meesters 
onderwijzen ook in de Aardrijkskunde, de Wiskunde en de Stuurmanskunde. 

Tenslotte zijn er 18 (school) maitressen die een schoolgeld hebben van 15 stuivers of ƒ3,80 's 
jaars. Tezamen hebben ze 305 leerlingen.136 

5.13 Bijdragen in boekvorm ter verbetering van het onderwijs (1801- 1879) 
In 1801 verschijnen voor het eerst de Bijdragen betrekkelijk den staat en den verbetering van 
het schoolwezen in het Bataafse Gemenebest, 1801-1806. 

 
136 Bron: www.inghist.nl/onderzoek/Projecten/Bataafs Franse Bronnen/enquête 
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Van 1806 tot 1810 verschijnen ze onder de naam: Bijdragen betrekkelijk den staat en den 
verbetering van het schoolwezen in het Koninkrijk Holland. 

Na de inlijving bij Frankrijk worden ze gecontinueerd onder de titel: Bijdrage ter bevordering 
van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met betrekking tot de Lagere Scholen in 
Holland, 1810 tot 1814. 
 
De inhuldiging van Willem I tot koning leidt tot weer een iets andere naam: 
(Nieuwe) Bijdragen ter bevordering van het onderwijs en de opvoeding voornamelijk met 
betrekking tot Lagere Scholen in de Verenigde Nederlanden, 1814 tot 1829. 

De afscheiding van België heeft tot gevolg dat de Verenigde Nederlanden gewijzigd wordt in 
Koninkrijk Nederland, 1829 tot 1879. 

5.14 Rekening en verantwoording Stads- en Diaconieschool 
De leden van de Kamer van Financiën hebben om te voldoen aan de besluiten van deze 
vergadering van 10 Maart ll. geconvoceerd om de Commissarissen over de Stads- en 
Diaconiescholen b.d.st. te controleren en op de rekening en verantwoording van hun Directie 
en Administratie van Primo 1799 tot Ultimo Mei 1803. 

Het rapport luidt aldus: 

Op 26 April hebben de leden van de Kamer van Financiën schriftelijk rapport uitgebracht in 
verband met het horen, examineren en approberen van de rekening van de verschillende 
godshuizen binnen deze stad. 

Op de 20ste April hebben ze zich ook bezig gehouden met de rekeningen van de Stads- en 
Diaconieschool, omdat die rekeningen niet voor in de maand waren opgemaakt, heeft men de 
Commissarissen van die school niet tegelijk met de Regenten van de godshuizen op te roepen, 
maar te wachten tot de gewone tijd van het sluiten van de rekeningen. Daarom zijn vermelde 
Commissarissen pas op 21 Juni opgeroepen: op die dag is rekening en verantwoording 
afgelegd over de ontvangsten en uitgaven van de Stads- en Diaconieschool van 1 July 1799 
tot 31 Mei 1803. 

De kamer voor de Financiën heeft dit als volgt samengevat: 

Slot vorige rekening: 3634 - 02 - 08137 
Gedane uitgaven: 2918 - 1 - 12 
Meer ontvangen dan uitgegeven:  716 -    - 12  
De ontvangsten van 17 Juny 1800 tot 31 Mei 1801 + 
slot Vorige Rekening: 

 
3090 - 10 - 4 

Gedane Uitgaven: 3003 - 17- ? 
Meer ontvangen dan uitgegeven:   86 - 12 - 12 

 
137 In 1521 voerde Karel V een munt in die naar hem "carolus" werd genoemd. De Gouden Carolus is 
onderverdeeld in 20 stuivers en 16 penningen. In Nederlandse teksten van voor 1816 vindt men dus wel 
bedragen als ƒ10-12-4 of wel 10 gulden, 12 stuivers en 4 penningen. Dit komt overeen met ƒ 10,6125 in het 
decimale stelsel. 
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De ontvangsten van 1 Juni 1801 tot 31 Mei 1802 + 
slot vorige rekening:  

 
3012 - 18 - 4 

Gedane Uitgaven: 2938 -  5 - 12 
Meer ontvangen dan uitgegeven:   74 - 17 - 4 
Ontvangsten van 3 Juni 1802 tot 31 Mei 1803 + slot 
vorige rekening:  

 
5083 -  5 - 4 

Gedane uitgaven: 4227 - 17 - 4 
Over een batig saldo van:  855 - 12 - 

 

Alle rekeningen goedgekeurd. De rendementen ervan zijn onder de rekening van het laatste 
jaar geschreven gelijk hierboven. Ten aanzien van de financiële situatie van de Stads- en 
Diaconieschool voelen de controleurs zich verplicht hun vertrouwen uit te spreken in het 
beheer van de Commissarissen. 

5.15 De Schoolwet van 1806  
Van alle (andere) hervormingen die van 1805 tot de inlijving bij Frankrijk (in 1810) was de 
schoolwet van 1806 het belangrijkst, omdat zij werkelijk werd uitgevoerd en de basis is 
gebleven voor de opbouw van de openbare Lagere School.138 

De invoering van de derde schoolwet, op 3 April verschenen, leidde op 15 en 16 Juni 
aanstelling en installatie der schoolopzieners. 

5.16 Instelling nieuw Qouhier betreffende de nummering van gebouwen 
De leden van de Kamer van Fabricage delen mee dat zich bij hen heeft vervoegd Dirk 
Langewagen, als commissaris over de verpondingen van dit Ressort. Hij deelde mee dat 
uitvoering moet worden gegeven aan de Instelling van een Nieuw Qouhier dat per 15 July 
moest worden aangelegd, voorzien van een nummer van de gebouwen. Hij verzoekt de Raad 
de nodige orders te verkrijgen, dat alle gebouwen, huizen en etc. op volgorde worden 
genummerd, zodat hij zijn Qouhier daarnaar kan inrichten. 

Aan de leden van de Kamer van Fabricage wordt verzocht hierover hun gedachten te laten 
gaan.139 

5.17 Betalingen gedaan door schoolmeesters en maitressen voor de Patentbelasting  
Het patentrecht was verbonden aan het door de gemeente verschafte recht een beroep uit te 
oefenen. En voor dat recht betaalde je als beroepsuitoefenaar belasting.  
Soms is van een persoon bekend over welke periode ze de belasting betaalden, van anderen 
niet; dan is alleen de naam vermeld. 

Willem Bakker, 1807 tot 1822, Neeltje Boon, Aaltje Brouwer (ingaande 1798), Trijntje Gans, 
Peter Hartog 1802 tot 1823, Zwaantje Hedding, Adrianus Kooy 1800 tot 1829, Klaas Krul 
(ingaande 1751?), Johannes Levi tot 1835, Barend Mozes, Trijntje Saltmann ingaande 1797, 
Steven Sant, Joseph Scheffer, Geertje Schuit, Peter van der Sluis 1799 tot 1823, Elizabeth 
Klein Smit , Peter Spruijtenburg 1784 tot 1813, Jan Christoffel Sunderman 1784 tot 

 
138 E.H. Kossman, De lage Landen 1780-1940, pag. 59 
139 0348/362, Stedelijke Regering, pag. 33, 2 Sept. 1806 
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1809/1810, Dirk Zwaan tot 1842, Rebecca Veenendaal, Lena Vos, Arend van Wijhe 1802 tot 
1826.140 

5.18 Overlijden van E.M. Engelberts en de opvolging door C. Breevilt.  
De heer Jacques Dozy, schoolopziener over het 2de gedeelte van Hollands Noordelijk 
gedeelte, deelt mee dat het Schoolcommissielid  Engelbert Matthias Engelberts is overleden. 
Hij ziet graag dat deze vacature opgevuld wordt door Cornelis Breevilt. De leden van de 
Kamer van Wethouders stellen daarop Cornelis Breevilt aan en delen dit mee aan de 
schoolopziener.141 Van de benoeming van Breevilt is kennis gegeven aan alle betrokkenen en 
derhalve ingegaan.142 

 

5.19 Verzoek opstellen Reglement voor de Lagere Scholen  
Twee leden uit de Plaatselijke Schoolcommissie vragen toestemming, ingevolge Art. 20 van 
de Publicatie van 3 April 1806, een Reglement voor de Lagere Scholen binnen Hoorn, op te 
mogen stellen. De leden uit de kamer der Wethouders keuren het goed dat de 
schoolcommissie een reglement zal ontwerpen.143 Hun wordt beloofd de Plaatselijke 
Schoolcommissie te verzoeken dat een ontwerp reglement wordt geconcipieerd.144 
Het schoolreglement voor de stad Hoorn is in 1807 goedgekeurd en vastgesteld. Het zal op 
kosten van de stad gedrukt en gedistribueerd worden. 

5.20 Reglement Nederduitsche Burgerscholen of bijzondere scholen 
Vastgesteld in 1807 145 

Regels voor de Nederduitsche Burgerscholen of bijzondere scholen der Tweede Klasse 

1. Schoolhouder onder toezicht plaatselijke commissie,  
2. Er zijn 7 Nederduitsche Burgerscholen,  
3. Over de kwaliteitsnormen van de schoollokalen,  
4. Vrije middagen en vakanties,  
5. Over schooluren en bijlessen schoolhouders,  
6. De opening van de schooltijd; verplichte aanwezigheid,  
7. Er zijn drie klassen waarin klassikaal onderwijs,  
8. Onderwijs in spellen, lezen, cijferen, zang, Nederlandse Taal,  
9. Over beloningen en straffen, 
10. Eisen aan de leerlingen te stellen,  
11. Jaarlijkse bevordering via een examen,  
12. Meer dan 70 leerlingen in een klas, hulpmeester is verplicht,  
13. Toelatingseisen voor leerlingen,  
14. Verplicht betalen van schoolgelden,  
15. Schoolgetuigschrift,  
16. Schoolwetten worden voorgelezen aan de leerlingen,  
   Voor de Fransche School; 
17. Eisen voor de Franse schoolmeester,  

 
140 OAH 1801, betreft jaar 1806 
141 0348/363, pag. 196/197, 7 April 1807 
142 0348/363, pag. 207, 14 April 1806 
143 0348/363, Pag 163 
144 OAH 363, 10 Maart 1807, pag. 163-164 
145 OAH 363, 12 Mey 1807, 368-381 
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18. De schooltijden op de Franse scholen en privaten instructie ,  
19. Vakanties op de Franse scholen,  
20. Toelatingseisen; kostleerlingen toegestaan,  
21. Assistent voor eigen rekening,  
22. Nederlands, 3 vreemde talen, aardrijkskunde, schrijf- en rekenkunde, 
      Kleinkinderscholen; 
23. Schoolgelden zoals in besluit van 25 Oktober 1793, artikel 4, 
24. Eisen van bekwaamheid voor schoolhouderessen,  
25. Maximaal 20 kleinkinderen scholen , 
26. Voorschriften,  
27. Geen leerlingen boven de 7 jaar,  
28. Toezicht op de schoolboeken,  
29. Afwisselend onderwijs en ontspanning, 
30. Gebeden en dankzeggingen, 
31. Toezicht van de schoolcommissie artikel,  
32. Verhouding openbaar onderwijs en Bijzondere scholen van de Eerste klasse,  
33. Examengelden voor schoolmeesters en anderen,  
34. Commissie van Toezicht zorgt voor vereiste veranderingen. 
 

5.21 Vrijstelling van imposten voor Franse Kostschoolhouder  
De leden van de Kamer van Financiën dragen aan de Raad voor om aan de Franse 
Kostschoolhouder Theunis de Bruin J.zn die bij het reglement van 25 October 1793 volgens 
art. 8 vrijgesteld is van imposten op het Gemaal (koren) Beestiaal (slager) enz. niet voor alle 
imposten vrijstelling kan krijgen, maar wel betalen moet voor door hem en de zijnen 
geconsumeerd brood en vlees, als anderszins. Die moeten terug ontvangen worden.146 

Ook de Franse kostschoolhouder zal dan meer vrijheid hebben om zijn brood en vlees te 
kopen bij die bakkers en slagers die hij kiest. Nu echter moet hij zich beperken tot 2 bakkers 
en 1 slager. Om dit soort ingewikkelde zaken betreffende de restituties die al eerder aan de 
Raad zijn voorgehouden conform art. 8 van het Reglement voor de Franse schoolmeester 
verder te vermijden is het verstandiger dat de Franse Kostschoolhouder de bedoelde lasten, 
imposities en belastingen betaalt evenals alle andere ingezetenen. Daarvoor zal hij dan als 
vergoeding voor de genoten vrijdom per jaar ontvangen ƒ30,- 

Conform dit voorstel besluit de Raad om art. 8 van het Reglement zodanig te wijzigen dat de 
Franse Kostschoolhouder, evenals alle andere ingezetenen verplicht zal zijn de genoemde 
lasten te betalen. Hij zal daarvoor genieten een tegemoetkoming van f 30,- per jaar met ingang 
van 1 Jan. 1807. Dit besluit wordt op de secretarie geregistreerd en meegedeeld aan de 
ontvanger van het Beestiaal en aan de ontvanger van het Gemaal (koren) en het recht op de 
Waag. De Bruin zelf krijgt een extract. 

5.22 De gecommitteerden van de Stads- en Diaconieschool blijven aan.  
De grote Kerkenraad van de Hervormde gemeente binnen deze stad, deelt mee dat in hun 
vergadering van 14 Juni 1808 besloten is de gecommitteerden die de belangen behartigen van 

 
146 0348/363, Stedelijke regering, 19 Mei 1807, pag. 386-389 
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de Stads- en Diaconiescholen gecontinueerd worden. Met uitzondering van Ds. J.H. Schadd 
die vanwege zijn klimmende jaren ontslag verzocht en heeft gekregen.147 
En als vervolg hierop: 
De Kerkenraad heeft in plaats van Schadd benoemd Ds. Bernardus van Marken.148 
 

5.23 Het Benoemingenboek sinds 1807  
De burgemeester laat het Benoemingenboek van de Commissie voor de Stads- en 
Diaconieschool zien, waarin in extract de benoemingen van de Commissarissen na 21 Juli 
1807 zijn opgeschreven.149 

De Kerkenraad benoemt in plaats van Ds. J.H. Schadd, dominee Bernardus van Marken tot 
Commissaris van de Stads- en Diaconieschool.150 

Pieter Ris is overleden. In zijn plaats wordt voorgedragen als Commissaris voor de 
Burgerscholen Cornelis Messchaert. Deze accepteert de benoeming niet. In zijn plaats 
voorgedragen Jan Iman Hendrik van Wickevoort Crommelin. Deze accepteert de 
benoeming151. 

Leden van de Commissie in 1809 
Mr. Corn. van Bronckhorst, 
Volkert van Halm, 
Ds. Bernardus van Marken, 
C. Swart, 
H. Tangman, 
O. van Hogen, 
Dirk Bloem, 
Outger van Hogen, 
Nicolaas Boldingh, 
Abraham van Uven. 
 
Plaatselijke opzieners van de Nederduitse en Franse Scholen zijn 
Mr. C.R. van Bronckhorst, Volkert van Halm, Ds. Henricus van IJssel Groothuis, Coenraad 
van Vollenhove, Corn. Breevilt, Petrus Joh. Wagemaker, Jacob van Beek Czn, Jan Iman 
Hendrik van Wickevoort Crommelin.152 
 
Aantal leden van de verschillende godsdienstige richtingen  
De Drost heeft meegedeeld dat uit de ingekomen wijklijsten is gebleken: 
Gereformeerden  4905 zielen 
Rooms Katholieken  2171 zielen 
Luthersen     539 zielen 
Mennonieten    181 zielen 

 
147 0348/365 , pag. 156. 15 Juni 1808 
148 0348/365, pag. 309. 14 Sept. 1808 
149 OAH 365, 25 Mei 1808, pag. 135 
150 OAH 365, 5 July 1808, pag. 194 
151 OAH 366, 14 December 1808, fol. 74vo, 22 Dec. 1808, fol. 78, 25 Jan. 1809, fol. 107, 1 Febr.1809, fol. 113 
152 0348/366, pag. 115, 1 Febr. 1809, zie ook deel II, pag. 518 
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Remonstranten    137 zielen 
Joden      260 zielen 
Totaal    8193 zielen 
 
Het aantal inwoners was bij de telling van 1797 iets groter, te weten 9692 zielen.153 
 

5.24 Overgang Oost-Indiëhuis naar het Ministerie van Financiën (1809) 
Het voormalige Oost-Indiëhuis is overgegaan naar het Ministerie van Marine en Koloniën en 
valt nu onder het Min. van Financiën als intendant van 's Rijksgebouwen. 
Aangezien de Burgemeester het zeer op prijs zou stellen als de 2 lokalen, die Voormalig 
Residentiehuis van Bewindhebbers en Pakhuis waren, als lokalen zouden mogen worden 
gebruikt door het Stadsbestuur. De vergadering gaat accoord dat de Burgemeester hierover 
contact opneemt met de Minister van Financiën.154 
Hierop volgt dat bij missive van de Koning (Lodewijk Napoleon, vZ) het lokaal en pakhuis 
geheel en dadelijk ter dispositie van de stad gesteld. 
 
Peter Eyken ontvangt als oppasser van de Burgerschool ƒ9,-.155 

De school van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen was in aantal leerlingen 
aanmerkelijk verminderd. De orde, leerwijzen en ijver van den onderwijzer verdienden echter 
lof en onderscheiding. Gelukkig is deze stad welke in haar zoo achtenswaardige Burgemeester 
zulk een vermogend voorstander, en in hare werkzame Schoolcommissie zulke ijverige 
opbouwers van het verbeterd Schoolwezen vindt.156 

5.25 De Israëlitische Gemeente heeft dezelfde rechten  
Onder het gezag van de Franse wetten heeft de Hoog-duitse Israëlitische gemeente sinds 1811 
dezelfde rechten als de overige ingezetene.157 
 

5.26 Verhoging van de schoolgelden voor hen die Frans willen leren 
De Plaatselijke Schoolcommissie verzoekt op 6 Juli 1812 de voorgestelde applicatie op het 
14e artikel van de Schoolwetten voor deze stad de verhoging van de schoolgelden naar 
aanleiding van het keizerlijk decreet van 22 Oktober 1811 goed te keuren. Wordt in advies 
gehouden.158 
Besloten om de voordracht van de schoolcommissie goed te keuren en het veertiende artikel 
aan te vullen.159 
 

5.27 De onderprefect vraagt een overzicht scholen en het personeel 
Verslag van de Vergadering van 23 December 1812. 

 
153 0348/366, pag. 1765 April 1809 (Grasmaand) 
154 0348/366, 20 July, Zomermaand, 1809 
155 OAH 1133, 6 Juny 1809 
156 Uit Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het Onderwijs. (1810) 
157 OAH 367, 7 Februari 1811 
158 0348/411, pag. 9, 8 juli 1812 
159 Idem, pag. 17 verso 
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Ontvangen een missive van de onderprefect van 15 December 1812 waarin hij vraagt om drie 
staten: 
1. De onderwijzers in deze gemeente van allerlei aard, hun scholen en de vakken waarin zij 
onderwijs geven. 
2. De particuliere personen, die geen onderwijzers zijn en die in verscheidene vakken 
onderwijs geven. 
3. De inwoners die geen instructeurs of hoofden van scholen zijn en jongelieden in de kost 
hebben met het doel hen onderwijs te geven en op te voeden. 
Om informatie gevraagd aan de plaatselijke schoolcommissie en als die binnen is er 
behoorlijke staten van te maken en aan de onderprefect te sturen.160 
 

5.28 De oprichting van secundaire scholen en de reactie van de Raad 
Bericht van de onderprefect over de oprichting van secundaire scholen.161 
De Raad is in een buitengewone zitting bijeengeroepen in verband met een schrijven van de 
onderprefect van het Arrondissement Hoorn, gedateerd: 20 Februari 1813, nummer 594; 
betreffende het Openbaar Onderwijs en de organisatie van de colleges (bv. Latijnse School) 
en secundaire scholen binnen dit departement. 
Gezien het extract van de geformeerde staat die de gemeenten aanwijzen waar een 
etablissement van secundair onderwijs te behouden of op te richten alsmede van het 
presumptie (veronderstelling) montant dat van der zelve door de gemeente behoort te worden 
toegestaan. 
-Overwegende het nut en de noodzakelijkheid om in deze gemeente de inrichtingen van 
Onderwijs op de wijze door het gouvernement voorgeschreven stand te doen houden: 
-Overwegende dat om te vinden de gecalculeerde som voor de kosten van een secundaire 
school, De post welke tot heden jaarlijks op het budget is gebracht, zoude behoren te worden 
geaugmenteerd en gebracht op een som van frs 7500,-, welke uit de tegenwoordige inkomsten 
der gemeente kunnen worden gevonden.  
-Overwegende dat binnen deze stad altoos een school voor de Latijnse taal en sedert vele 
jaren een school voor de Franse taal heeft bestaan en nog bestaat, 
                       Delibereert: 
-Dat het belang van deze stad vordert dat binnen dezelve een secundair etablissement van 
secundair onderwijs van de tweede klasse wordt opgericht. 
-Dat om te vinden de subsidies die nodig zijn voor de kosten van dit etablissement en op het 
budget van 1814 en vervolgens jaarlijks een som van frs 7500 onder het 4de hoofddeel van 
den 4de titel zal gebracht worden.(22 ondertekenaars)162 
De onderprefect heeft op 22 april om een opgave van de goederen die de etablissementen van 
publiek onderwijs in deze gemeente bezitten, welke daaruit proflueren (voortkomen, vZ) en 
tot welk doel zij worden gebruikt. 
Antwoord: Hoorn bezit geen ander etablissement van publiek onderwijs dan de Latijnse 
school en dat die geen goederen bezit of enige inkomsten heeft.163 

 
160 0348/411, pag. 83 verso no. 584 
161 idem pag. 106 3 Maart 1815 nr. 76 
162 0348/368, Pag 1 en 2, 20 Februari 1813 
163 0348/411, pag. 128 no. 163 
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5.29 De nieuw te verschijnen krant over het Onderwijs 
Bericht van de onderprefect dat zijne majesteit De Keizer op 22 Maart 1813 goedkeuring 
heeft verleend tot de uitgave van het Dagblad: "Bydrage ter bevordering van het onderwijs en 
de opvoeding". 
Het is het uitdrukkelijk verlangen van het Gouvernement dat iedere gemeente tenminste één 
exemplaar van dit journaal bezit. Aldus besloten voor 1 exemplaar in te tekenen.164 
 

5.30 Voorstel van De Bruin om het schoolgeld te verhogen  
De plaatselijke schoolcommissie stuurt een voorstel in van de heer Teunis de Bruijn Jzn, 
Franse Kostschoolhouder alhier, om de jaarlijkse retributie van iedere leerling te verhogen. 
Zij is bepaald op 2,- en 10 stuivers en dit bedrag te brengen op ƒ44,- . 
Besloten om het 6de artikel van het reglement van de Franse Kostschool als volgt te wijzigen: 
" Dat in het vervolg door ieder leerling 's jaarlijks voor schoolgeld zal worden betaald ƒ44,- 
en ƒ2,- bij Kermis en Nieuwjaar. 
Verder wordt het achtste artikel aangevuld met de bepaling van het aantal leerlingen op 25, 
terwijl er verder geen wijzigingen zijn. Meegedeeld aan de Commissarissen van de 
Burgerscholen ter uitvoering. 
 

5.31 Extract besluit Algemeen bestuur naar Plaatselijke schoolcommissie 
Ontvangen een missive van de Commissaris van het Arrondissement Hoorn, datum 11 
December 1813, nr. 24, ten geleide van een Extract van het Besluit van het Algemeen Bestuur 
der Verenigde Nederlanden van 4 December, nummer 21, met enige bepalingen omtrent het 
Openbaar Onderwijs. 

Waarop is goed gevonden gemelde Extract Besluit te stellen in handen van de Plaatselijke 
Schoolcommissie tot derzelver informatie en teneinde hun onderhorigen daarvan te 
informeren.165 

5.32 De verplichting "de Bevordering van het lager Onderwijs" te  kopen 
De Commissaris van het Arrondissement Hoorn geeft op 4 Maart 1814, nr. 506, kennis van 
enige circulaire en aanschrijvingen. Onder andere folio 38 en volgende nummer 6: Ten koste 
van de Gemeentekas moet aangekocht worden één exemplaar van de "Bijdragen ter 
bevordering van het Lager Schoolwezen en onderwijs dezer landen" voor het jaar 1814. De 
prijs bedraagt ƒ5,- per 8 stuks.166 
 

5.33 De bepalingen voor onderwijzers zijn in deze stad niet van toepassing 
De commissaris van het District Hoorn geeft op 11 Juli 1814, onder nummer 1434, kennis van 
het besluit van zijne Koninklijke Hoogheid van 19 Juni, betreffende de vorderingen en 
bepalingen in 1810 en vroeger, gemaakt om in de dringende behoefte van de schoolmeesters 

 
164 pag. 140, no. 218, 26 Mei 1813 
165 0348/412, 15 Dec. 1813. Fol. 7 en volgende, no. 14 
166 9 Maart 1814 folio 38 en volgende nummer 6 
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op sommige plaatsen te voorzien. Voor kennisgeving aangenomen, als op deze gemeente van 
geenen applicatie (toepassing) zijnde.167 

5.34 De Koning herstelt voor het Onderwijs de situatie van vóór de inlijving  
Bij besluit van 20 Maart 1814, nummer 2, is in verband met de werking van de wet van 3 april 
1806, vastgesteld dat het Lager Schoolwezen in de Franse tijd niet die zorg heeft verkregen, 
die het verdient, en voordien ook kreeg. 
Daarom wil de Koning op zo kort mogelijke termijn de oude toestand herstellen waarbij de 
nuttigste en doelmatigste basis wordt aangegeven die de ondervinding heeft geleerd. 
Gehoord de Commissaris van Binnenlandse Zaken besluit de Koning: 
 
Artikel 1. De wet van 3 April 1806 blijft de grondslag van het lager schoolwezen ook in die 
landsdelen die daarna van het land werden afgescheiden. 
Artikel 2. Ter vervulling van de openvallende plaatsen van onderwijzers worden sollicitanten 
opgeroepen die zich onderwerpen aan een vergelijkend examen waarvan de uitslag geldig is 
om onze Commissaris-Generaal van Binnenlandse Zaken de vereiste akte te doen uitreiken. 
Artikel 3. De Commissaris-Generaal adviseert hoe het onderwijs kan worden bekostigd, hetzij 
door andere middelen, hetzij door subsidie uit 's Lands kas en hoe die zich verhouden tot de 
werking van de reeds bestaande schoolfondsen. 
Artikel 4. Ondertussen worden de schoolonderwijzers vanaf primo December 1814 op 
zodanige wijze betaald als aan hen voor de inlijving bij Frankrijk werd toegekend.  
Artikel 5. De Commissaris-Generaal van Binnenlandse Zaken voert dit besluit uit, dat ter 
kennis wordt gebracht van de rekenkamer.168 
 

5.35 Bijdragen ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding  
Dit orgaan is gericht op tot de lagere scholen in Holland.169 De naam van het orgaan wordt in 
1814 gewijzigd in Bijdrage ter Bevordering van het Onderwijs en de Opvoeding in het 
Koninkrijk der Nederlanden. 

De vervanging van het woord Holland door Verenigde Nederlanden was een aangename 
plicht. Van een harde en voor Nederlanders ondraaglijke slavernij, keerden wij terug tot de 
oude vrijheid, zo duur gekocht met het goed en bloed onzer roemrijke Voorvaderen. 

Niet alleen geholpen door de macht "der Hoge Bondgenoten", wij zelf verbraken de kluisters 
en voor een tweede maal maakte Nederland zich vrij (de schrijver refereert hier aan de 
opstand in 1572 (vZ), waarin een nauw verband is tussen de herstelling van en de welvaart, 
ook van het Schoolwezen" alhier. Daarom hebben wij vertrouwen in de vooruitzichten van het 
Lager Onderwijs door onze souvereine Vorst, die "als Menschenvriend en als bevorderaar van 
het menschengeluk een verstandig onderwijs hoog acht".  

"Die zelfde Vorst, die wij nu als de onze mogen eerbiedigen was het, die als vorst van Fulda 
en Corvey in den jare 1806 en wel op de 10de April, en dus schier gelijktijdig met onze thans 
vigerende en (al op 3 December 1813 volgens besluit van Willem, vZ) nog steeds 
gehandhaafde schoolwet, ook van hetzelfde jaar 1806, maar dan een week eerder, ten nutte 

 
167 0348/412, 27 Juli 1814, pag. 109 en volgende 
168 Staatsblad 1814, no. 39 
169 Bijdrage uit het jaar 1814, deel 5 pagina 1 tot 3. 
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van het Schoolwezen in het laatstgenoemde vorstendom, de doelmatigste en heilzaamste 
verordeningen maakte; verordeningen, welke geheel op dezelfde beginselen rusten als onze 
Schoolwet en de daaruit voortgevloeide Schoolreglementen." 

De volgende voorbeelden daarvan zijn uit de Bijdrage van 1806 waarin toen dit hele stuk is 
opgenomen. Daarin onder meer: 
Niet alleen school in de winter, ook 's zomers, de toelating van kinderen vindt eenmaal per 
jaar plaats aan het begin van de zomerschooltijd. 
Als kinderen de School verzuimen zijn de Heren bij wie ze in dienst zijn daarvoor 
verantwoordelijk. 
De leerlingen zijn verdeeld in drie klassen. 
De meisjes zitten afgescheiden van de jongens. 
Ouders, voogden en Heren zenden hun kinderen getrouw ter school. 
De onderwijzers tekenen namen en adressen op en tekenen de lijst af, na aflezing aan het 
einde van de schooltijd. 
De onderwijzer overhandigt de gegevens eenmaal per twee weken aan de schoolcommissie. 
De schoolgelden dienen tot het aanleggen van een schoolbibliotheek, tot het jaarlijks 
aankopen van een goed werk over de opvoeding en onderwijskunde, alsmede om daaruit de 
arme kinderen van boeken en schrijfbehoeften te voorzien. 
Het godsdienstig onderwijs wordt door de leraar (= de predikant, vZ) gegeven. 
De regering maakt een groot plan van lessen en lesuren. 
De onderwijzers dienen een goede bezoldiging te genieten, die niet afhankelijk is van de 
gemeente. 
Het schoolgeld wordt alle kwartalen door de schoolcommissie ingevorderd en aan de 
onderwijzer betaald. 
De gemeente zorgt voor twee vademen hout ter verwarming van de school. 
De regering doet voorstellen omtrent en regelt de financiën van de school, alsmede de 
middelen om ze te incasseren. 
Daarna volgen voorschriften voor de eisen aan de onderwijzer te stellen, aan zijn vorming en 
zijn scholing. 
 
Teneinde de in de scholen verkregen kundigheden niet af te leren, worden Zondagsscholen 
opgericht, waarin een half uur les wordt gegeven in het lezen, vervaardigen van opstellen en 
rekenen. De kinderen blijven na het verlaten der Lagere School tot hun zestiende jaar in de 
Zondagsschool. Verzuim wordt beboet. Boetes worden gebruikt voor de aankoop van 
volksschriften, die voor het voorlezen gebruikt kunnen worden. Wie veel verzuimt moet een 
jaar langer de school bezoeken. 
 

5.36 Verzoek achterstallige Universiteitsheffing te betalen 
De Commissaris van het district Hoorn verzoekt op 29 Juli 1814 (nr. 15-40) om de 
schoolonderwijzers in deze gemeente die nalatig zijn gebleven te voldoen aan het besluit van 
Zijne Koninklijke Hoogheid van 18 December a.p. (Anno Passato) betreffende de 
achterstallige retributies aan te manen om onverwijld ter voorkoming van meer nadelige 
gevolgen aan hun verplichting te voldoen. 

De burgemeester en zijn adjuncten besluiten om de Schoolcommissie binnen deze stad te 
verzoeken het nodige onderzoek in te stellen, welke van de onderwijzers in deze Gemeente 
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nalatig zijn gebleven om hun achterstallige retributies te voldoen en daarvan een opgave in te 
zenden.170 

De Plaatselijke Schoolcommissie heeft de onderwijzers verzocht hun schuld te betalen. 
De Plaatselijke Schoolcommissie bericht op 4 Augustus 1814 dat zij gaarne de nalatigen tot 
voldoening wil aanmanen, maar wat betreft de vereffening van de achterstand, is zij van 
mening daartoe onbevoegd te zijn. 
De burgemeester c.s. deelt mee aan de Commissaris dat de onderwijzers aangemaand zijn tot 
vereffening van hun achterstand en dat men erop vertrouwt dat daaraan door hen wordt 
voldaan.171 
 

5.37 Request Dédommagement aan de Franse kostschoolhouder 
Teunis de Bruin Jzn, Frans kostschoolhouder alhier, verzoekt om geallegeerde (in rechte 
beweren) redenen hersteld te worden in het genot van het aan hem behoren toegezegde 
dédommagement (compensatie) van ƒ30,- 's jaars en dat deze som met het tractement en de 
huishuur van de verzoeker tot één bedrag mag worden gecombineerd. 
Goed gevonden dit verzoek om advies te stellen in handen van de fungerend ontvanger. 
 

5.38 Th. Bast, lid van de Plaatselijke Schoolcommissie, opgevolgd door Jan Pan  
De schoolopziener over het Lager Schoolwezen, gedateerd 28 Oktober 1814, draagt voor om 
de vacante plaats in het College van de Plaatselijke Schoolcommissie binnen deze stad, die 
veroorzaakt is door het overlijden van de heer Th. Bast, te vervullen door de benoeming van 
Mr. Jan Pan. 
De Burgemeester en zijn adjuncten zijn hiermee akkoord en benoemen en stellen aan Mr. Jan 
Pan als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie.172 
 

5.39 De wijze van benoeming van ambtenaren 
Reglement voor de regering van de stad Hoorn vastgesteld in 1816.173 
Het artikel 27 bepaalt dat alle stedelijke beambten, behalve die van de secretaris en de 
ontvanger, in geval van een vacature bij afwisseling beurtelings door de Raad en beurtelings 
door de Burgemeesters benoemd worden. 
 
Tot deze ambten horen ook de Franse Kostschoolhouder  ƒ300,- 
De Franse Kostschoolhouderes     ƒ300,- 
Beide genieten jaarlijks een tegemoetkoming in de huishuur van  ƒ150,- 
Rector van de Latijnse scholen     ƒ1000,- 
Schoolmeester van de Stadschool     ƒ300,- 
en de Schoolmeester Ordinair. 
 

 
170 0348/412, 3 Augustus 1814, fol. 114 
171 0348/312, 10 Augustus 1814. Fol. 117 e.v. nr. 361 
172 0348/412, fol. 147, 2 November 1814 
173 0349/2, 6 Januari 1816, pag. 8 e.v. 
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5.40 De Bruin vraagt om uitbetaling van achterstallig dédommagement  
Request van de Franse Kostschoolhouder aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland om 
autorisatie door de Raad om de ƒ30,- dédommage hem toegekend over de jaren 1811 t/m 
1813. Door het Franse Gouvernement is toegestaan dit alsnog te brengen op de staat van de 
financiële achterstand van Hoorn. 
De Bruijn vraagt nu ook het achterstallige dédommagement van ƒ30,- over 1814 en 1815 uit 
te betalen, opdat deze post over 1816 en daarop volgende jaren kan worden toegevoegd aan 
zijn tractement van ƒ300,-. 
De burgemeesters besluiten dit bedrag op de staat van de begroting voor 1817 te brengen en 
deze som voor dit jaar te boeken op de post onvoorziene uitgaven.174 
 

5.41 Ontslag en opvolging van Mr. H. Carbasius 
Mr. Hendrick Carbasius Bzn verzoekt ontslag als curator omdat hij als lid van de Staten-
Generaal een deel van het jaar niet in de stad is. 
Akkoord bevonden, in zijn plaats aangesteld Mr. Frederik Alewijn, lid van de Raad. 
 

5.42 Aandacht voor doofstommenonderwijs 
Er mag in de Kerken, behalve de Rooms-Katholieke, steun gevraagd worden voor het 
onderwijs aan doofstommen. 
 

5.43 De Burgemeester vraagt informatie over de schoolgebouwen 
De burgemeester vraagt aan de Plaatselijke Schoolcommissie naar:175 
1. het aantal openbare scholen, 
2. zijn er schoolvertrekken die van de schoolbehuizing zijn afgescheiden, 
3. wie de schoolhuizen in eigendom heeft,  
4. wie verantwoordelijk is voor het onderhoud en de inrichting van de openbare  
   schoolhuizen en de afzonderlijke schoolvertrekken. 
 
Aan de Gedeputeerde Staten is bericht: 176 
1. Er zijn geen openbare schoolhuizen, noch voor openbare, noch voor bijzondere scholen der 
1e en 2e klasse, 
2. er zijn alleen twee schoolvertrekken van een bijzondere school der eerste klasse in Hoorn. 
3. deze vertrekken behoren aan de stad en de diaconie der Hervormde Gemeente, 
4. de verplichting tot onderhoud berust bij de stad. 
 

5.44 Provisioneel Commissaris-Generaal benoemd 
In de ingekomen stukken van 31 Augustus 1816 van de Provincie, gedagtekend Haarlem 31 
Augustus 1816 wordt melding gemaakt van de benoeming van de Landelijke Commissaris-
Generaal professioneel belast met de zaken der Hervormde en andere erediensten behalve 
dien der Rooms-Catholieken. 

 
174 0349/2, 4 December 1816, pag. 82 en 83 
175 GAH 0349/565, 1 Augustus 1815, fol. 21 
176 GAH 565, 9 Augustus 1815, fol. 29vo 
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5.45 Arend van Weye ontvangt schrijfloon 
Op de jaarrekening van meesters en ondermeesters en onkosten van verdere scholen bij de 
staat vermeld dat aan schoolmeester Arend van Weye is betaald voor schrijflonen, ingevolge 
nota en gequiteerd mandaat no.77 en volgens gequiteerd mandaat no.93 ƒ124,40 en ƒ38,90 177 

Arend van Weye, schoolmeester aan één der Burgerscholen, krijgt in de volgende jaren 
schrijfloon. 

Jaar 1ste helft pag. nr. 2de helft pag. nr. 

1816 124,30 79 77 38,90 54 93 
1818  89,70 40 54 118,85  55 
1819 104,10  63  81,175  64 
1820   56,45 50 61  62,15 51 62 
1821   67,50 55 72  75,75  73 
1822   87,30 50 72 120,05  64 
1824   81,05 56 85  81,06 86 86 
1825   87,95 48  153,30   

 

Van Weye overlijdt op 2 Maart 1826. In de rekening van 1826 staat zijn collega W. Kraay, 
onderwijzer aan de Stads- en Diaconiescholen vermeld als een helper die gehonoreerd wordt 
voor schrijflonen. 

Verordeningen op het Lager Schoolwezen ten Plattelande worden ondanks de inhoud van de 
Artikelen 16,17 en 18 toch ter informatie gestuurd aan de Plaatselijke Schoolcommissie.178 

5.46 De Personele omslag naar inkomen 
De personele omslag in 1817 bedraagt: 179 
A van Weye ƒ4,- 
J. Breebaart ƒ1,- 
R. Kooy ƒ8,- 
Rector J.S. Swaan ƒ12,- 
Hoofd Stads- en Diaconieschool P. Hartog ƒ3,- 
Schoolmeester P. van der Sluis ƒ2,- 
T. de Bruijn ƒ12,- 
C. Christiaens ƒ4,- 
W. Bakker ƒ1,- 
J.L. Engel ƒ1,- 
J. Sloos ƒ1,- 
Mej. G. Schuurman, onbekend 
G. Krook ƒ2,- 
J.W. Swarthoff (muzikant en orgelbespeler) ƒ25,- 
 

5.47 De Departementale Commissies worden Provinciale Commissies 
De Gouverneur van Noord-Holland stuurt aan de Burgemeester van Hoorn ter inzage een 
besluit van de Commissaris-Generaal voor het Onderwijs en voor de Kunsten en 
Wetenschappen betreffende de Provinciale Commissie van Onderwijs als volgt: 

 
177 GAH 1195, rekening 1816, pag. 164 
178 26 November Pag 161 
179 14 November 1817 
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bij Koninklijk Besluit van 4 Maart 1815, nr. 87, zijn de Departementale Commissies van 
Onderwijs ontbonden. In hun plaats worden Provinciale Commissies van Onderwijs benoemd. 
Deze reorganisatie heeft de Secretaris van Staat voor Binnenlandse Zaken aanleiding gegeven 
voorlopig in de bestaande toestand geen verandering aan te brengen.180  
In 7 punten de regels voor deze overgang. 
1. Alle nu bestaande en voorlopige gecontinueerde Plaatselijke Schoolcommissies worden 
ontbonden, terwijl de leden ervan uit hun betrekking worden ontslagen. 
2. Uitzondering hierop is Amsterdam. 
3. Voorlopig worden de werkzaamheden elders waargenomen door de Districts- 
schoolopziener. 
4. Als binnen volkrijke gemeenten Plaatselijke Schoolcommissies bestaan waarvan de 
Burgemeesters oordelen dat hun arbeid nuttig is, kunnen zij aan de Gouverneur van hun 
provincie verzoeken via een gemotiveerd verslag daar op nader te besluiten.  
5. Burgemeesters van Gemeenten waar de Schoolcommissie ontbonden wordt, worden 
uitgenodigd om de Districtsschoolopziener in zijn betrekking te handhaven opdat zijn 
ondersteuning en werkzaamheden bevorderlijk blijven aan de verbetering van het 
Gemeentelijke Schoolwezen. 
6. Het plaatselijk Schooltoezicht wordt ontbonden terwijl de leden eervol uit hun betrekking 
worden ontslagen. 
7. De Districts Schoolopzieners zijn bevoegd voor te stellen het plaatselijk schooltoezicht te 
handhaven als zij dit gepast en dienstig oordelen. 
 
Een afschrift van dit besluit met een geleidebrief wordt aan de Gouverneur van de 
Noordelijke Provincies gezonden, evenals aan de Hoofdinspectie van het Middelbaar en 
Lager Onderwijs als mede aan de Commissies van Onderwijs in deze Provincies.181 
 

5.48 De wet van 3 April 1806 grondslag voor de Nederlandse Schoolinrichtingen 
1. Bij besluit van de soevereine Vorst is op 20 Maart 1814 bepaald dat de Wet van 3 April 
1806 als grondslag geldt voor de Nederlandse Schoolinrichtingen. 
2. Op veel plaatsen was de post van Gaarder (belastinginner) verenigd met de post van 
schoolonderwijzer. 
3. Op veel plaatsen is door het vervallen ervan het inkomen van de onderwijzer zo verminderd 
dat voor hem onvoldoende middelen van bestaan zijn overgebleven. 
4. Op veel plaatsen kan er niet of onvoldoende worden gezorgd voor gratis onderwijs aan de 
kinderen van armen en van onvermogende niet-bedeelden. 
5. Op voorstel van de Provinciale Onderwijscommissie wil nu de provincie zowel voorzien in 
de bezoldiging van de onderwijzers als in het onderwijs aan de kinderen van armen en van 
onvermogende onbedeelden, als in alle schoolzaken in Noord-Holland. 
Hier is een reglement van 18 artikelen bijgevoegd. 
Artikel 1  Gezorgd moet worden voor een tractement van ƒ300,- per jaar. 
Artikel 2  Gemeenten voor wie dit te veel is, wenden zich tot Gedeputeerde Staten. 
Artikel 3  Waar de ƒ300,- wel toereikend is, moet in scholen van de middelste rang en van de 
hoogste rang het tractement respectievelijk ƒ400,- en ƒ500,- per jaar bedragen al naar gelang 
de gemeente tot de middelste of tot de hoogste rang behoren. De classificatie der scholen 
ingegaan 1807 zal naar behoren veranderd worden. 

 
180 0349/299, Copie na 12 November 1817 
181 0349/299, Vervolg 12 November 1817. Enz. 
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Artikel 4  Over deze regelingen worden de districtsschoolopzieners geraadpleegd, zodat na 
overleg de bezoldiging van de onderwijzers kan worden voorgedragen. 
Artikel 5  De gemeentebesturen houden de zorg voor de schoolhuizen, schoolvertrekken en 
schoolmeubelen behoudens uitzonderingen. 
Artikel 6  De gemeenten zorgen voor een behoorlijke en gezonde verwarming voor de scholen 
in de winter hetzij door de nodige brandstoffen toe te leggen aan de onderwijzers, het zij door 
hem een zeker bedrag toe te kennen. Op dezelfde manier zorgen de gemeente voor het licht in 
de avondscholen. 
Artikel 7  Voor bedeelden of minvermogende onbedeelden zal het schoolgeld zowel als de 
schoolbehoefte geheel of gedeeltelijk door de Armbesturen worden betaald. Als de 
ambtenaren daardoor te zeer belast zijn, kunnen zij dat aan de Gemeente voorleggen die dan 
de benodigde voorzieningen zal treffen. 
Artikel 8  Het gemeentebestuur stelt samen met de schoolopziener de schoolgelden en het 
jaarlijks bedrag van de schoolbehoeften voor bedeelde en onbedeelde onvermogenden vast, 
zoveel mogelijk in conformiteit met de naburige gemeenten. De onderwijzer moet zich stipt 
aan deze bepalingen houden. 
Artikel 9  Aan de behoevenden wordt kosteloos gelegenheid tot onderwijs gegeven, terwijl de 
Gemeente- en Armbesturen ervoor moeten zorgen dat door inhouding van de bedeling, als 
door andere middelen die onder hun bereik zijn, de bedeelde of onvermogende ouders 
gehouden worden tot het geregeld en onafgebroken naar school zenden van hun kinderen. 
Artikel 10  Daarom moeten de onderwijzers afzonderlijk en nauwgezet aantekening houden 
van het trouw schoolbezoek en het gedrag der kinderen. 
Artikel 11  Hoewel de strekking van al deze maatregelen vooral erop gericht is de positie van 
de onderwijzer op het platteland te verbeteren, worden zij ernstig vermaand zich stipt naar de 
bestaande en door de koning bevestigde schoolwetten te gedragen. Daarbij dient als richtlijn 
de Algemene Schoolorde. De onderwijzer mag zonder voorkennis en toestemming buiten de 
bepaalde vacantietijden enige schooltijd geheel of gedeeltelijk verzuimen. In die scholen waar 
niet meer dan 20 à 30 kinderen zijn, is er zowel voor als na de middag 2,5 uur les. Zijn er 
meer leerlingen dan duren de lessen 3 uur. 
Artikel 12  Tot onderhouding van de verkregen kundigheden moeten overal avondscholen 
worden gehouden. Wanneer zich in plaats van de laagste rang, 5, en indien van de hogere rang 
10 leerlingen zich aanmelden, zorgen schoolopzieners en gemeentebesturen voor een billijke 
berekening van schoolgeld, en schoolbehoeften, zodat de armen in onvermogen buiten hun 
kosten, vooral in de winteravonden onderwijs ontvangen. 
Artikel 13:  Zoals de onderwijzers gestraft kunnen worden wegens plichtsverzuim, willen wij 
ook kunnen belonen, in bijzondere gevallen van betoonde ijver. Daartoe dient uit fondsen op 
de plaatselijke begrotingen een bedrag beschikbaar te zijn. 
Artikel 14  Het hoofd van het Plaatselijk Bestuur doet ons, met overlegging van het advies van 
de schoolopziener een gemotiveerde voordracht. 
Artikel 15  Tot aanmoediging van de jeugd zal in elke school tenminste één keer per jaar een 
openbaar onderzoek en een prijsuitdeling plaatsvinden. De geringe kosten daarvan mogen op 
de begroting staan. 
Artikel 16  Bij het houden van een vergelijkend onderzoek van de sollicitanten naar een 
openstaande schoolfunctie, mogen de gemeentebesturen met de opgeroepenen een schikking 
treffen om hun noodzakelijke onkosten te vergoeden. 
Artikel 17 Deze maatregel is vooral gericht op de verbetering van het lot van de onderwijzers 
ten plattenlande. 
Artikel 18 Deze maatregel wordt vooral genomen om de besturen van de provincies eraan te 
herinneren tot uitvoering van de wetten en verordeningen ingaande het Lager Schoolwezen 
van 3 April 1806: 
1. Van 3 April 1806  
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2. De Schoolorde van 23 Mei 1806 
3. Het Huishoudelijk Schoolreglement voor Holland van 5 Maart 1807 
4. De algemene boekenlijst bij Koninklijk Besluit van 14 Juni 1815 
 
Deze afgekondigde maatregelen hebben nog steeds bindende kracht. Bij voortduring moet 
contact gehouden worden met de schoolopzieners om te zorgen voor een juiste uitvoering van 
de bepalingen. Alle hiervoor genoemde bepalingen gaan in op 1 Januari 1817, zowel voor de 
gemeentebegroting als voor hun beleid.  
 

5.49 Bepalingen over de inrichting van de Godsdienstige Israëlitische scholen 
Op 10 Mei 1817 is een Koninklijk Besluit vastgesteld; No 146, dat algemene bepalingen 
bevat over de manier waarop in het vervolg de Godsdienstige Israëlitische scholen, in het 
bijzonder degene die bestemd zijn voor minvermogende, worden ingericht. Met als doel de 
beschaving en de kennis van algemene zedelijke en maatschappelijke plichten onder de 
minvermogenden Israëlitische Jeugd te vermeerderen, en het gebruik der Nederlandsche Taal 
en de oefening in de Oorspronkelijke Hebreeuws taal te bevorderen. 
Het Koninklijk Besluit bevat 11 artikelen.182 
Het besluit van Zijne Majesteit aangaande de Israëlitische scholen wordt onder de aandacht 
gebracht van de Plaatselijke Schoolcommissie. Die wordt verzocht speciaal te letten op het 
feit, dat de Israëlische kinderen die de godsdienstige Israëlitische schoolbezoeken, ook de 
Stadsarmenscholen frequenteren. Mocht die school ontbreken, dan kan de Israëlitische school 
als een openbare lagere school worden beschouwd. In dat geval is de school onderworpen aan 
de godsdienstige schoolcommissie.183 
Zijne Majesteit heeft op 10 mei besloten algemene bepalingen vast te stellen over een 
doelmatige inrichting van de Godsdienstige Israëlitische scholen, in het bijzonder die welke 
bestemd zijn voor de minvermogenden. Wordt doorgegeven aan de Plaatselijke 
Schoolcommissie.184 De Koning verwijst naar een eerder besluit van 12 Juli 1814 nr. 58.185 

Artikel 1: Alle Godsdienstige Israëlitische scholen ontbonden en opnieuw ingericht.  
Artikel 2: Bij iedere Hoofdsynagoge één of meerdere armenscholen. 
Artikel 3: Onderwijs óf in het Hebreeuws óf in het Nederduits; het Rijk zorgt voor boeken. 
Artikel 4: Een commissie ter uitvoering wordt ingesteld. 
Artikel 5: Zeven onderartikelen werken dit alles uit. 
Artikel 6: Kosten gedragen door eigen collectes en/of door de gemeente. 
Artikel 7: Geen bedeling aan hen die niet naar school gaan. 
Artikel 8: Aparte reglementen worden vastgesteld. 
Artikel 9: Lot der onderwijzers wordt in het oog gehouden. 
Artikel 10 en 11 worden nader uitgewerkt. 
 

 
182 In band II, blz. 369 e.v., wordt het Israëlitisch Onderwijs in Hoorn besproken. 
183 0349/567, fol. 28, 9 July 1817 
184 0349/298, 30 Mei 1817, 0349/144, 4 Juni 1817, fol. 91/91vo 
185 0349/298, 23 Mei 1817 
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5.50 Missive over de uitbetaling van de tractementen van de onderwijzers 
Missive van de Commissaris-Generaal voor het Onderwijs behorende bij het Koninklijk 
Besluit van 20 April 1817, dat de regeling van de uitbetaling van de tractementen van de 
schoolonderwijzers bevat. 
1. De uitbetaling gaat in op de dag dat zij beginnen. 
2. Als er een werkelijke vacature is, vervalt het tractement voor de periode dat zij niet vervuld 
is. 
3. Is er tijdens de vacature tijdelijk waargenomen dan wordt er tractement uitbetaald met 
ingang van de dag van waarneming. Is er een nieuw benoemde schoolonderwijzer aangesteld, 
dan wordt het tractement berekend vanaf de dag van de tijdelijke waarneming, volgens K.B. 
14 Maart 1816. 
4. De wettig nieuw aangestelde onderwijzer moet dat deel van het tractement dat verschenen 
is voor de dag van zijn aanvaarding van de school en dat aan de tijdelijke waarnemer moet 
worden uitgekeerd, aan hem uitreiken of aan zijn weduwe, indien dat het geval is. De 
uitreiking geschiedt onder toezicht van het plaatselijk bestuur. 
 5. Indien de schoolpost open valt door overlijden, vertrek of anderszins, wordt in het kwartaal 
waarin dit plaats vindt ten name van die onderwijzer een ordonnantie voor betaling 
opgemaakt tot op de dag van zijn overlijden, vertrek of anderszins. 
In geval van overlijden zijn zijn weduwe of wettige erfgenamen gemachtigd om het bedrag 
van de ordonnantie te ontvangen. 
6. Als de weduwe van de schoolonderwijzer een jaar van gratie krijgt, dan wordt de 
ordonnantie van het Rijkstractement uitgeschreven ten name van de tijdelijke waarnemer der 
school, die de gelden aan deze weduwe voluit te overhandigen heeft onder toezicht van het 
plaatselijk bestuur. 
7. Het begin van uitbetaling van verhoogde schoolonderwijs tractementen blijft voortdurend 
geregeld volgens het KB van 14 Maart 1816, zo dikwijls een zodanige verhoging aan de 
werkelijk functionerende schoolonderwijzer wordt toegestaan. 
De uitbetaling van het verhoogde tractement dat gedurende een plaatshebbende 
schoolvacature wordt verleend, begint op de dag waarop de nieuw aan te stellen vaste 
onderwijzer zijn functie heeft aanvaard. 
De Staatsraad van de Provincie merkt op: de uitdrukking van "tijdelijke waarnemer" van een 
vacante school kan niet anders betekenen dat deze als gevolg van een verkregen rang als 
"schoolonderwijzer" werkelijk de vereiste bevoegdheid heeft.186 
 

5.51 Regeling van de ingang van tractementsbetaling voor onderwijzend personeel  
Regeling van 1817: 

1. Uitbetaling met ingang van eerste werkelijke werkdag, 
2. Als er een vacature is, wordt geen onderscheid gemaakt voor de tijd, 
3. Uitkering over waarnemingsvacature vanaf de dag van ingang, 
4. Regel voor de periode voor de tijdwaarneming ener vacature, 
5. Bij openvallen in een kwartaal het resterende aan de weduwe, 
6. Regels voor jaar van gratie voor de weduwe, 
7. Verhoogd tractement gaat in wanneer functie is aanvaard. 
Begrip tijdelijke waarnemer: dat is de weduwe van een overleden schoolmeester.187 

 
186 0341/298, Haarlem 3 Juni 1817 
187 0349/298, nr. 6, 3 Juny 1817 en 0349/144, 11 Juny 1817, 95vo 
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5.52 Begroting van de ontvangsten en uitgaven van de Stads- en Diaconiescholen 
Ontvangsten In ƒ Uitgaven In ƒ 
Stadssubsidie   400,- 1. Onderwijstractement    500,- 
Collectes Geref. kerken   600,-             Huishuur     30,- 
Aandeel interest 11.000   275,- 2. Onderwijstractement    270,- 
Obligaties inter.  2.000     5,-             Huishuur     25,- 
Inter. legaat J. Hinlopen     5,- Naaivrouw tractement    150,- 
Toelagen R.K. armen   160,- Breivrouw tractement    130,- 
      "     tractement     26,- 
Toelagen Mennonieten    30,- C. Stolp, Catechiseermeest.     52,- 
  Jan Appelboom,   "  
Toelagen Lutheranen    10,- Schrijfbehoeften    250,- 
  Turf en kaarsen     50,- 
  Kleine beloningen     18,- 
Ontvangsten   1458,- Schoonhouden v.d. school     43,- 
Tekort    109,- Kleine uitgaven reparaties     50,- 
Totaal   1594,- Totaal uitgaven    1594,- 

 
De schoolonderwijzer is Pieter Hartog, 
De eerste ondermeester is Pieter van de Sluis, 
De eerste ondermeester per 1 July 1818 is Jacobus de Wijn, 
De tweede ondermeester is Cornelis Hof en Jacob de Wijn. 
De naaivrouw is Alida Koopman, 
De breivrouw is Antje Breed. 
De catechiseermeester is Jan Appelboom, Cornelis Stolp, 
Jaco de Wijn vertrekt medio November 1818 naar Westzaan. 
In zijn plaats komt Nicolaas Anslijn in November 1818; deze vertrekt in Maart 1819. In zijn 
plaats Evert Kriebel op Maart 1819.188 
 

5.53 Verzoek om de Plaatselijke Schoolcommissie te continueren 
Volgens besluit van Zijne Majesteit worden de Plaatselijke Schoolcommissies ontbonden. Bij 
schrijven van 19 November 1817 (GAH 567) verzoeken de Burgemeesters van Hoorn aan de 
Gouverneur van Noord-Holland dat betreffende het schoolwezen de Plaatselijke 
Schoolcommissie moge blijven gecontinueerd.189 

5.54 Over de Personele Omslag 
De lijst van de personele belasting van 1817190 

Genoemd worden  
 J.S. Swaan (rector) ƒ12,-, 
 T. de Bruijn ( Franse Kostschoolhouder) ƒ12,-, 
 G. Krook (muziekmeester) ƒ2,-, 
 J.W. Swarthoff ƒ25,- 
 
5.55 Over de kosten van onderhoud van gebouwen in 1793 en 1818  
De vergelijkende staat van 1793 en 1818, volgens artikel 35 over het onderhoud van 
stadsgebouwen. In 1793 wordt ƒ16.260,50 uitgegeven. In 1818 ƒ9000,- . Voor gewone 

 
188 GAH M299, 26 Augustus 1817 
189 GAH 299, 12 November 1817 
190 GAH 299, medio November 1817, lijst personele omslag 
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reparaties wordt in 1818 genoemd ƒ7000,- en voor buitengewone reparaties ƒ1000,-, in totaal 
voor reparaties in 1818 dus ƒ8000,-.191 

5.56 Personele omslag in 1817, 1818, 1819 en 1823  
Te Haarlem werd in 1818 de Personele Omslag vastgesteld. Bij 5 personen geldt dat in dat 
jaar voor twee data. Alle bedragen in guldens.192 Opgelegd om een bedrag van ƒ4000,- te 
vinden. 

Naam Functie  1817 Bedrag  
9 Febr 1818 

Bedrag  
29 Sept 1818 

1819 1823 Wijk 

J.S. Swaan Rector Lat. School  12,-   9,-  9,-   9,-  7,- 7/90 
T. de Bruijn Fr. Kostsch. houd.  12,-   9,-  11,-  11,-  11,- 7/134 
Mej. G. Schuurman Fr. Kostsch. 

houderesse 
   5,50 5,50  9,- 16/29 

J.L. Engel Burgerschool   1,-  1,-   1,-   1,-   1,- 11/92 
W. Bakker Burgerschool       
Adr. Kooy Burgerschool  8,-   7,-   7,-   7.-   7.- 7/66 
Coenr. Christaanse Burgerschool  4,-   2,50   2,50   2,-   4,- 8/15 
Arend van Weye Burgerschool  4,-   2,-  2,-  1,50  1,50  2/7 
Dirk Zwaan (Swaan) Burgerschool    2,-  2,-  1,50  1,50 2/18 
P. Hartog Stads- en Diasch.  3,-    2,50   2,-  2,-  2,- 7/94 
G. Krook Muzikant    2,-     
E. Kriebel        1,- 5/Hotf 
J. Romijn    1,-    1,-   1,-   1,-  1,50 1/26 
D. Abbas      2,-   2,-   1,50  2,- 1/.. 
J. Gardner      1,-    3,- 15/16 
J.F. Fúerhacke       1,50 1/17 
A. Alders       1,50 9/19 
S. van Milligen       7,- 10/85 
C.A. Abbing        4,- 11/125 
A.D. v.d. Veen        2,- 16/22 

Leeg vakje: er zijn geen gegevens bekend. 

5.57 Een ondermeester mag worden benoemd  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool worden in 1818 door de Burgemeesters 
gekwalificeerd een ondermeester aan te stellen op een jaarlijks tractement van ƒ250,- à ƒ300,-
De meerdere uitgaven komen ten laste van artikel 64 van de begroting en worden jaarlijks 
betaald uit de post subsidieën van Werkhuizen en Armeninrichtingen.193 

5.58 Pet en De Koning leggen financiële verantwoording af 
G.A. Pet en Aart de Koning leggen namens de Commissarissen van de Stads- en 
Diaconiescholen verantwoording af over de administratie in 1817.194 

Batig slot in 1816. 
Ontvangsten in 1817:  ƒ2514,15 
Uitgaven in 1817:  ƒ2176,48 
1817 sluit met een batig slot ƒ337,67 
 

 
191 GAH 2, fol. 33, Vergelijkende staat 1793-1818 
192 GAH 301, 19 Februari 1818 en GAH 301, 28 September 1818 
193 GAH 567, fol. 153vo, 26 Maart 1818 
194 GAH 145, 14 April 1818, fol. 47vo 
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Na onderzoek der rekeningen met de bescheiden zijn de Commissarissen bedankt voor hun 
goede directie en administratie. 
 

5.59 Vrijstelling van grondbelasting voor scholen  
De Koning heeft in 1818 bij Koninklijk Besluit bepaald dat de schoolgebouwen die eigendom 
zijn van de gemeente en waarin slechts gratis onderwijs wordt gegeven, vrijgesteld zijn van 
grondbelasting. Op de legger der lasten van bebouwde eigendommen komen ze als Memorie 
voor. Deze vrijdom geldt niet voor de onderwijzerswoningen. De controleur der Directe 
Belastingen, divisie Hoorn, vraagt om onverwijlde inzending van hiertoe verstrekte staten: 
overzicht: 

1 de naam, 2 de straat met wijk en nummer, 3 bedrag van de aanslag in 1818 zonder de 
woning, 4 Aanmerkingen. 

Verzoek om invulling aan de commissie over de burgerscholen voor terugzending aan de 
controleur.195 

De Plaatselijke Schoolcommissie geeft tot antwoord dat alleen de Stads- en Diaconieschool 
een afzonderlijk schoolgebouw is. Hiervoor is al een paar jaar geen grondbelasting betaald. 
Men mag hieruit veilig opmaken dat dat gebouw reeds afgeschreven en vrijgesteld is.196 

Hieraan wordt toegevoegd: Onderstreept dat alleen de Stads- en Diaconiescholen voorkomen 
op de legger bebouwde eigendommen.197 

5.60 De gouverneur wil een opgave van alle schoolgebouwen 
Omdat schoolgebouwen in de provincie ongelijk belast zijn, zonder dat daarvoor enige 
richtlijn wordt gehanteerd, wil de gouverneur een gedetailleerde opgave van alle 
schoolgebouwen in elke gemeente. De controleur van de Directe Belastingen in het district 
Hoorn, vraagt daarbij in 1819 van de gemeente hulp de erbij behorende tabellen in te vullen: 

1. eigenaar van het gebouw, 
2. onderwijs aan de kinderen gratis of deels daarvan, 
3. of de onderwijswoning in het gebouw is inbegrepen, 
4. belastbare waarde op de legger vermeld; promemorie vermeld of geheel weggelaten, 
5. indien belast de huidige aanslag vermelden.198 
En als vervolg hierop wordt meegedeeld: 
De gevraagde tabellen worden ingevuld teruggezonden.199 

5.61 Financiën Stads- en Diaconiescholen in 1818  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben rekening en verantwoording 
gedaan over directie en administratie in 1818.200 

 
195 GAH 145, 4 November 1818, GAH 301, 2 November 1818, GAH 568, 5 November 1818. 
196 GAH301, 10 November 1818 
197 GAH 568, 19 November 1818, fol. 96 
198 GAH 302, 15 februari 1819; GAH 146, 17 Februari 1819, fol. 2 
199 GAH 148, 4 Maart 1823, fol. 43vo 
200 GAH 146, 19 May 1819, fol. 56 
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Batig slot 1817:   ƒ337,67, 
Ontvangsten 1818:   ƒ2012,95, 
Totaal ontvangen 1818:  ƒ2350,62, 
Uitgegeven in 1818:   ƒ2048,62, 
Meer ontvangen dan uitgegeven ƒ302,66. 
 
5.62 Nieuwe leden voor de Plaatselijke Commissie 
De heer Dozy, districtsschoolopziener, doet een voordracht van twee leden te weten de heren 
P. van Geldrop en C. van der Wolff Courrech, om de door het overlijden van C. Breevilt 
opengevallen plaats in de Plaatselijke Schoolcommissie te vervullen.201 

Het antwoord: De burgemeesters berichten aan de Plaatselijke Schoolcommissie dat in de 
plaats van de overleden Breevilt is benoemd de heer P. van Geldrop.202 

5.62 Fonds voor Weduwen en Wezen van Onderwijzers  
De gouverneur deelt het vastgestelde reglement voor de oprichting van een Fonds voor 
Weduwen en Wezen van schoolonderwijzers mee. De gouverneur instrueert de bestuurders 
om dadelijk van het overlijden of van het vertrek van een schoolonderwijzer kennis te geven 
aan de Districtschoolopziener.203 

5.63 Vergelijking jaarwedden van de schoolmeesters in 1793 en 1818 
Een vergelijkende staat tussen 1793 en 1818, betreffende de jaarwedden van 
schoolmeesters204. 

 1793 in guldens 1818 in guldens 
 Rector en Conrect etc.    750,- Rector etc.                   1400,- 
 Meester, Ondermeest.    150,- Meester, Onderm. en 

Prijzengeld                  1550,- 
 Onderhoud stadsgeb.  16.260,50 Onderhoud stadsgeb.  9.000,- 
Fol.44, 
Art. 65 

Jaarwedde van de rector etc. werd voldaan uit 
de kas van de Grote Kerk. 

Jaarwedde rector         1250,- 
Prijzengeld                    150,- 
Uit Stadskas  samen   1400,- 

Fol.44, 
Art. 66 

Franse kostschoolhouderesse voor 150,- door de 
stad betaald; de jaarwedden van de overige 
meesters werden voldaan door de Grote Kerk. 

Door de stad betaald: 
Fr. kostsch. houder            300,- 
Fr. kostsch. houderesse     300,- 
Huis huren voor beide       
hierboven genoemden       300,- 
Meester Stadsschool          300,- 
Onderm. Stadsschool         150,- 
Prijsuitdelingen                  200,- 
Uit de Stadskas:               1550,- 

 

5.64 Inkomsten uit de verkoop van pennen  
J. van Beek, conciërge in het raadhuis, heeft in 1820 voor P. Hartog pennen vermarkt en 
ontvangt daarvoor in April  ƒ1,70, in November  ƒ1,40, in December  ƒ1,10.205 

 
201 GAH 304, 31 Augustus 1820 
202 GAH 570, 20 September 1820, fol. 90 
203 GAH 148, 11 July 1812 en GAH 148, 4 October 1821, folio 97vo/98 
204 GAH 3, 18 September, folio 33vo etc. folio 44 
205 GAH 1198, bijlage 118 
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5.65 Bijzondere uitgaven voor het "Openbaar Onderwijs"  
In een brief betreffende de suppletoire begroting voor 1819 en de staat van de begroting voor 
het jaar 1820 komt in de totaaluitgave voor het plaatselijk huishoudelijke overzicht de 
volgende detailpost voor:206 

voor Openbaar Onderwijs  ƒ3.746,95. 

De totale uitgaven bedragen  ƒ72.266,805, 
waarvan voor het bestuur   ƒ25.728,10, 
publieke veiligheid   ƒ11.442,38, 
armwezen    ƒ28.256,60, 
onvoorzien    ƒ3092,775  

 
Hierbij de volgende opmerking: de term Openbaar Onderwijs is niet te vergelijken met de 
term van nu. Toen sloeg Openbaar Onderwijs op alle scholen die uit de stadskas werden 
betaald. Dus ook de Katholieke, Israëlitische, Lutherse en Protestants-Christelijke scholen. 
 

5.66 Vernieuwen van glasramen in de Lutherse Kerk  
Rapport over restauratie van en urgente reparaties aan de Lutherse Kerk gericht aan de 
kerkmeester met vermelding, bestek op 12 December 1821. Daarin het vernieuwen van negen 
glasramen cum anexis (met toebehoren) in het schoolgebouw voor ƒ70,-.207 
 

5.67 Jaarrekening 1821 over Openbaar Onderwijs  
De jaarrekening voor het openbaar onderwijs over 1821 is als volgt opgebouwd:208 
 
- uitgaaf Latijnse school   ƒ1392,10, 
- uitgave andere scholen    ƒ2397,225, 
- totale uitgaven Openbaar Onderwijs  ƒ3789,325. 
 
De begroting was voor de Latijnse school  ƒ1400,-   
 
Andere scholen    ƒ2360,-  
plus toegestane overschrijding        ƒ37,225  
totaal        ƒ2397,225  
 

5.68 Over tractementen van Suppoosten, Binnenvaders, Kinder- en Keukenmoeder 
De regenten van het Rooms Katholieke Wees- en Armenhuis schrijven aan de Burgemeesters 
dat ze niet weten hoe te bezuinigen op de tractementen voor de suppoosten. Daarvan is 
bekend dat de posten van Binnenvader en onderwijzer zijn gecombineerd sedert 10 jaar. Dat 
doet geen recht aan de benodigde kwaliteit van zijn werk, zo min als de combinatie van 
kinder- en keukenmoeder en van naaivrouw en schoenmaker. 
In een later stadium wordt de betreffende J. Romein alleen tot onderwijzer in het Rooms 
Katholieke Wees- en Armenhuis aangesteld.209 

 
206 GAH 657, 23 Oktober 1821 
207 GAH 305, 3 November 1821. vergelijk 12-12-1821, nr. 198 
208 GAH 1200, Jaarrekening 1821 
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5.69 Uitbetaling van tractementen 
Betaald aan de Commissarissen voor de Stads- en Diaconiescholen het tractement voor den 
Onderwijzer in het Groot-School in 4 termijnen: 4 keer ƒ75,- is ƒ300,-210 

- idem het tractement voor den Ondermeester in het Groot-School van twee halfjaarlijkse 
termijnen, 2 keer ƒ150,- is ƒ300,-  

5.70 Zijne Majesteit vindt de koepokinenting belangrijk  
De Gouverneur wijst op de door Zijne Majesteit verplichtgestelde koepokinenting. De 
Plaatselijke Schoolcommissie moet voor 15 December berichten of onderwijzers en 
onderwijzeressen daarop toegezien hebben. De burgemeesters willen middelen daartoe 
vrijmaken.211 

Gezien de overtuiging van Zijne Majesteit van de heilzame werking van de koepokinenting 
moeten alle onderwijzers en onderwijzeressen verplicht de belofte afleggen dat ze geen 
kinderen op school ontvangen zonder inentingsbriefje of zonder bewijs dat ze de natuurlijke 
kinderziekten gehad hebben. 

De onderwijzers en onderwijzeressen krijgen daarvan aantekening op hun akte van admissie, 
ook de reeds benoemde. De kinderen die niet aan de voorwaarden voldoen, mogen niet 
toegelaten worden.212 

5 November 1823  

Voor de Burgemeesters vandaag verschenen de onderwijzers Teunis de Bruyn (Franse 
kostschoolhouder), Adrianus Kooy, Arend van Weye, Dirk Zwaan, Jan Laurens Engel, 
Coenraad Christiaans en Aldert Alders. Zij allen zijn schoolonderwijzers binnen deze stad en 
hebben elk afzonderlijk de belofte afgelegd alleen die kinderen op hun school te ontvangen, 
die het bewijs hebben de koepokinenting ondergaan te hebben of de natuurlijke kinderziekte 
gehad te hebben. Hiervan is op hun acte van admissie melding gemaakt.213 

-Aan de Plaatselijke Schoolcommissie bericht gedaan dat de door hen opgegeven 
onderwijzers deze belofte hebben afgelegd, alsmede door mejuffrouw G. Schuurman (Franse 
kostschoolhouderesse) en de onderwijzeressen Aafje Beck, Sara Maria Borman, Maretje 
Dekker, Maria van Hoorn, Grietje Klyse, Maria Gezina Mantel, Wiggertje van der Meer, 
Trijntje Saltzman, Rebecca Veenendaal en Trijntje Zwan. 

-Ingetrokken Aktes van Aanstelling: Van Grietje Blauw, Catharina de Groot, Maritje 
Hulsman, Aaltje Plaats, Wibelia Weel, Elisabeth Schermer en Elisabeth van Zanen is de akte 
van aanstelling ingetrokken, omdat ze het beroep niet meer uitoefenen. 

 
209 GAH 306, 20 Februari 1822 
210 GAH 1202, Jaarrekening 1822 
211 GAH 150, 17 September 1823 
212 GAH 573, 18 September 1823 
213 GAH 150, 5 November 1823, fol. 123/123vo 
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-Klacht over het feit dat er mensen zijn die zonder toestemming een kleinkinderschool 
oprichten. Verschillende onderwijzeressen hebben de klacht geuit dat onderscheidene 
personen een kleine kinderschool binnen de stad houden zonder te zijn geëxamineerd en een 
akte van toelating van de Schoolcommissie of een akte van admissie van de burgemeesters te 
bezitten.214 

Op 28 November 1823 schrijven de burgemeesters aan de Plaatselijke Schoolcommissie dat 
de volgende onderwijzers en onderwijzeressen de belofte hebben afgelegd dat hun leerlingen 
in het bezit zijn van een bewijs van koepokinenting: (door ons gealfabetiseerd, vZ) 

Naam: Functie: Aangesteld: Ontslagen 
Aldert Alders Onderwijzer 2de klas. 21-04-1823  
Aafje Berk Onderwijzeres 10-01-1793  
Sara Maria Borman       "   
Theunis de Bruyn Fr. Kostsch. houder 30-01-1793  
Coenraad Christiaans Onderwijzer 2de klas. 24-09-1815       †1829 
Maretje Dekker Onderwijzeres   
Jan Laurens Engel Onderwijzer 1810 † 07-11-1844 
Maria van Hoorn Onderwijzeres   
Grietje Kleyse       "   
Adrianus Kooy Onderwijzer 2de klas. 26-02-1800 † Dec. 1829 
Maria Gezina Mantel Onderwijzeres   
Wiggertje van der Meer       "   
Trijtje Saltzman       " 26-02-1797  
Geerttruida Schuurman Fr. Kostschoolh.esse 01-10-1809  
Rebekka Veenendaal Onderwijzeresse 1806  
Arend van Weye Onderwijzer 2de klas. 27-11-1802 †02-03-1826 
Alida Withols Onderwijzeresse   
Dirk Zwaan Onderwijzer 2de klas. 1806 †1842 
Trijntje Zwan Onderwijzeresse   

N.B. Sinds 1806 worden de onderwijzers verdeeld in vier rangen. 

De vierde rang is de laagste rang. Je kunt lezen, schrijven en rekenen maar niet veel meer. De 
derde rang is vereist voor het geven van goed onderwijs. Je weet dan van alle vakken net iets 
meer, bijvoorbeeld rekenen met breuken en je hebt enig idee van pedagogiek. De tweede en 
eerste rang kun je pas bereiken door het afleggen van examens. Je hebt dan meer aanzien, je 
kunt op betere scholen lesgeven en je salaris bedraagt meer.215 

5.71 Overzicht van de uitgaven voor het Openbaar Onderwijs 
De uitgave voor het openbaar onderwijs was in 1821  ƒ3.789,325. 

Het totaal voor de plaatselijke huishouding bedroeg  ƒ67.776,87¼. 

Te weten: 
-bestuur   ƒ25.402,70¾, 
-publieke veiligheid  ƒ11.814,525, 
-armwezen   ƒ22.656,75, 
- en onvoorzien     ƒ4.113,565. 
Het totaal van de gemeentelijke uitgaven was ƒ92.980,52¼, 
tegenover een inkomstenpost van ƒ95.380,07¾. 

 
214 GAH 573, 28 November 1823, fol. 104/105 
215 M573, folio 104vo/105, 28 November 1823 
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In het geheel was er meer ontvangen dan gecalculeerd: ƒ11.572,785. 
Dit alles met de handtekening van Campegius van der Straten.216 
 

5.72 De Gouverneur bepaalt de kosten  
De gouverneur bepaalt de kosten die bij gelegenheid van het houden van examens ter 
vervulling van vacante onderwijzersplaatsen gemaakt mogen worden.217 

5.73 Betaling in 1822 Personele Omslag  
Overzicht van de mensen die personele omslag moeten betalen, vastgesteld door 
Gedeputeerde Staten op 27 December 1822.218 

J.W. Fúerhacke, E. Kriebel, J.S. Swaan, C. Christiaans, A. Alders, J.L. Engel,  
C.A. Abbing, T. de Bruyn, Mej. G. Schuurman, J.F. Gardner, A.D. van der Veen. 
 
5.74 De uitgaven in het jaar 1822  
De commissie voor het nazien van de rekening deelt mee, dat de uitgaven voor het openbaar 
onderwijs in 1822 ƒ4257,575 bedroegen.219 

Voor het bestuur   ƒ26.318,85½ 
De publieke veiligheid  ƒ12.664,85¼ 
Het armenwezen   ƒ21.626,70 
Onvoorziene uitgaven    ƒ3.444,85 
 
Totale uitgaven van de gehele gemeente ƒ90.696,74 
Gecalculeerde ordinaire uitgaven  ƒ92.634,70 
Minder uitgegeven dan gecalculeerd    ƒ1.937,96 
 

5.75 Gespecificeerde rekening van Jan Vermande  
Rekening van Jan Vermande voor het schoolwezen:220 
- 3 boek best schrijfpapier   ƒ1,50 
- een bos pennen    ƒ0,80  
- een jaar de bijdrage in het Schoolwezen  ƒ3,60 
Totaal      ƒ5,90 
 

5.76 Jonkheer van Wickevoort Crommelin uit de Plaatselijke Schoolcommissie 
Jonkheer van Wickevoort Crommelin trekt zich in 1824 terug uit de Plaatselijke 
Schoolcommissie. Door de uitbreiding van zijn werkkring is Jonkheer van Wickevoort 
Crommelin meer absent dan hem lief is in de vergadering van de Plaatselijke 

 
216 GAH 657, 5 November 1822, nr. 12 
217 GAH 150, 30 Januari 1823 
218 GAH 307, na 31 July 1823 
219 GAH 567, 23 September 1823, no 18, GAH 5, folio 75vo 
220 GAH 1204, Jaarrekening 1823, bijlage 6318 
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Schoolcommissie. Hij hoopt dat ook B&W daarvan overtuigd zijn. Voor hem zal het altijd 
een heel aangename herinnering zijn tot een commissie behoord te hebben.221 

De Raad aanvaardt dit ontslag van Wickevoort Crommelin onder dankzegging voor de door 
hem bewezen diensten en benoemt in zijn plaats Lucas Stokbroo, commies-griffier bij de 
Regtbank van Eersten Aanleg.222 

5.77 Gegevens betreffende de Armenscholen 
De Gouverneur zendt in 1824 tabellen betreffende de Armenscholen in de Provincie met het 
verzoek ze zo snel mogelijk in drievoud terug te sturen.223 

Naar aanleiding van het schrijven van de Gouverneur over de staat van de Armenscholen 
verzoeken B&W aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen de Regenten van 
beide Weeshuizen en de Directeuren van de Vaderlandse Maatschappij deze tabellen 
behoorlijk ingevuld aan de gouverneur terug te zenden.224 Een uitgebreide instructie voor de 
invulling is bijgevoegd, maar de tabellen zelf ontbreken.225 

De ingevulde tabellen zijn terug en worden doorgestuurd naar de Gouverneur.226  
Het onderricht in de school in het Protestantse Weeshuis bepaalt zich, overeenkomstig de 
door de Wet bepaalde schoolverordening tot het klassikaal en doelmatig leren lezen, 
schrijven, rekenen, zingen en de beginselen der Taal- Aardrijks- en Geschiedkunde en al 
hetgeen verder tot een goede zedelijke vorming en opvoeding behoort. De inrichting van de 
school van het Protestantse Weeshuis heeft in zoverre de goedkeuring van het Gouvernement 
gekregen, als jaarlijks van een Plaatselijke Schoolcommissie onderzoek naar de vorderingen 
der leerlingen en uitdeling de prijzen wordt gedaan en daarvan door de gemelde commissie 
jaarlijks rapport wordt uitgebracht. De omschrijving die voor het Rooms-Katholiek Weeshuis 
wordt gebruikt is dezelfde.227 

De Stads- en Diaconiearmenschool te Hoorn is opgericht in 1777 door de Diakenen van de 
Hervormde Gemeente "met concurrentie (met instemming van) van de Heeren 
Burgemeesters, zijnde het primitieve Fonds uit de Diaconiekas daargesteld". Alle arme 
kinderen van de verschillende gezindten, voor zover hun gemeente tot onderhoud der school 
bijdraagt, kunnen in die school onderwijs genieten. 

Het gewone onderwijs van de lagere scholen wordt in deze school gegeven, behalve aan de 
meisjes onderwijs in het breien en naaien, in daartoe afzonderlijk ingerichte lokalen. Dit alles 
onder goedkeuring van de Schoolopziener van dit District. 

 
221 GAH 308, 27 Maart 1824, betreft vergadering 31 Maart 1824, no. 54 
222 GAH 5, 13 July 1824, folio 116 
223 GAH 308, 27 April 1824, betreft 5 May 1824, no. 79 
224 Ook GAH 574, 3 May 1824, fol. 22vo 
225 GAH 151, 5 May 1824, no 79 
226 Vergelijk GAH 308, 10 May 1824) 
227 GAH 151, 12 May 1824, no 85 
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Uit hoofde van de tiërcering der Effecten en de vermindering van de driemaandelijkse 
collecten in de Gereformeerde Kerken, is een vermeerdering van toelage noodzakelijk, vooral 
door nog een onderwijzer aan te stellen.228 

De gouverneur deelt mee dat de in het provinciaal blad van 27 April 1824 opgenomen 
dispositie (beschikking) betreffende de Armenscholen niet op die van Hoorn van toepassing 
is. B&W nemen dit in hun vergadering van 9 juni 1824 voor kennisgeving aan.229 

5.78 Financieel overzicht van 1823 en 1824  
Verantwoording van de rekening van ontvangsten en uitgaven van de Stads- en 
Diaconiescholen: 

Ontvangsten    ƒ2.052,475 
Uitgaven    ƒ2.444,605 
Meer uitgegeven dan ontvangen     ƒ392,13 
Waarvan af batig saldo 1822:     ƒ301,225  
Alzo afsluitend met nadelig saldo:       ƒ90,90. 
 
Vermelde rekening met dankbetuiging voor de administratie is goedgekeurd door B&W.230 
 
De Staat van de Begroting van 1823 voor het Openbaar Onderwijs bedraagt ƒ5059,25. 231  
Op de staat van begroting, artikel 57, wordt voorgedragen een vermeerderde subsidie van 
ƒ300,- voor de Stads- en Diaconiescholen. Betreft 3de paragraaf Openbaar Onderwijs. Deze 
subsidie is nodig om in de uitgaven voor deze scholen te voorzien, en welke door de 
nuttigheid van dezelve alleszins wordt gebillijkt.232 

Betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen voor subsidie, in 1824: 

nr. 521, ƒ200,-, 
nr. 522, ƒ250,-, 
nr. 523, ƒ200,-, 
nr. 524, ƒ300,-, 
nr. 525, ƒ120,-. 
 
Betaald aan de Plaatselijke Schoolcommissie voor prijzen ten behoeve van de Burgerscholen, 
nummer 539, ƒ200,-. 

Van de Jaarlijkse prijsuitdeling voor de Lagere Scholen kan met waarheid gezegd dat het deel 
uitmaakt van een Stedelijk Feest, dat zich ieder bevlijtige bij te wonen; terwijl hij dankbaar de 
verbeteringen zegent, in de laatste jaren in dit opzicht daargesteld: Verbeteringen waartegen 
zich het vooroordeel hier verre weg minder dan op andere plaatsen verheft. 

 
228 GAH 308, behorende bij vergadering van 12 Mei 1824, no. 85 
229 GAH 308, 3 Juny 1824, behorende bij 9 Juny 1824, no. 97 
230 GAH 151, 14 Mei 1824 
231 GAH 5, 27 July 1824, fol. 125vo   en GAH 657, 27 July 1824 
232 GAH 657, verg. 28 September 1824, no. 23 
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De Stads- en Diaconiescholen blijven wat het aantal der leerlingen betreft op dezelfde hoogte 
van tussen de 300 en 400 kinderen; de Onderwijzers op deze scholen dragen alleszins de 
goedkeuring weg van de Heeren Commissarissen, die het opzicht over deze scholen hebben. 

Zowel op de Burgerscholen als op de Stads- en Diaconiescholen wordt de wet gehandhaafd, 
dat geene leerlingen worden toegelaten, dan onder bewijzen van de kunstbewerking der 
vaccinatie te hebben ondergaan.233 

De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen compareren voor B&W om rekening 
en verantwoording af te leggen van hun administratie, dienst 1824. 

Van de vorige rekening: 

ontvangen een som van  ƒ2.143,325  
en uitgegeven de som van  ƒ2.048,205 
blijft Batig Saldo van        ƒ95,04. 
Daarvan afgetrokken nadeel 1823:       ƒ90,905  
derhalve effectief Batig slot        ƒ4,135 
 
Waarop de rekening is goedgekeurd en de heren Rendanten (rentmeesters) gedechargeerd 
voor hun administratie.234 
 

5.79 Herstellingen aan de school in de Lutherse Kerk 
In 1825 vinden er reparaties aan de school in de Lutherse Kerk plaats. 
In het archief bevinden zich het bestek, de goedkeuring en de begroting van de verbouw en 
reparatie der Lutherse Kerk, waarin een school, door de gouverneur van Noord-Holland. 
Op een bedrag van totaal ƒ1200 een som van ƒ50 voor het verven en reparaties van ruiten van 
het school en de kosterswoning.235 
Daarnaast is er het bestek van de verbouw Lutherse Kerk, artikel 2 betreffende de 
kosterswoning en het school. 
- twee der ramen in de achtergevel van de Kosterswoning moeten worden vernieuwd, de 
stijlen en drempels, Oosters Grenen, dik 39 Streep, breed als de oude zijn, de roeden eiken 
wagenschot, dik 26 Streep, 
- de drie drayramen in de zijmuur van het school en kosterswoning moeten worden 
vernieuwd, stijlen en drempels Oosters grenen dik 52 Streep, 
-de defecten die aan de Beugels en sluitingen voorkomen op de deugdzaamste wijze herstellen 
of naar bevinding vernieuwen, 
- de ramen en benedenschuifkozijnen in den voorgevel van de school vernieuwen, de stijlen 
en drempels Oosters grenen, dik 52 Streep, de stijlen en bovendrempels van de oude ramen 
116 Streep breed en de bovendrempel van de oude ramen, 71 Streep breed, de roeden eiken 
wagenschot, dik 26 Streep, 
- nog moet worden vernieuwd het raam boven de voordeur en dat in het dakkozijn van de 
twee ramen, de zwaarte en kwaliteit van het hout als tot de ramen in de zijmuur is bepaald, 

 
233 GAH 1206, Jaarrekening 1824 
234 GAH 306, 27 Juny 1825 
235 GAH 310, 11 October 1825, bij vergelijking 19 Oct. 1825, nr. 206 
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- het raam boven de deur moet optuimelen, waartoe tot het tuimelen vastzetten en sluiting het 
benodigde ijzerwerk in Loco zal worden opgegeven, 
- de deur en de schuifkozijnen voor zoveel als de naar binnen zijn geschoven, moeten weer op 
hun plaats worden gebracht; ten gevolge daarvan moeten de borstweringen van de kozijnen en 
de stenen neuten236 onder het deurkozijn worden weggenomen, de borstwering met nieuwe 
boerenrauwe stenen weder opmetselen en de neuten sufficant ondermetselen en met lood 
vastgieten, 
- het defect dat aan de stoep en binnenhuis en aan de vloer voorkomt door het verrichten van 
werkzaamheden op de deugdzaamste wijze herstellen, 
- de voordeur goed open baar (= dragend) en sluitend te maken, 
- de gebreken die aan de raambeugels en sluitingen van het raam en dakkozijn mochten 
voorkomen, herstellen of naar bevinden vernieuwen, 
- de wangen van het dakkozijn afbreken en weer opmetselen, en alle defecten aan het 
dakkozijn en dewelke door het verrichten der werkzaamheden aan het dak voorkomen, op de 
deugdzaamste wijze herstellen. 
Artikel 3, aanwijzingen voor het verven, 
Artikelen 6 tot 9, wijze van aanbesteden237 

 

5.80 Op school én thuis mogen "vreemdelingen" geen bijles geven  
Zijne Majesteit heeft op 7 April 1825 besloten: 
1. onderwijzers of onderwijzeressen mogen zich op hun school niet laten bijstaan door 
vreemdelingen. 
2. de overheid ziet toe dat dat ook niet gebeurt door huisonderwijzers bij een familie. 
De inhoud wordt doorgegeven aan de Plaatselijke Schoolcommissie.238 239 
Herhaling van het hiervoor gemelde wordt bericht aan de Gouverneur.240 
De Gouverneur vraagt of er Lagere Scholen zijn waar Grieks en/of Latijn wordt onderwezen. 
Die scholen zijn er niet. Hij vraagt voorts of er niet-erkende Gestichten, Kostscholen of 
huizen in de stad zijn waarin Grieks en/of Latijn wordt onderwezen. 
Alleen Dominee J. van Slogteren, predikant van de Gereformeerde Gemeente, heeft thuis 
twee of drie kostdiscipelen die hij onderwijs geeft in genoemde talen.241 
Dominee Van Slogteren moet zijn Griekse en Latijnse privélessen direct staken. B&W zullen 
hier op zorgvuldig toezien en eventuele overtredingen navenant bestraffen. De Burgemeester 
heeft het verbod kenbaar gemaakt aan Van Slogteren. Hij zal hier aan voldoen en zich tot de 
Koning wenden om dit onderwijs te mogen continueren.242 
 

 
236 Een neut is het onderste gedeelte van de stijlen van een houten deur- of raamkozijn, dat in natuur- of 
kunststeen wordt uitgevoerd. 
237 GAH 310, 15 October 1825 (vervolg van hierboven op 11 October) 
238 GAH 310, 21 December 1827 en GAH575, 31-12-1825 
239 GAH 152, 28 December 1825, fol. 78vo/79, no 59 
240 GAH 152, 25 Januari 1826, fol. 94/94vo 
241 GAH 152, 1 Februari 1826, fol. 95 
242 GAH 152, 8 Maart 1826, fol. 105vo 
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5.81 Het jaarverslag van 1825  
In de jaarrekening van 1825 243staat vermeld: 
Subsidie voor de Commissarissen van de Diaconiescholen, mandaat nrs 502, 503, 504, 505: 
ƒ1200,- 
bijdrage voor de uitdeling van prijzen aan de Burgerscholen, mandaatnummer 536: ƒ200,- 
Punten uit het jaarverslag. 
-Het Lager Onderwijs wordt bij voortduring doelmatig gegeven. De schoolcommissie blijft 
daartoe haar pogingen aanwenden, die zij dan ook met de beste uitslag bekroond ziet. Ook dit 
jaar heeft er wederom eene openbare prijsuitdeling plaats gehad; over het algemeen ziet men 
met genoegen de verbeteringen welke in de laatste jaren met opzicht tot het onderwijs zijn 
daargesteld, waartegen het vooroordeel hier verre weg minder dan op andere plaatsen zich 
verheft. 
- De Stads- en Diaconiescholen blijven met haar nuttige inrichting deszelfs doel overtreffen; 
aan een getal van bijna 400 à 500 kinderen wordt dagelijks onderwijs gegeven; de 
onderwijzers op deze scholen dragen alleszins de goedkeuring weg van Heeren 
Commissarissen, die het opzicht over deze scholen hebben. 
 
Na de opzending van een aantal weeskinderen naar de Kolonie Veenhuizen wierd het gerucht 
gespargeerd (spargeren = verspreiden) dat alle kinderen welker ouders bedeelingen uit   
armeninrigtingen erlangden of ter Stads- en Diaconieschool onderwijs genoten ook eerlang 
naar de Koloniën gebracht zouden worden. 
Dit had tot gevolg dat door verscheidene kinderen de scholen verlaten werden. Burgemeester 
en Wethouders vonden het nodig bij Publicatie van het onware van dit gerucht kennis te 
geven, en hun die daaraan geloof sloegen aan te manen van hun verkeerde handelwijze terug 
te komen, en sedert wordt van het onderwijs weder als bevorens gebruik gemaakt. 
-Van het onderwijs op de Zondagsscholen wordt meer en meer met vrucht gebruik gemaakt: 
de onderwijzer (Alders) dezelve verdient wegens deszelfs onderwijs alle lof. 
-Zowel op de Burgerscholen als de Stads- en Diaconiescholen worden geen kinderen 
toegelaten, dan onder bewijzen van de kunstbewerking der vaccinatie te hebben ondergaan. 
 
Het werkelijk aantal schoolgaande kinderen over de zomermaanden en de maand Januari 
wordt gevraagd van: 
1. de curatoren van de Latijnse scholen, 
2. de Plaatselijke Schoolcommissie, 
3. het hoofdbestuur van het Bedelaarsgesticht. 
Het aantal inwoners van Hoorn bedraagt Intra muros: 7806 en Extra muros: 424 Totaal 8230 

Het volgende overzicht244 voor de Gouverneur van Noord-Holland is verstuurd aan  de 
Staatsraad, Gouverneur van Noord-Holland het Algemeen Verslag over 1824 van de stad 
Hoorn:  

Folio 134vo,      Latijnse School, 
folio 134vo -135,  Lager School Onderwijs, 

 
243 GAH 1208, Jaarrekening 1825 
244 GAH 574, Hoorn, 12 Januari 1825, folio 131-141vo 
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folio 135,        Stads- en Diaconiescholen, 
folio 135,        Stadstekenschool, 
folio 135vo -136,  Geneeskundig Onderwijs, 
folio 136vo,       Vaccinatie. 
 
Het Lager School Onderwijs wordt doelmatig gegeven. De Plaatselijke Schoolcommissie 
wendt hiertoe alle pogingen aan; die zij ook met "den besten uitslag" bekroond ziet. 

 

5.82 Onderwijzer Schoo wil het Schoolreglement veranderen  
Hermanus Schoo, nieuw benoemd in de vacature van Van Weye, heeft in 1827 om 
veranderingen in het schoolreglement verzocht:245 
1. Artikel 5, de schooluren vaststellen op voor de middag van 9 tot 12 uur; en na de middag in 
de zomer van 3 tot 5 uur en in de winter van 2 tot 4 uur. 
2. De toelatingsleeftijd voor de leerlingen te brengen van 6 op 5 jaar; en  
3. De classificatie van het schoolgeld te niet te doen en te bepalen op ƒ5,- in de drie maanden, 
alle schoolbehoeften, boeken, vuur- en licht- en theegeld daaronder begrepen en voor de 
avondschool ƒ2,50 per 3 maanden daar en boven.  
Burgemeester Van Akerlaken heeft Zwaan opgeroepen voor een toelichting op de gevraagde 
veranderingen, met name of ze invloed hebben op de bloei der scholen. 
Zwaan ziet: 
1. geen bezwaren in de verandering der schooluren. Men hield zich de laatste jaren er toch al 
niet zo veel aan. 
2. Bezwaarlijker is het toelaten van kinderen beneden de 7 jaar. Aan te jonge kinderen moeten 
de onderwijzer meer aandacht schenken, die hij eigenlijk aan de meer gevorderden moet 
geven. Maar ook hier wijkt men al af van het schoolreglement. 
3. Verhoging van het schoolgeld geeft onoverkomelijke bezwaren. De ouders zullen hun 
kinderen dan eerder naar de Stads- en Diaconieschool sturen, immers ze hebben weinig 
belang in de opvoeding van hun kinderen. 
Zwaan zelf heeft bijna 150 kinderen op school en hij heeft de grootste moeite om gemiddeld 
een schoolgeld van ƒ6,- per jaar te innen. De schoolcommissie besluit daarop: 
a. De Burgemeester krijgt een kopie van de aantekeningen van deze vergadering.  
b. Het gehele plaatselijke schoolreglement wordt herzien waarvoor aan B&W autorisatie 
wordt gevraagd. 
c. Zolang het schoolreglement niet veranderd is, worden geen deelwijzigingen ingevoerd. 
 
B&W besluiten het gehele reglement te veranderen en niet alleen de schooluren, de 
toelatingsleeftijd en de classificatie der schoolgelden.246 
Aan de schoolcommissie wordt in deze zaak om advies gevraagd en zo spoedig mogelijk te 
reageren. 
 

 
245 GAH 312, Extract uit vergadering schoolcommissie 10 April 1827 
246 GAH 153, 18 April 1827 folio 30, no 76 
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5.83 Dominee van Slogteren mag thuis in Grieks en Latijn onderwijzen 
De Koning staat in 1826 dominee J. van Slogteren toe bij hem inwonenden Latijn en Grieks te 
onderwijzen. Als het maar niet is aan kinderen van meer dan 1 huisgezin gelijktijdig.247 
Hij geeft godsdienstig onderwijs aan enige manschappen in de hier gelegerde strafdivisie op 
bijzondere uren in de Kazerne.248 

5.84 Nieuwe diaken bij het College van Commissarissen 
Pieter van Geldrop is in 1826 als diaken aangesteld in het College van Commissarissen van de 
Stads- en Diaconiescholen in plaats van Klaas Boldingh.249 

5.85 De Commissarissen leggen financiële verantwoording af over 1825  
De verantwoordelijke Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben 
verantwoording afgelegd voor 1825. Hun rekening is goedgekeurd en zij zijn gedechargeerd, 
aldus:250 

Batig slot over 1824:        ƒ4,135 
Ontvangsten in 1825:  ƒ2280,475 
Totale ontvangsten in 1825:  ƒ2284,61 
Totale uitgaven in 1825: ƒ2284,61 
Dus: Quitte.    
In plaats van de overleden G.A. Pet is tot Commissaris van de Stads- en Diaconiescholen 
benoemd de heer Brons Boldingh.251 Wijlen de heer Herman Berckhout heeft aan de 
Commissarissen gelegateerd 4 stuks gratificaties werkelijke schuld, ieder groot ƒ1000,- vrij 
van lasten. (In totaal dus ƒ4000,-) 252 

5.86 De Jaarrekening over 1826 253 
Willem Kraaij krijgt een honorarium voor schrijflonen in 1826, mandaatnummer 96, bedrag 
ƒ81,50.  Hij is de opvolger van Arend van Wijhe die in maart 1826 overleed. 
betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen een subsidie voor 1826 in 
vier termijnen,  mandaten nummers 531, 532, 533, 534, bedrag ƒ1200,- 
aan de Commissarissen voor de Burgerschool (dat is de Plaatselijke Schoolcommissie) 
betaald als tegemoetkoming in de kosten van de prijsuitdeling, mandaat nummer 537, bedrag 
ƒ200,- 
aan de onderwijzer H. Schoo en de andere sollicitanten in de vacature van Van Wijhe betaald 
voor reiskosten, mandaat 539, ƒ15,- 
 

5.87 Algemeen verslag over 1826 van het Lager Schoolonderwijs 254 
Het Lager Schoolonderwijs wordt steeds doelmatig gegeven. De Plaatselijke School-
commissie blijft bij voortduring daartoe hare pogingen aanwenden, die zij ook met de beste 

 
247 GAH 152, 26 April 1826, folio 120 
248 GAH 576, 25 Oktober 1826, folio 133 
249 GAH 152, 7 July 1826, folio 135 
250 GAH 6, 18 July 1826, folio 67 
251 GAH 153, 8 November 1826, folio 4vo 
252 GAH 576. 25 Oktober 1826, folio 133 
253 GAH 1210, Jaarrekening 1826 
254 GAH 577, 27 Februari 1827, folio 34v0-51 en folio 40 en 40vo 
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uitslag bekroond ziet. Dit jaar heeft er geen openbare prijsuitdeling door de lagere scholen 
plaats gehad, merendeels veroorzaakt door het zeer groot aantal kinderen, welke door de 
heersende ziekte zijn aangetast geworden. Door overlijden van Van Weye is een bijzondere 
school van de tweede klasse vacant geworden, welke vacature wij spoedig door een bekwaam 
onderwijzer hopen vervuld te zien. (H. Schoo Junior). 

Volgens de opneming van Maart 1826 gedaan, bedroeg het getal der schoolgaande kinderen: 
de Burgerscholen: jongens 657 en meisjes 629. 
de Armenscholen, (de Stads- en Diaconiescholen): jongens en meisjes 406. 
In totaal 1286 plus 406 is 1692 leerlingen. 
Op de Stads- en Diaconiescholen (= Armenscholen) wordt aan de kinderen onderwijs gegeven 
in het lezen, schrijven en rekenen, en aan de meisjes "daarenboven in het linnen en wollen 
naayen en in het breien. De onderwijzers op derzelve scholen voldoen aan hunne 
verpligtingen en Heeren Commissarissen het opzigt over de scholen hebbende, zijn over 
dezelven zeer voldaan". 

Noch op de Burgerscholen, noch op de Stads- en Diaconiescholen worden de kinderen 
toegelaten, welke niet kunnen bewijzen de kunstbewerking der vaccinatie te hebben 
ondergaan of de gestelde kinderziekte gehad te hebben. 

Aan H. Schoo Junior bericht van benoeming gestuurd. 255 
Bericht dat de heer Schoo de functie heeft aanvaard. 256 
Onderzoek naar jongelingen die buitenslands studeren.257  
 

5.88 Rekening en verantwoording Stads- en Diaconieschool 1826 258  
De ontvangsten  ƒ2215,725 
De uitgaven      ƒ2214,24 
Batig slot                ƒ1,485 

Rendanten (verantwoordelijken voor het opmaken van de rekening) gedechargeerd. 
 

5.89 Onderzoek ingesteld naar leerlingen die buitenslands onderwijs volgen  
De Gouverneur doet in 1827 op een vraag van de Minister van Binnenlandse Zaken 
onderzoek naar "de Jongelingen die de gemeente van hun ouders hebben verlaten om in een 
gesticht van Onderwijs buitenslands geplaatst te worden".  Inzenden voor juni.259 
De Gouverneur wil voor 15 Juli drie Staten omtrent het schoolwezen behoorlijk ingevuld 
geretourneerd hebben. 260 261 

 
255 GAH 577, fol. 55 
256 GAH 577, fol. 72vo 
257 GAH 577, folio 96 
258 GAH 657, 17 July 1827, no. 43 
259 GAH 153, 23 Mei 1827, folio 22vo 
260 GAH 577, 13 July 1827, folio 110vo 
261 GAH 153, 5 July 1827, folio 40, nr. 110 
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5.90 Schenkingen aan de Stads- en Diaconiescholen  
Wijlen Jan Smit en Meinoritje Sleutel, weduwe van C.D. Ruyter, hebben in 1827 aan de 
Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen gelegateerd een bedrag in contanten ƒ300,- 
en door laatstgenoemde een certificaat werkelijke schuld groot ƒ1000,- 262 

5.91 Personele veranderingen in Plaatselijke Schoolcommissie 
Meester C.R. van Bronckhorst vraagt om ontslag als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie 
wegens ziekte. Ontslagaanvraag aan de Raad. Die verleent hem op 1 Juni honorabel ontslag. 
Met dank voor alle diensten verricht ter bevordering van het Lager Onderwijs en ten nutte der 
Jeugd.263 

Dominee H. van IJssel Groothuis met emeritaat op een pensioen van ƒ1100,-. Bedankt als lid 
van de Plaatselijke Schoolcommissie.264 
Door het vertrek van Dominee van IJssel Groothuis (zie 14 Maart) moet aan de heer J.G. 
Repelius een nieuw lid worden toegevoegd "tot het examineren der jongelieden, welke op de 
Latijnse Scholen wenschen te worden toegelaten". Benoemd wordt Meester Jan Pan.265 
In de Plaatselijke Schoolcommissie worden in plaats van De Heeren Van Bronckhorst en Van 
IJssel Groothuis benoemd N. Carbasius en G.J. Reinders.266 
R. Brons Boldingh heeft ontslag genomen als Commissaris van de Stads- en Diaconiescholen. 
Door de kerkenraad en diakenen in zijn plaats voorgedragen meester Dirk Merens. 
Burgemeester en Wethouders zijn akkoord.267 
 

5.92 Begroting 1828 en jaarrekening 1827 
Begroting is vastgesteld: 
Inkomsten  ƒ97.205,795 
Uitgaven   ƒ92.770,15 
Batig slot:     ƒ4.435,645  
 

Uit de Gemeentelijke jaarrekening over 1827 268  
De tweede Meester van de Stads- en Diaconieschool krijgt als schrijfloon voor het eerste 
halfjaar ƒ62,10 en voor het tweede halfjaar       ƒ67,55 
de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen ontvangen in 4 termijnen over 1827 een 
subsidie van ƒ1250,-, mandaten nummers 516 tot 519,          ƒ1250,- 
De Commissarissen over de Burgerscholen ontvangen over 1827 een subsidie van ƒ200,- voor 
de uitdeling van prijzen                                       ƒ200,-  
De Directie van de Zondagsschool ontvangt voor kleine uitgaven van haar school, nummer 
548,                                                           ƒ30,- 
 

 
262 GAH 312, 2 Januari 1827; GAH153, 10-1-1827, folio 11 
263 GAH 312, 26 Januari1827; GAH153, 31-1-1827, fol. 17 
264 GAH 153, 14 Maart 1827, folio 25 
265 GAH 153, 13 September 1827, folio 48, no. 148  
266 GAH 153, 13 September 1827, folio 48, no 148 
267 GAH 312, 8 Augustus 1827; GAH153, 15-8-1827, folio 45 
268 GAH 1212, Gemeentelijke Jaarrekening 1827 
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5.93 Verslag over het Lager Schoolwezen in 1827  
De Plaatselijke Schoolcommissie blijft tevreden over het onderwijs en de vorderingen der 
leerlingen, zowel op de beide Franse scholen als op de zes Burgerscholen op welke 
onderwijzers van de tweede rang geplaatst zijn. (C. Christiaans, A. Alders, J.L. Engel, A. 
Kooy, D. Zwaan en H. Schoo Junior). Het onderwijs wordt doelmatig en volgens de bepaalde 
verordeningen gegeven. In de vacature die in het vorige jaar ontstond door het overlijden van 
de onderwijzer A. van Weye, is voorzien door de benoeming van Hermanus Schoo uit de 
school van J. Hoffers te Haarlem. Een keuze waarover men reden heeft voldaan te zijn. 

Behalve de promotiën op de Latijnse scholen heeft een openbare prijsuitreiking wederom dit 
jaar op de Lagere Scholen plaatsgevonden. Verbeteringen omtrent het betreffende onderwijs 
in de stad worden niet voorgedragen.269 

De Stads- en Diaconiescholen functioneren naar behoren. Aan een getal van ruim 400 
kinderen wordt op de Stads- en Diaconiescholen doelmatig onderwijs gegeven in lezen, 
schrijven en rekenen, met daarenboven aan de meisjes in het kunnen wol naayen en in het 
breyen. 
De goede inrichting dezer scholen en de kundigheden en ijver door dezelfder geplaatste 
onderwijzers in het vak van Onderwijs worden gekenmerkt door de bewijzen van vordering 
van een goed aantal der leerlingen en door de verbeteringen die zij door deze inrichting voor 
derzelver maatschappelijk geluk, in vervolg van tijd genieten. 

Zowel op de Burger- als op de Stads- en Diaconiescholen wordt de wet gehandhaafd van 
geene kinderen toe te laten dan onder bewijzen van de kunstbewerking der vaccinatie te 
hebben ondergaan of dat dezelve de kinderziekte (pokken) hebben gehad.270 

5.94 J. de Best commissaris 
Verloop van de gebeurtenissen in 1828 
Johannes de Best wordt voorgedragen aan de Raad als Commissaris van de Stads- 
Diaconieschool.271 Johannes de Best benoemd tot Commissaris van de Stads- en 
Diaconieschool.272 In plaats van de overleden De Best aangesteld tot Commissaris van de 
Stads- en Diaconieschool Mr. F. van Bredehoff de Vicq en C.A. Abbing, diaken van de 
kerkenraad.273 

B&W geven de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen een legaat van ƒ200,- te 
aanvaarden van Johanna Over, overleden huisvrouw van wijlen Adriaan Kroon.274 

5.95 Maten en gewichten  
Op last van de Gouverneur moeten alle Openbare Lagere Scholen voorzien zijn van een 
volledig stel maten en gewichten. De Plaatselijke Schoolcommissie moet binnen 8 dagen een 
lijst overhandigen van de scholen waar reken- of wiskunde wordt geleerd.275 

 
269 GAH 578, 17 Januari 1828, folio 43vo/44 
270 GAH 578, 17 Januari 1828, folio 43vo/44 
271 GAH 153, 6 Februari 1828, folio 75 
272 GAH 578, 18 April 1828, folio 86 
273 GAH 314, 1 July 18128, GAH 153, July 1828, folio 113 
274 GAH 153, 6 Februari 1828, folio 75vo 
275 GAH 153, 13 Februari 1828, folio 78 
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In een geheime missive delen Gedeputeerde Staten mee dat de levering van de maten en 
gewichten is opgedragen tegen de prijs van ƒ29,50 voor elk volledig stel. De stellen moeten 
uit de Stedelijke Kas worden betaald. Betalen de onderwijzers dan wordt het stel hun 
eigendom, zo niet dan blijft het stel eigendom van de stad.276 
Het blijkt de provincie dat de onderwijzers niet verkiezen de maten en gewichten zelf te 
betalen, waardoor de kosten ten laste van de stadskas komen. Op 18 September tekenen in 
Hoorn de betreffende schoolmeesters voor de ontvangst van een El, een stuk ijzer gewicht, 
een stel koperen gewichtjes van 12 stuks met daarbij behorende kistjes, een stel inhoudsmaten 
van het halve Nederlands mud tot het halve maatje, in totaal 11 stuks. 
Franse kostschoolhouder en houderesse: T. de Bruyn, mej. G Schuurman. 
Stads- en Diaconieschoolmeesters: E.Kriebel en W. Kraay, Simon van Milligen, 
Rooms Katholiek Weeshuis: Jan Romein en onderwijzers 2e rang: Adrianus Kooy, Dirk 
Zwaan, Jan L. Engel, Coenraad Christiaans, Albert Alders en Hermanus Schoo.277 
 

5.96 Een legaat van Carel van der Straaten  
Goedkeuring voor de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen betreffende de 
ontvangst van een legaat van Carel van der Straaten in 1828 bevattende 2 certificaten 2½ % 
werkelijke schuld, groot ƒ1000,-, vrij van collateraal en verdere onkosten.278 

5.97 De wijze van administratie van de Armenscholen  
De Armenscholen in de stad staan onder een bijzondere administratie. Ze zijn geheel ingericht 
tot het geven van kosteloos onderwijs aan kinderen van bedeelden en ook niet-bedeelde, maar 
behoeftige ouders. Veranderingen hoeven hierin niet aangebracht te worden. Andere 
inrichtingen voor kosteloos onderwijs zijn er niet.279 

5.98 Rekening van de Stads- en Diaconiescholen over 1827 280  
Batig slot 1826:               ƒ1,475  
Totale ontvangsten:   ƒ2692,27 
Totale uitgaven:      ƒ2469,175 
Batig saldo van 1827:    ƒ223,195  
 
Op zijn verzoek aan de gouverneur meegedeeld het bedrag dat in 1827 uit de gemeentekas is 
besteed ten behoeve van het lager onderwijs.281 

5.99 De situatie van het Israëlitisch godsdienstonderwijs  
Aan de Manhigem (leidsmannen) wordt informatie gevraagd over het godsdienstonderwijs 
der Israëlieten om door te sturen naar de Gouverneur.282 

 
276 GAH 314, 9 en 18 September 1828. En GAH 153, 17 September 1828 
277 GAH 153, 14 mei 1828, folio 100 
278 GAH 314, 1 April 1828; GAH 153, 2 April 1828, folio 91vo. 9 April 1828. f 93 en 19 Juni 1828, f 110/110vo 
279 GAH 578, 20 Juni 1828, folio 115 en 116 
280 GAH 657, 15 Juli 1828 
281 GAH 153, 28 Augustus 1828, folio 123; GAH 578, 5 September 1828, folio 154 
282 GAH 153, 10 December 1828, folio 140vo 
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Aan de Gouverneur wordt meegedeeld dat twee personen Israëlitisch godsdienstig en 
godgeleerd onderwijs geven. De financiële positie van de Israëlitische gemeente heeft niet 
toegelaten dat ze behoorlijk geadmitteerd zijn. Wel zijn ze bekend bij B&W.283 
 

5.100 Wie moet Van Akerlaken opvolgen? 
B&W vragen aan de Plaatselijke Schoolcommissie advies voor de opvolging van meester P. 
van Akerlaken. Die heeft wegens drukke werkzaamheden ontslag gevraagd als lid van de 
commissie. 284 
 

5.101 Stadsbegroting voor 1829 285 
Buitengewone ontvangsten:     ƒ27.821,25 
Gewone ontvangsten:          ƒ82.794,50 
Totale ontvangsten:    ƒ110.665,75 
 
Gewone plaatselijke uitgaven:   ƒ63.939,00 
Buitengewone uitgaven:    ƒ46.447,01 
Totale uitgaven:   ƒ110.386,01 
Batig saldo:           ƒ279,74   
 

5.102 Uit het jaarverslag van de gemeente over 1828  
Omtrent het onderwijs op de lagere scholen is de Plaatselijke Schoolcommissie met het 
gegeven onderwijs steeds tevreden. In het generaal wordt de wet gehandhaafd dat geen 
kinderen, noch op de Burgerscholen, noch op de Stads- en Diaconiescholen worden 
toegelaten zonder de bewijzen van de kunstbewerking der vaccinatie te hebben ondergaan. 
Verbeteringen zijn ten deze door ons niet voor te dragen.286 
 
De jaarrekening van 1828287: 
N. Kraay ontving als schrijfloon volgens mandaat nummer 81: ƒ122,35. 
De Commissarissen voor de Stads- en Diaconiescholen ontvangen als subsidie in 1828, 
mandaatnummers 386 tot en met 389, ƒ1250,00 
Aan Ph. Houtkoop wordt betaald voor druklonen en schrijfbehoeften ten gunste van de 
Administratie voor de Stads- en Diaconie- en Armenscholen, mandaatnummer 423, ƒ29,53, 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie wordt tegemoet gekomen in de kosten van de 
prijsuitdeling, mandaatnummer 421, er is betaald ƒ200,00 
 

5.103 Benoeming van Hercules Berckhout 
Namens de Kerkenraad is in 1829 tot Commissaris van de Stads- en Diaconieschool benoemd 
Hercules Berckhout.288 
 

 
283 GAH 579, 3 Januari 1829, folio 57vo/58 
284 GAH 153, 10 December 1828, folio 141; GAH 579, 18 December 1828, folio 48 
285 GAH 153, 31 December 1828, folio 144/144vo 
286 GAH 579, 12 Januari 1829, folio 67vo/68 
287 GAH 1213, Jaarrekening 1828 
288 GAH 154, 2 April 1829, folio 50vo, GAH 315, 7 April 1829, nr. 77 
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5.104 De Manhigem vraagt subsidie voor het Israëlitsch Onderwijs  
De Manhigem van de Nederlands Israëlitische Ringsynagoge vraagt in 1829 subsidie uit de 
stadskas om een stevige basis te leggen voor de leerwijze en het onderricht van de 
Israëlitische school hier ter stede. B&W leggen het verzoek met een gunstig preadvies aan de 
Raad voor.289 
 

5.105 Mogelijkheid voor onderwijzers zich vrij in de stad te vestigen 
De gouverneur peilt in 1829 de meningen van schoolcommissies en stadsbesturen over vrije 
vestiging als onderwijzer van bijzondere scholen van degenen die een examen hebben 
ondergaan, of dat de vestiging afhankelijk dient te zijn van de plaatselijke omstandigheden 
mede in verhouding tot de behoefte der bevolking.290 
De plaatselijke schoolcommissie is kort en krachtig: 
Het aantal onderwijzers dient te worden bepaald door plaatselijke omstandigheden, behoeften 
en bevolking. Onbepaalde toelating zou de grootste nadelen opleveren, het zou zelfs 
verbasteren als vreemdelingen zouden worden toegelaten. 
Als men het aantal onderwijzers beperkt, geeft het aan de meest kundigen een ruim en meer 
dan burgerlijk bestaan.  Het bezit van een bepaalde rang door een vergelijkend examen maakt 
de toegang moeilijker maar leidt ook tot gezonde naijver. Daardoor melden zich alleen de 
beste sollicitanten. Een schoolmeester die eenmaal een school bezit, mag niet in lust en na-
ijver verflauwen. De bloei van de school immers hangt van zijn gedrag en van zijn manier van 
lesgeven af. De beste onder hen zal veelal het beste en talrijkste deel der jeugd in zijn school 
verenigen. 
De toelating van een onbepaald aantal onderwijzers leidt tot meer scholen met minder 
leerlingen en een sober bestaan, onderdrukt de zucht om uit te munten en de wil om een 
hogere rang te halen. Het vak zal er door geminacht worden en als een ambacht worden 
beschouwd, "zoals in de tijd onzer Vaderen". 
Onbepaalde toelating der onderwijzers zal de zedelijkheid achteruit doen gaan, wat het 
strenger zijn bij het verlenen van een bewijs van goed gedrag niet verhelpt. Soms immers 
wordt hierbij gehandeld uit misplaatst medelijden of soms door de wil om om iemand te 
lozen. Daarvan zal het opgroeiend geslacht de wrange vruchten plukken. 
Onbeperkte toelating tenslotte verlamt het toezicht van plaatselijk bestuur, schoolopziener en 
schoolcommissie. De in 25 jaar nauwelijks bedwongen geest van tegenwerking alsmede de 
vooroordelen, zouden herleven en de beste pogingen verijdelen.291 
B&W nemen de argumenten van de Commissie over en stellen de Gouverneur ervan op de 
hoogte.292 
 

5.106 Over het schoonhouden van de schoolgebouwen en de uitgaven 
Missive van de Gouverneur over het jaarlijks schoonhouden van de schoolgebouwen wordt in 
"observatie" gehouden.293 

 
289 GAH 315, 20 Mei 1829, nr. 110; GAH 154 20 Mei 1829, folio 70/70vo 
290 GAH 315, Haarlem 1 juni 1829 
291 GAH 315, Hoorn 15 Juni 1829 
292 GAH 154, 15 en 17 Juny 1829, folio 84 
293 GAH 154, 10 Juny 1829, folio 78/79vo 
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Een staat van de bedragen die in 1828 door de gemeente uit haar eigen kas zijn besteed ten 
behoeve van het lager onderwijs, wordt aan de Gouverneur gestuurd.294 
 

5.107 Financiën Stads- en Diaconiescholen in 1828  
Laatstelijk gecompareerd zijnde de Heeren Commissarissen over de Stads- en 
Diaconiescholen is uit hun rekening en verantwoording over de dienst van 1828 gebleken:295 

Ontvangsten met inbegrip: 
batig slot 1827 van    ƒ223,195 
in totaal   ƒ2848,995  
Uitgaven   ƒ2646,02 
En al zo batig slot 1828:   ƒ202,975 

 

5.108 Bronnen van de Vaderlandse geschiedenis opsporen 
Een bericht van de Gouverneur van 18 Augustus 1829 bij een besluit van de Minister van 
Binnenlandse Zaken over sommige bepalingen die tot opsporing van die bronnen van de 
Vaderlandse Geschiedenis, daar waar deze nog als onvolledig worden beschouwd, doelmatig 
geachte worden.  
Is doorgezonden naar de Regenten van het Protestantse Weeshuis en de Voogden van het Sint 
Jans Gasthuis met het verzoek of bij hen enige van de bedoelde stukken aanwezig zijn.296 

5.109 De jaarwedde van de meesters wordt verhoogd 
In 1829 is er een verhoging van het openbaar onderwijs van ƒ100,- voor de jaarwedde van de 
meesters en onkosten der scholen. Dit is een onvermijdelijke en noodzakelijke verhoging voor 
de goede instandhouding der Armenscholen.297 

5.110 Uit de Jaarrekening van 1829 298 
Generale kosten: W. Kraay ontvangt als schrijfloon, volgens mandaat 98,  ƒ95,35 
Aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool betaald voor subsidie in 1829, 
mandaten 426 tot en met 429,       ƒ1250,- 
Betaald aan de Plaatselijke Schoolcommissie voor de Burgerscholen voor de aankoop van 
prijzen, mandaatnummer 430,         ƒ200,-  
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool betaald als bijdrage in de huishoudelijke 
kosten, mandaat 425,             ƒ50,-  
Aan de stadssecretaris in Loco voor de restitutie van gedane verschotten (additionele kosten) 
bij het houden van het vergelijkend examen in de vacature-Christiaanse wegens overlijden 
betaald volgens mandaatnummer 466:             ƒ24,60  
 

5.111 Onderwijsgevenden in het jaar 1830 en de Volkstelling 
-Latijnse school: 

 
294 GAH 154, 10 Juny 1829, folio 78vo 
295 GAH 657, behoort bij vergadering 14 Juli 1829, uit proces verbaal rekening en verantwoording. 
296 GAH 154, 26 Augustus 1829, folio 121 
297  GAH 657, 13 October 1829 
298 GAH 1215, Jaarrekening 1829 
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Abbing, Cornelis Allard, 29 jaar, Rector, geboren in Hoevelaken, gehuwd, Protestantse 
godsdienst, woonachtig Kruisstraat 84. 
Badon, Jan Carel Gijsbert, 24 jaar, conrector, geboren in Arnhem, ongehuwd, Protestantse 
godsdienst, woonachtig 't Hoofd 98b, 
-Franse kostschool voor jongens: 
Bruyn, Teunis de, 61 jaar, kostschoolhouderesse, translateur, geboren Geertruidenberg, 
gehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig Ramen 126. 
Inwonende élèves: 
Hendrik Jacob Teengs, Edam, 13 jaar, 
Nicolaas Theodorus, Teengs, Edam, 13 jaar, 
Pieter Pont, Medemblik, 13 jaar, 
Hendrikus Zijp, Midwoud, 12 jaar. 
-Franse kostschool voor meisjes: 
Schuurman Geertruida, Franse kostschoolhouderesse, geboren Amsterdam, ongehuwd, 
Protestantse godsdienst, woonachtig Grote Oost 26. 
-Bijzonder lager onderwijs (= particulier): 
Alders Albert, 34 jaar, geboren Durgerdam, gehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig 
Botermarkt 17. Hij vertrekt in 1834 naar Leeuwarden. 
Carstens Carel August, 36 jaar, geboren Amsterdam, ongehuwd, Protestantse godsdienst, 
woonachtig Achterom 27a, (commensaal bij weduwe Christiaans). 
Engel Jan Lourens, 29 jaar, geboren Hoorn, gehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig 
Ramen 92, 
Kooy Adrianus, 59 jaar, geboren Huizen, weduwnaar, Protestantse godsdienst, woonachtig 
Botermarkt 11, overleden 29 December 1829. 
Schoo Hermanus, 25 jaar, geboren Haarlem, ongehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig 
Kruisstraat 199, 
Zwaan Dirk, 46 jaar, geboren Hoorn, gehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig Grote 
Noord 18. 
 
Stads- en Diaconieschool: 
Kriebel Evert, 38 jaar, geboren Aalten in Gelderland, gehuwd, Protestantse godsdienst, 
woonachtig Kruisstraat 99, 
Kroone Nicolaas, 23 jaar, geboren Krommenie, gehuwd, Protestantse godsdienst, woonachtig 
Nieuwland 178. 
Schoolonderwijzeressen en schoolhouderessen in 1830: 
Borman Sara Maria, 30 jaar, geboren Medemblik, ongehuwd, Rooms-Katholiek, woonachtig 
Grote Noord 10, 
Hart Catharina Adriana de, 36 jaar, onderwijzeres, geboren Hoorn, ongehuwd, Protestant, 
woonachtig Vismarkt 33, 
Jonker Jannetje, 37 jaar, schoolhouderesse, geboren Hoorn, weduwe, Protestant, woonachtig 
Grote Noord 6, 
Klijsing Marijtje, 60 jaar, schoolmaitres, geboren Hoorn, gehuwd, Rooms-Katholiek, 
woonachtig Nieuw Noord 140, 
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Kraaijenschot Wijnanda, 60 jaar, onderwijzeres der jeugd, geboren Amsterdam, weduwe, 
Rooms-Katholiek, woonachtig Turfhaven 77, 
Maas Grietje, 40 jaar, onderwijzeres, geboren Hoorn, ongehuwd, Protestant, woonachtig 
Kruisstraat 77, 
Saltsman Trijntje, 64 jaar, schoolhouderes, geboren Enkhuizen, gehuwd, Protestant, 
woonachtig Turfhaven 127, 
Wittebols Alida, 44 jaar, schoolonderwijzeres, geboren Hoorn, ongehuwd, Rooms-Katholiek, 
woonachtig Munnickenveld 112a. 
Diverse onderwijsfuncties in 1830: 
Levi Jonas Elte, 61 jaar, Israëlitische school, geboren Enkhuizen, gehuwd, Israëliet, 
onderwijzer der jeugd, woonachtig Muntstraat 127, 
Plugger Jacob, 34 jaar, Tekenschool, Tekenmeester, geboren Enkhuizen, gehuwd, Protestant, 
woonachtig Muntstraat 127, 
Korver Arie Jan, 37 jaar, Geneeskundige school, geboren Hoorn, gehuwd, Protestants, lector 
en apotheker, woonachtig Gouw 120, 
Romijn Jacob, 39 jaar, Rooms-Katholieke, Armen- en Weeshuis, geboren Texel, gehuwd, 
Rooms-Katholiek, onderwijzer der jeugd, woonachtig Achterom 24, 
Millegen Simon van, 44 jaar, onderwijzer in de wiskunde, geboren Hoorn, gehuwd, 
Protestantse godsdienst, ook kruidenier, woonachtig Onder de Boompjes 85, Neuteboom 
Herman, 17 jaar, kwekeling tot een onderwijzer der jeugd, geboren Hoorn, ongehuwd, 
Protestants, woonachtig Peperstraat 93, 
Verwijs Johannes, 31 jaar, godsdienstonderwijzer, geboren Hoorn, ongehuwd, Protestants, 
woonachtig Grote Oost 30, 
Paré Sophie Willemina, Gouvernante, 24 jaar, geboren Amsterdam, ongehuwd, Protestants, 
woonachtig Roode Steen 4, 
J.W.Fúerhacke, Muziekmeester. 
 

5.112 Stichtingen kunnen gratis procederen  
Gedeputeerde Staten delen in 1829 mee dat de Stichtingen voor het onderwijs voortaan ook 
gratis in rechte kunnen procederen. Aan belanghebbenden ter kennis gebracht.299 
 

5.113 Toekenning van een toelage aan Van Slogteren  
De koning heeft bij besluit van 21 Februari als gevolg van zijn besluit van 20 October 1818 
aan Dominee van Slogteren als leraar van het opgeheven bedelaarswerkhuis de helft van de 
aan hem toe gestemde jaarlijkse toelage ad ƒ200,- en mitsdien ƒ100,- 's jaars toegekend.300 
 

5.114 Overzicht van de Jaarwedden der Onderwijzers 
Volgens het Provinciale Blad van 1829, nummer 60, worden in tabellen vermeld aan de 
schoolonderwijzers vaste jaarwedden toegekend. De Gouverneur verzoekt de namen op te 
geven van de onderwijzers, die dit betreft en het bedrag aan te geven dat aan elk dunner 
worden betaald. 301 302 

 
299 GAH 154,14 October 1829, folio 133 
300 GAH 317, Haarlem 12 Maart 1830, vergelijk 17 Maart 1830 
301 GAH 155, 28 April 1830, folio 26 
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Volgens GAH 155, 22 April 1830, folio 23, worden de verlangde opgaven opgegeven. 
Volgens GAH 317, 15 April 1830. Vergelijk 18 April 1830, nummer 7. 
 
B&W mogen van gedeputeerde Staten ƒ625,96 voldoen uit de post onvoorzien: 
a kosten van feestviering    ƒ165,06 
b rijtuighuur openingen    ƒ152,90 
c kosten examen schoolonderwijzers    ƒ24,60 
d verpleging politiegevangenen     ƒ16,10 
e buitengewone brandspuitreparatie   ƒ267,30 
 
                         Totaal    ƒ625,96 
 
5.115 Financiën Stads- en Diaconiescholen 1830  
Proces-verbaal van de rekening en verantwoording van de Commissarissen der Stads en 
Diaconiescholen van de dienst van 1829:303 
 
Batig saldo 1828,      ƒ202,975 
Ontvangsten 1829   ƒ2589,75 
Totaal    ƒ2792,725 
 
Uitgaven in 1829    ƒ2222,70 
Batig slot 1829         ƒ367,05 
 
(We hebben het bedrag van het batig slot zo overgenomen, maar het klopt natuurlijk niet, vZ) 

De Gouverneur deelt in 1830 mee dat er een nieuw geopend krediet is om voorschotten te 
verlenen voor de opbouw of verbetering van de schoolhuizen.304 
 

5.116 Ontslag en opvolging van Van Akerlaken 
B&W berichten in 1830 aan Van Akerlaken dat de Raad zijn verzoek tot ontslag uit de 
Plaatselijke Schoolcommissie heeft ingewilligd onder dankzegging voor de door hem 
genomen moeite en bewezen diensten.305 
B&W vragen tegelijkertijd aan de commissie een voordracht te doen voor de opengevallen 
plaats door het bedanken van mr. Van Akerlaken en het overlijden van ds. Repelius.306 
B&W geven de voordracht van de Plaatselijke Schoolcommissie ter vervulling van de 
vacatures van P. van Akerlaken en dr. J.G. Repelius door aan de Raad. Die benoemt daarop 
tot nieuwe leden van de commissie de heren Cornelis van der Wolff Courrech en Pieter 
Opperdoes Alewijn in zijn plaats omdat Van der Wolff Courrech al na een maand ontslag 
neemt.307 
 

 
302 GAH 317, Haarlem 9 April 1830. Vergelijk 24 April 1830 
303 GAH 657, 8 Juni 1830 
304 GAH 155, 22 Juli 1830, folio 66vo 
305 GAH 581, 23 Juli 1830, folio 
306 GAH 7, 20 Juli 1830, folio 25 
307 GAH 318, 18 September 1839; GAH155, 24 September 1839, folio 94vo 
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5.117 De lagere scholen worden voorzien van tinnen vochtmaten 
B&W hebben in 1830 van Gedeputeerde Staten een beschikking ontvangen om alle openbare 
lagere scholen te voorzien van een stel tinnen vochtmaten. Aan de Gouverneur wordt bericht 
dat verzocht wordt om 8 stel toe te sturen. Dat aantal is volgens Gedeputeerde Staten onjuist 
omdat het niet overeenstemt met het aantal stellen gewichten dat voor die scholen is geleverd. 
Gevraagd wordt per ommegaande de reden voor die vermindering op te geven, omdat het 
getal der stellen evenredig moet zijn aan het aantal scholen.308 309 
 

5.118 Financiën van de Zondagsschool over 1830 en 1831  
Ingekomen verslag van de Zondagsschool over 1829 tot 1830 met een verslag van de 
rekening en ontvangsten die erbij horen. 
Het geheel wordt gedeponeerd bij de secretaris. 
In July 1830  
Ontvangsten: 
Saldo voor rekening       ƒ0,775 
Subsidie van B&W     ƒ50,-  
Samen:               ƒ50,775 
Uitgaven: 
Aan Alders voor lokaal, vuur en licht,   ƒ13,- 
Idem voor schrijfbehoeften en boeken     ƒ7,125 
Aan Van Slee, 
voor kasboekjes en kleine onkosten       ƒ4,60 
Aan Alders voor salaris   ƒ26,-  
In kas        ƒ0,95 
Totaal      ƒ50,775 
 
Opgemaakt in Hoorn op 1 September 1830 door Brouwer. 
 

5.119 Jaarrekening 1830 310 
Overzicht betalingen 
Aan Meester W. Kraay betaald voor schrijflonen, volgens mandaat 73: ƒ103,35 
Aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen betaald de subsidie over 1830 ten 
behoeve van die scholen, volgens de mandaten 440-443:    ƒ1250,- 
Aan Tasman van Uven betaald voor steenkolen voor de Stads- en Diaconiescholen, volgens 
mandaat 446:           ƒ62,40  
Aan de Heeren Commissarissen over de Zondagsschool, ook wel genoemd de Directie van de 
Zondagsschool, betaald als bijdrage in huishoudelijke kosten in 1830, volgens mandaten 
nummers 444 en 445:          ƒ62,40  
Betaald aan de Plaatselijke Schoolcommissie als toelage ter uitdeling van de prijzen voor 
1830, mandaatnummer 447:       ƒ200,-  

 
308 GAH 155, 8 September 1830, folio 87 GAH 581, 14 September 1830 GAH  156, 25 Mei 1831, nummer 135 
309 GAH 319, Mei 1831 
310 GAH 1217, Jaarrekening 1830 
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Betaald aan J. van Slee wegens druklonen ten dienste van de Plaatselijke Schoolcommissie, 
volgens mandaat 439:        ƒ30,40. 
 

5.120 Over jongelingen die onderwezen worden aan buitenlandse gestichten  
Aan de gouverneur wordt (nogmaals) bericht dat er geen Hoornse jongelingen onderwijs 
volgen in buitenlandse gestichten, er niet naar toe vertrekken en er niet vandaan terug 
komen.311 

5.121 Verslag over 1830  
In het verslag over 1830 wordt over het Lager Schoolwezen opgemerkt: 312 
Ook over het onderwijs en vorderingen der jeugd op de bijzondere scholen van de tweede 
klasse, op welke onderwijzers van de tweede rang geplaatst zijn, wordt het onderwijs 
doelmatig en volgens de verordeningen gegeven. 

- N.B. Met geen woord wordt gerept over het overlijden van A. Kooy op 29 December 1829. 
Behalve de promotiën op de Latijnse scholen hebben op de twee Franse scholen en de 
Burgerscholen prijsuitreikingen plaats gehad. Men heeft geen verbeteringen omtrent het 
schoolonderwijs in deze stad voor te dragen. 
-N.B. Na het overlijden van A. Kooy zijn nog werkzaam in bijzondere scholen: A. Alders, 
C.A. Carstens, J.L. Engel, H. Schoo jr., D. Zwaan. 
Noch op de Burgerscholen, noch op de Stads- en Diaconiescholen worden kinderen 
toegelaten, dan nadat voor hen is bewezen dat ze de kunstbewerking der vaccinatie hebben 
ondergaan of dat ze deze kinderziekte hebben gehad. 
 

5.122 De kosten van het lager onderwijs 
De Gouverneur wenst te ontvangen een staat van de sommen die in 1830 voor het lager 
onderwijs uit de gemeentekas besteed zijn en dat daarvoor gebruikt wordt het model gevoegd 
bij het provinciaal blad 1828-1829. Er wordt aan voldaan.313 

5.123 Ontvangsten en uitgaven in 1830  
De staat van ontvangsten en uitgaven gedaan in 1830.314 
Ontvangen voor de geneeskundige school      ƒ600,- 
Uitgegeven voor de geneeskundige school   ƒ1726,15 (Raming ƒ1780,-) 
Uitgaven: jaarwedde Rector     ƒ2603,90 (Raming ƒ2650,-) 
Meesters       ƒ3680,40 (Raming ƒ3700,-)  
      

5.124 Nieuw benoemde schoolopzieners  
In plaats van jhr. mr. D. van Foreest en van wijlen A. Numan zijn in 1831 tot schoolopziener 
benoemd in het tweede gedeelte van het eerste District en in het vierde District:  

 
311 GAH 581, 23 Juny 1830, folio 2vo; 15 December 1830, folio 92 en GAH 155, 22 December 1830, folio 126 
312 GAH 581, 22 Februari 1831, folio 129vo - 141 
313 GAH 156, 25 Mei 1831, folio onbekend 
314 GAH 7, 31 Mei 1831, folio 52vo-55 
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de heren G. van Leeuwen, substituut-officier bij de rechtbank te Alkmaar en L. Kluppel, 
notaris te Den Helder. Ze zijn tevens benoemd tot leden van de Provinciale 
Schoolcommissie.315 

5.125 Verzoek achterstallige betalingen te doen uitbetalen 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen verzoeken in 1831 aan B&W de drie 
kwartalen subsidies over 1830, alsmede de toelage van het Rooms-Katholieke Weeshuis ad 
ƒ160,- over 1830 te voldoen. Kwalificatie aan de ontvanger voor betaling.316 317 

5.126 Opgave aantal Openbare Scholen  
Gedeputeerde Staten verzoeken in 1831 opgave te doen van het aantal openbare scholen in de 
stad, dat ondersteunt wordt uit publieke fondsen.318 

5.127 Nog eens de vochtmaten 
Gedeputeerde Staten willen de scholen voorzien van elk een stel tinnen vochtmaten om het 
onderwijs in dit stelsel voor de onderwijzer gemakkelijker te maken en voor de leerling 
duidelijker.  
Aan Gedeputeerde Staten wordt bericht dat er binnen deze stad één school is die valt in de 
bedoelde categorie.319 Aan de griffier van de Staten van Holland betaald voor een stel tinnen 
vochtmaten; ƒ5,155.320 

5.128 Jaarrekening 1831 321 
Betaald aan W. Kraay voor schrijfloon, volgens mandaat 62,   ƒ89,74 
Aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen voor subsidie over 1831, mandaten 
nummers 385 en 386,        ƒ1250,- 
Aan Tasman en Van Uven, voor geleverde steenkool in 1831 aan de Stads- en 
Diaconiescholen, mandaat 404,        ƒ108,60 
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool betaald voor huishoudelijke onkosten in 1831, 
mandaten nummer 387 en 388,         ƒ105,- 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie betaald toelage over 1831 uit de gemeentekas, mandaat 
405,             ƒ200,- 
 

5.129 Wederom klacht over achterstallige uitbetaling 
De Plaatselijke Schoolcommissie klaagt op 12 Mei 1831 dat nog geen uitbetaling van subsidie 
heeft plaatsgehad, noch over het jaar 1830, noch over het jaar 1831, van de toegezegde som 
van ƒ350,-.322 
In het belang van het schoolwezen moet uitbetaling plaatsvinden voor het eind van de 
volgende maand. De klacht wordt in handen gesteld van een plaatselijk ontvanger, met 
verzoek hierover te berichten.323 

 
315 GAH 156, 1 September 1831, folio onbekend 
316 GAH 156, 7 December 1831, folio onbekend 
317 GAH 320, 6 December 1831, nummer 11 
318 GAH 156, 21 December 1831, folio 106vo-107, ook GAH 321, Maart 1832 
319 GAH 156, 21 December 1831, folio 106vo-107 
320 Jaarrekening 1832, pagina 139, no. 4 
321 GAH 1219, Jaarrekening 1831 
322 GAH 320, 6 December 1831 
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5.130 J.W. Reijne wordt Commissaris  
In plaats van de naar elders vertrokken Mr. Dirk Merens, stellen de diakenen van de 
Nederlands Hervormde Gemeente voor in zijn plaats te benoemen tot commissaris van de 
Stads- en Diaconiescholen,  J.W. Reijne.324 
Op 7 November 1831 delen de Commissarissen mee dat ze J.W. Reijne tot nieuwe 
Commissaris benoemd hebben.325 

5.131 Ontvangst van achterstallige uitbetalingen 
De Plaatselijke Schoolcommissie bericht de goede ontvangst van 2 mandaten, ieder ƒ200,-, 
wegens toelage over 1830 en 1831. Ze verzoekt ook te ontvangen dit bedrag voor het lopende 
schooljaar, maar in het belang van het schoolwezen vraagt de Commissie aan B&W voor 
1833 de toelage op de staat van de begroting te verhogen tot ƒ300,- 
B&W besluiten ƒ200,- uit te laten betalen voor dit jaar en als de financiële situatie het toelaat 
de verhoging van 1833 tot ƒ300,- te doen plaats vinden. 326 
 

5.132 Jaarrekening over 1832 327 
Betaald voor schrijfloon in 1832 aan W. Kraay volgens mandaatnummer 70,     ƒ92,40 
Betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen als jaarlijkse subsidie over 
1832, mandaatnummers 413 tot en met 416,      ƒ1250,- 
Betaald aan Tasman en Van Uven voor geleverde steenkool aan de Stads- en Diaconiescholen 
in 1832, mandaat 412,                       ƒ121,60  
Betaald aan de Commissarissen over de Zondagsschool wegens bijdrage over 1832, mandaat 
418,                                         ƒ75,-  
Betaald aan de Plaatselijke Schoolcommissie wegens de gewone toelage over 1832, 
mandaatnummer 417,                                 ƒ200,-  

 

5.133 De Burgemeester wil de Zondagsschool continueren  
Gelezen het rapport over de werkzaamheden van de Zondagsschool van 1831 en 1832, 
De burgemeester wil, gezien de doelmatigheid van de instelling, de lessen in de 
Zondagsschool continueren. Hij stelt voor voor de begroting van 1833 opnieuw ƒ75,- subsidie 
voor te dragen. De wethouders gaan akkoord.328 
 

5.134 Rekening van de Stads- en Diaconieschool  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool sluiten hun rekening en verantwoording 
over 1830 af, met het batig slot van het vorig jaar ƒ367,05 als volgt:329 
Ontvangsten  ƒ2508,60  
Uitgaven  ƒ2221,17 
Batig slot    ƒ287,42 

 
323 GAH 321, 21 Mei 1832, GAH 156 23 Mei 1832, folio 171 
324 GAH 156, 20 Junij 1832, folio 178vo 
325 GAH 156, 7 November 1832, folio 216-216vo 
326 Berichten over de achterstallige subsidie in GAH 320, 6 dec. 1831, GAH 156, 7 dec. 1831, GAH 321, 21 mei 
1832, GAH 156, 23 mei 1832, folio 171 
327 GAH 1221, Jaarrekening over 1832 
328 GAH 156, 10 October 1832, folio 210, nr. 316 
329 GAH 657, 20 December 1832, folio onbekend 
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5.135 Het aantal kinderen dat de Stads- en Diaconieschool bezoekt  
De gouverneur wordt in 1833 bericht gedaan dat 350 kinderen de Stads- en Diaconieschool 
bezoekt waarvan 301 kinderen van bedeelde ouders en 43 kinderen van niet-bedeelde 
ouders.330 

5.136 Jan Koker in de Commissie 
De Plaatselijke Schoolcommissie draagt in 1833 de Heer Jan Koker voor om de vacature in de 
commissie op te vullen. De Raad benoemt hem met algemene stemmen.331 

5.137 Aantal leerlingen in de Zondagsschool 
Uit het uitgebrachte rapport van de Zondagsschool over 1833 blijkt dat het aantal leerlingen 
waaraan onderwijs in lezen, rekenen en schrijven wordt gegeven is opgeklommen tot 31. 
B&W nemen het rapport voor kennisgeving aan, keuren de rekening en verantwoording over 
de verstrekte subsidie van ƒ75,- goed en stellen opnieuw ƒ75,- beschikbaar voor de directie 
om in de komende wintermaanden het onderwijs te laten geven.332 

5.138 Jaarrekening 1833 333 
Betaald aan W. Kraay voor schrijfloon, mandaatnummer 60,    ƒ116,- 
Betaald aan de Commissarissen voor de Stads- en Diaconiescholen de jaartoelage over 1833, 
mandaten 365 en 366,        ƒ1250,- 
Betaald aan Tasman en Van Uven voor geleverde steenkool aan de Stads- en 
Diaconiescholen, mandaat 386,        ƒ111,86  
Betaald aan de Commissarissen van de Zondagsschool voor jaar- onkosten over 1833, 
mandaatnummer 380,             ƒ75,00  
Betaald als jaarlijkse toelage over 1833 aan de Plaatselijke Schoolcommissie, 
mandaatnummer 381,            ƒ200,- 
 

5.139 Verantwoording voor een Zondagsschoolsubsidie  
B&W hebben het verslag van de Directie van de Zondagsschool van Oktober 1833 tot April 
1834 ontvangen met een verantwoording over de subsidie van ƒ75,-. Het onderwijs wordt 
regelmatig gegeven en het aantal leerlingen neemt steeds toe. De Directie krijgt ook over 
1834 ƒ75,- subsidie.334 

5.140 Geen Openbare Boekerijen 
Op een verzoek van de Gouverneur wordt geantwoord dat hier geen Openbare Boekerijen 
(bibliotheken) zijn.335  

5.141 De Jaarrekening van 1834 336 
Betaald aan W. Kraay voor schrijfloon in 1834, mandaat nr. 63,   ƒ47,80 

 
330 GAH 157, 20 Maart 1833, folio 40 
331 GAH 7, 1 Junij 1833, folio 168 
332 GAH 157, 6 November 1833, folio 158 
333 GAH 1223, Jaarrekening 1833 
334 GAH 158, 15 Oktober 1834, folio 125vo 
335 GAH 158, 10 December 1834, folio 145 
336 GAH 1225, Jaarrekening 1834 
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Betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen de  
Jaarlijkse subsidie 1834, mandaatnummers, 394-397,    ƒ1250,00 
Betaald aan Van Uven, Compensatie voor geleverde steenkolen voor de 
Stads- en Diaconiescholen, mandaat 440,       ƒ107,30 
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool de subsidie, 
 mandaat nummer 398,          ƒ75,00 
Aan de Directie Israëlitisch Onderwijs de subsidie voor 1834, 
Mandaat 399,           ƒ100,00 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie de toelage voor de uitdeling van de 
Prijzen voor 1834, mandaatnummer 441,        ƒ200,00 
Voor dezelfde betaald voor reiskosten aan de 7 sollicitanten in de Vacature-Alders, 
(Benoemd  J.J. de Boer), nr. 442,           ƒ44,75 
 

5.142 Verantwoording voor de subsidie voor de Zondagsschool 1834-1835 337 
Ontvangen het verslag over de Zondagsschool over October 1834 tot October 1835 met 
verantwoording voor de subsidie die nu ƒ105,- bedraagt. 

Het onderwijs wordt doelmatig gegeven. Het aantal leerlingen neemt steeds toe. Ook voor 
1836 blijft de subsidie ƒ105,-. De Directie wordt bedankt voor het verrichte werk. De 
rekening en de verantwoording worden goedgekeurd. 

Aan de Directie wordt gevraagd door te gaan met haar bemoeienis. 
N.B. De naam van de nieuwe onderwijzer komt er niet in voor. 
 

5.143 Jaarrekening 1835 338 
Generale kosten over dit jaar: 
De naam van W. Kraay komt niet meer voor onder de Generale kosten. 
 
Betaald aan de Commissie van de Stads- en Diaconiescholen over 1835, mandaatnummers 
409-412,          ƒ1250,00 
Aan Van Uven en Compagnon betaald voor steenkolen aan de Stads- en Diaconiescholen, 
mandaat 453,          ƒ119,21 
Betaald aan de Commissarissen van de Zondagsschool over 1835,  mandaat 413,  
           ƒ105,00 
Betaald aan de Nederlands Israëlitische School, subsidie, toelage als tegemoetkoming in de 
kosten van onderhoud, mandaat 415,        ƒ300,-. 
Betaald aan de Plaatselijke Schoolcommissie als toelage voor de uitdeling van de prijzen op 
de Burgerscholen in 1835, mandaat 414,       ƒ200,- 
Betaald aan J. van Slee voor geleverde schoolkaartjes aan de Plaatselijke Schoolcommissie 
over 1835, mandaat 454,              ƒ7,60 
Te weten; in Februari 3000 grote en 3000 kleine schoolkaartjes à         ƒ3,80 

 
337 GAH 160, 21 October 1835, folio 12 
338 GAH 1227, Jaarrekening 1835 
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5.144 Het bestek van de school te Grosthuizen ter inzage 
De Gouverneur deelt mede dat het bestek voor de vernieuwing van de school te Grosthuizen 
ter visie wordt gelegd in “Het onvolmaakte schip” op het Breed in Hoorn.339 

5.145 De Commissarissen worden gedechargeerd340 
De Commissarissen worden van de administratie over 1835 gedechargeerd: 
Batig saldo 1834:    ƒ537,97 
Totale ontvangsten:  ƒ2725,58 
Uitgaven    ƒ2201,38 
Batig saldo 1835     ƒ524,20 
 

5.146 Verslag van de Zondagsschool en verhoging van de subsidie  
B&W hebben ontvangen het verslag van de Directie van de Zondagsschool over de periode 
1835-1836, met de verantwoording van de ontvangen subsidie van ƒ125,- ten laste van de 
stadskas. 

Het aantal leerlinge is dermate toegenomen dat men zich genoodzaakt heeft gezien in plaats 
van één, twee avonden per week les te geven, althans in de winter. Daardoor zijn de 
werkzaamheden van de onderwijzer aanmerkelijk vermeerderd. 

B&W besluiten derhalve ten behoeve van de Directie op de begrotingsstaat 1837 een subsidie 
voor te dragen van ƒ200,-. 341 

5.147 Jaarrekening 1836 342 
Generale kosten: 
Geen schrijfloon voor W. Kraay. 
Betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen over 1836, 
Mandaten 395-398,          ƒ1250,- 
Betaald aan Van Uven en Compagnon voor steenkool in 1836 aan deze scholen, 
Mandaat 441,             ƒ121,- 
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool, mandaat 400,      ƒ125,- 
Aan de Nederlands Israëlitische schoolcommissie, subsidie, als tegemoetkoming in de 
onderhoudskosten, mandaat 401,          ƒ300,- 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie, de gewone toelage, mandaat 399,     ƒ250,- 
Aan de onderwijzer van één der Burgerscholen, te weten H. Schoo, betaald voor verleende 
assistentie bij het gehouden vergelijkend examen der aspiranten voor de Post van Fransche 
Kostschoolhouder (Vacature De Bruyn; benoemd T.J. Gersen), mandaat 442,          ƒ10,-   
En een onvoorziene uitgave voor de Gemeente: 
Betaald voor een diner aan de Plaatselijke Schoolcommissie, mandaat 468,      ƒ69,25. 
 

 
339 GAH 160, 17 Augustus 1836, folio 149 
340 GAH 8, 8 September 1836, folio 144 
341 GAH 161, 9 November 1836, folio 13vo Uitgebreid in 333, 9 November 1836, met leerlingenlijst. 
342 GAH 1229, Jaarrekening 1836, pagina 125/129 
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5.148 Tien jaar financiën van het Protestantse Weeshuis  
Behorende bij de B&W-vergadering van 19 April 1837.343 

In een uitgebreid overzicht van tien jaar geven de Regenten van het Protestantse Weeshuis 
een staat van inkomsten en uitgaven van 1827 tot 1837. 
Ze betogen in dit overzicht dat vermindering van uitgaven onder meer verkregen zou kunnen 
worden door het niet vervullen van tijdelijk werkende uitgaven, als door het niet vervullen 
van eventuele vacatures in gevallen van: 
1ste. De betrekking van onderwijzer en het voorzien in het onderwijs door de kinderen naar de 
Stads- en Diaconieschool te zenden; 
2de.De betrekking van dokter en chirurgijn te doen waarnemen tegen een verminderde toelage 
door de stadsdokter en de stadschirurgijn, 
3de.Deze en gene mindere betrekkingen thans bij het gaslicht bestaande. 
De Regenten die ondertekenen zijn: 
Pieter Houttuijn, A. Merens, P. van Geldrop P. Azn, J.G. van Pabst Rutgers, P. Opperdoes 
Alewijn. 
De uitgave voor het onderwijs bestaat uit twee delen. Een gedeelte is verborgen in het totale 
bedrag voor de tractementen. Een ander deel bestaat uit school- en schrijfbehoeften. 
De bedragen zijn alsvolgt: 

 Tractementen totaal School- en schrijfbehoeften 
1827        ƒ1089,-           ƒ50,70 
1828        ƒ1005,-           ƒ60,40 
1829        ƒ1008,-           ƒ52,025 
1830        ƒ1008,-           ƒ58,35 
1831        ƒ1015,-           ƒ65,22 
1832        ƒ1000,-           ƒ46,325 
1833        ƒ1000,-           ƒ51,50 
1834        ƒ1000,-           ƒ52,03 
1835        ƒ1050,-           ƒ86,575 
1836          ƒ996,-           ƒ47,175 

 

5.149 Het fonds voor de weduwen wordt verlengd  
Gedeputeerde Staten verlengen de termijn om de contributie te voldoen aan het fonds ten 
behoeve van weduwen en wezen van schoolmeesters. Copy gestuurd naar de Plaatselijke 
Schoolcommissie om hieraan te voldoen.344 

Gedeputeerde Staten hebben op 18 Mei bericht gestuurd dat de termijn van de contributiën 
van het fonds ten behoeve van weduwen en wezen van schoolonderwijzers wordt verlengd. 
B&W vragen aan de Plaatselijke Schoolcommissie om de alhier gevestigde onderwijzers te 
informeren.345 
 

5.150 Buitenslands studeren 
In 1837 hebben geen jongelingen de stad verlaten om buitenslands te gaan studeren.346 

 
343 GAH 334, 19 April 1837, nr. 228 
344 GAH 161, 31 Mei 1837, folio 123vo 
345 GAH 587, 31 Mei 1837, folio 72 
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5.151 De Gouverneur wil de uitgaven over 1836 zien 
De Gouverneur gelast bericht te zenden van de in 1836 gedane uitgaven voor het lager 
onderwijs.347  
Op zijn verzoek van 19 April 1837 wordt aan de Gouverneur meegedeeld welke gelden uit de 
Gemeentekas over 1836 aan lager onderwijs zijn besteed.348 
Bedrag op de gemeentelijke begroting 1836:   ƒ3180,- 
Uitgave reparatie aan gebouwen:     nihil, 
Aan de onderwijzer 
Als vaste jaarwedde       ƒ1200,- 
Uit andere hoofde       ƒ1580,- 
Andere behoeften 
Verwarming, prijzen, etc.        ƒ400,- 
Gehele uitgaven         ƒ3180,-                 
De verschillende uitgaven bestaan uit het volgende: 
Franse Kostschoolhouder tractement     ƒ600,- 
Franse Kostschoolhouderesse tractement      ƒ600,- 
Idem zitplaatsen          ƒ30,- 
Subsidie Stads- en Diaconiescholen   ƒ1250,- 
Kachels, vuur         ƒ150,- 
Prijzen Burgerscholen       ƒ200,- 
Joodse gemeente, subsidie      ƒ300,- 
Idem, prijzen           ƒ50,-  

ƒ3180,- 

5.152 Nieuwe schoolopziener benoemd 
De gouverneur geeft in 1837 kennis van de benoeming van mr. P. H. van ‘t Goens tot 
schoolopziener in het 5de district.349 

5.153 Verantwoording door de Zondagsschool 
Ontvangen het Rapport van de Directie van de Zondagsschool van 1 October 1836 tot 1 
October 1837 met verantwoording van de subsidie van ƒ70,- 

Meer en meer beantwoordt de school aan zijn doel. Het aantal leerlingen neemt eerder toe dan 
af. Op het gedrag van de onderwijzer valt niets aan te merken.350 De Commissie van de 
Zondagsschool wordt bedankt voor haar moeite, het uitgebrachte rapport en haar 
subsidieverantwoording. Voor het volgende dienstjaar wordt weer ƒ70,- voorgedragen.351 

5.154 Jaarrekening 1837 352  
Toegestaan   ƒ4300,- 
Extra art. 80        ƒ166,20 

 
346 GAH 587, 26 Juni 1837, folio 81vo – 82 
347 GAH 161, 19 April 1837, folio 103 
348 GAH 587, 10 Mei 1837, folio 64vo – 65 
349 GAH 161, 14 Juni 1837, folio 132 
350 Simon Demmendaal, zie 1835 
351 GAH 162, 22 November 1837, folio 22 
352 GAH 1232, Jaarrekening 1837, pagina 114 
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ƒ4460,20 
Subsidie aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen,  
Mandaten 390 – 393         ƒ1250,- 
Aan Van Uven en Compagnon voor steenkool voor de scholen, Mandaat 436, ƒ118,21 
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool, toelage, mandaat 394,    ƒ150,- 
Idem, tegemoetkoming vuur  en licht, mandaat 395-396,       ƒ40,- 
Subsidie voor de Commissarissen van de Israëlitische school, nr. 397,   ƒ300,- 
Tegemoetkoming in de huishuur aan de onderwijzers, mandaat 398,     ƒ50,- 
Toelage aan de Plaatselijke Schoolcommissie voor uitdeling van de prijzen aan de 
Burgerscholen, mandaat 399,         ƒ250,- 
 

5.155 Tabellen over de schoolgebouwen 
Gedeputeerde Staten vragen voor 15 October 1838 twee tabellen in te zenden omtrent de 
schoolgebouwen en de onderwijzers in Hoorn. Het verzoek wordt doorgezonden aan de 
Plaatselijke Schoolcommissie, met de vraag om ze samen met de Commissarissen van de 
Stads- en Diaconiescholen in te zenden.  
Het gevraagde wordt op 10 October geretourneerd en doorgestuurd aan het provinciaal 
bestuur.353 

5.156 Jaarrekening 1838 354  
Generale kosten:  
Er is geen sprake meer van schrijfloon voor W. Kraay. 
Subsidie voor de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen in 1838,  
Mandaten 413-416,         ƒ1250,- 
Aan Van Vuren en Compagnon voor steenkolen voor deze school in 1838,  
Mandaat 497,            ƒ128,70 
Aan de Commissarissen van de Zondagsschool, subsidie over 1838,  
Mandaten nummers 417 en 418,          ƒ170,- 
Aan de Israëlische school, subsidie, mandaten 419 en 420,      ƒ350,- 
Aan de Plaatselijke Schoolcommissie de jaarlijkse toelage voor onder andere de prijsuitdeling 
in 1838, mandaat nr. 421,          ƒ250,- 
 

5.157 Beeloo wordt lid Provinciale Schoolcommissie en Schoolopzichter 
Tot lid van de Provinciale Schoolcommissie en tot Schoolopziener van het 5de District in 
Noord-Holland is in 1839 benoemd de heer A. Beeloo, lector in de Geschiedenis, 
Aardrijkskunde en Nederlandse Letteren aan het Koninklijke Instituut voor de Marine te 
Medemblik.355 

 
353 GAH 162, 5 September 1838, folio 141vo, GAH 162 10 October 1838, folio 153, GAH 588, 14 September 
1838, folio 101vo 
354 GAH 1233, Jaarrekening 1838 
355 GAH 163, 15 Meij 1839, folio 57 
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5.158  In het buitenland studerenden hoeven niet meer gemeld te worden  
De Gouverneur deelt in 1839 mee dat de vermelding van diegenen die onderwijs ontvangen in 
buitenlandse gestichten of vandaar zijn teruggekomen, niet meer hoeft te geschieden.356 357 

5.159 Rijksjaarwedden moeten vermeld worden 
De Gouverneur gelast om voortaan bij de kennisgeving van verandering in het personeel van 
de onderwijzers en bij de voordrachten tot vervulling van onderwijzersplaatsen op te geven of 
aan de betreffende scholen rijksjaarwedden of toelagen verbonden zijn.358 

5.160 De Verlaatweg moet verbeterd worden 
De schoolopziener van het 3de District in Noord-Holland maakt bezwaren tegen de ongunstige 
situatie van de Verlaatweg naar de Wogmeer. Hij vraagt in het belang van de schooljeugd van 
Spierdijk deze weg te verbeteren van Spierdijk naar de Wogmeer voor het bezoeken van de 
bijschool aldaar.359 

5.161 De verantwoording door de Zondagsschool in 1839 
B&W nemen kennis van het rapport van de Directie van de Zondagsschool over de periode 1 
Meij 1838 tot 1 Meij 1839, met de verantwoording van de subsidie van ƒ170,-. De Commissie 
wordt bedankt, de verantwoording wordt goedgekeurd en de subsidie voor 1839-1840 wordt 
weer op ƒ170,- gesteld.360 

5.162 Opvolging van J. Pan door De Bruijn Kops 
Ter vervulling van de vacature van J. Pan, die naar elders is vertrokken, heeft de raad in 1839 
in zijn plaats tot lid van de Plaatselijke Schoolcommissie benoemd zijn medelid Mr. Gerard 
Willem de Bruijn Kops.361 
Mr. G.W. de Bruijn Kops woont op de Gouw en is Agent van de Nederlandsche Maatschappij 
ter begunstiging van de Volksvlijt. Hij is raadslid van 14 October 1834 tot 13 September 
1849. 
 

5.163 Ontslag voor mr. Pan en benoeming Backer 
De Raad heeft in 1839 besloten eervol ontslag te verlenen aan Mr. J. Pan onder dankzegging 
voor de door hem als lid van de Plaatselijke Schoolcommissie bewezen diensten.362 

B&W berichten aan de Plaatselijke Schoolcommissie dat de Raad op 15 April L. Backer 
Overbeek tot lid van de Plaatselijke Schoolcommissie heeft benoemd, ter vervulling van de 
vacature ontstaan door het overlijden van G.J. Rijnders.363 

 
356 GAH 163, 17 Julij 1839, folio 82 
357 Zie ook GAH 588, 16 Junij 1838, folio 71vo, GAH 589, 2 Julij 1839, folio 82vo, GAH 589, 23 December 
1839, folio 155vo. 
358 GAH 163, 9 October 1839, folio 117 
359 GAH 163, 16 October 1839, folio 119vo 
360 GAH 163, 23 October 1839, folio 125 
361 GAH 589, 21 Februarij 1839, folio 29vo 
362 GAH 589, 10 April 1839, folio 54 
363 GAH 590, 16 Maart 1840, folio 51 
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5.164 De leveranties overschrijden de uitgetrokken bedragen 
De Raad van de stad heeft van de Burgemeester te horen gekregen dat een aantal leveranties 
de op de begroting uitgetrokken bedragen overschrijden. 

Zo wordt het artikel Jaarwedden van Meesters overschreden met ƒ47,98. Deze meerdere 
uitgaven kunnen bestreden worden door bedragen die op overige artikelen beschikbaar 
blijven; voor het onderwijs met name op het Artikel Jaarwedde van de Rector ƒ49,-.364 

5.165 Jaarrekening 1839 365  
Het toegestane totaal is       ƒ4300,- 
Geautoriseerd is op 23 Julij 1840,         ƒ147,98 
           ƒ4447,98 
Subsidie aan de Stads- en Diaconieschool, mandaat 439-442  ƒ1250,- 
Aan Van Uven en Comp. Voor steenkool, mandaat 493,     ƒ136,80 
Toelage Commissie Zondagsschool, mandaat 443,       ƒ150,- 
Aan Plaatselijke Schoolcommissie, uitreiking prijzen, mandaat 444,   ƒ250,- 
Toelage aan de Israëlitische school, mandaat 445,      ƒ300,-. 

 

5.166 Het onderwijsschooltoezicht in de periode 1801 tot 1857  
Het onderwijs schooltoezicht werd vanaf 1801 als volgt uitgeoefend over het Lager 
Schoolwezen, dat wil zeggen de Nederduitsche Scholen en de Franse dag- en kostscholen: 

1801 tot 1804; J. Clarisse, 
1805 tot 1837; …, predikant te Hoogkarspel, 
1837 tot 1838; P.M. van Goens, 
1838 tot 1839; P. van der Velden, 
1839 tot 1857; A. Beeloo, lector aan het Koninklijk Instituut der Marine te Medemblik. 
 
Het toezicht op de Latijnse Scholen berustte vanaf 1 April 1816 bij H. Wijnbeek, die als 
commissaris van die scholen optrad. In 1818 werd die titel gewijzigd in Inspecteur van de 
Latijnse scholen in de Noordelijke Provinciën. 
 

5.167 De Scholen mogen geen collecte houden 
B&W berichten aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen dat zij in verband 
met het niet onbelangrijke batig saldo dat de rekening van de administratie over 1840 
aangeeft, het bezwaarlijk vinden het verzoek van de Commissarissen om een huis-aan-huis 
collecte te doen, in plaats van de maandelijkse collectes in de kerken, in te willigen. 
 

5.168 Cijfers uit de Jaarrekening van Scholen  
Jaarrekening 1845.366 
Betaald aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen de bijdrage voor 1845 
volgens gekwiteerde mandaten en bijlagen, nummers 432, 433, 434;   ƒ1093,82 

 
364 GAH 590, 19 Julij 1840, folio 83vo – 84 
365 GAH 1235, Jaarrekening 1836 
366 GAH 1245, Jaarrekening 1845 
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Jaarlijkse bijdrage aan de Plaatselijke Schoolcommissie voor de aankoop van prijzen voor de 
Burgerscholen, 461 ;            ƒ250,- 
Wegens jaarbijdrage aan de directie van de zondagsschool over 1845, nr. 462:    ƒ150,- 
Jaarlijkse bijdrage aan de Nederlands Israëlitische Schoolcommissie,  
nummers 463- 464;             ƒ300,- 
 

5.169 Plaatselijke Schoolcommissie intekenen op een grote kaart van Nederland?  
Missive van de Gouverneur van 17 Oktober jongstleden ten geleide van 8 stuks prospectussen 
van een grote kaart van het Koninkrijk der Nederlanden ten dienste der scholen, uitgegeven 
wordende bij de boekhandelaar G.B. van Goor te Gouda, met het verzoek de prospectussen 
hetzij op de bijgevoegde kaart worde ingetekend of niet, voor de eerste November aanstaande 
te mogen terug ontvangen. 

B&W stellen het verzoek in handen van de plaatselijke schoolcommissie en van de 
Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool met het verzoek binnen 24 uur te willen 
rapporteren of zij al dan niet genegen zijn daarop in te tekenen.367 

B&W berichten aan de gouverneur dat op de genoemde prospectus van Van Goor alhier niet 
is ingetekend.368 

5.170 Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen over rekening van 1845  
Missiven van de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen, die staat van ontvangsten 
en uitgaven van de scholen over het vierde kwartaal van 1845 inzenden, als reactie op het 
schrijven van B&W van 12 Januari jongstleden. 
De commissie geeft te kennen dat de door het college verlangde doorgaande rekening van alle 
ontvangsten en uitgaven over 1845 geen meerder licht op de zaak zou werpen, waarom zij 
verlangt van het inzenden van dezelve verschoond te blijven. 

B&W geven de commissie te kennen dat zij moeten voldoen aan hoger last en dat daarom aan 
het laatste mandaat moet worden geannexeerd de rekening over het gehele jaar. Daaraan zal 
de commissie moeten voldoen terwijl de bijdrage van de Doopsgezinde gemeenten zullen 
behoren te worden ingevorderd, waartoe de commissie wordt uitgenodigd.369 

5.171 De Commissie van de Stads- en Diaconiescholen en de financiën 
De commissie van de Stads- en Diaconie scholen delen mee geen ander rentegevende 
kapitalen te bezitten dan 2 en een half procent. 
Inschrijving in het grootboek. 
Interest over het laatste half jaar 1845 verschijnt pas 1 Januari 1846 en kan daardoor niet in 
ontvangst geboekt worden. 
Uit de twee eerder gezonden Staten blijkt genoegzaam de ontvangst en uitgaaf over 1845. 
De commissie erkent de ontvangsten van de sommen van ƒ541,08 en van ƒ235,80, maar het 
geheel werpt geen nader licht op de gehele rekening. De commissie wil dus verschoond 
blijven van verzoek om nadere informatie. 

 
367 GAH 169, 21 Oktober 1845, fol. 255vo 
368 GAH 595, 27 Oktober 1845, fol 192vo 
369 GAH 170, 20 Januari 1846, fol 20, 20vo 
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De Doopsgezinde Gemeente weigert te voldoen de bedragen ad ƒ30,- waarop de commissie 
gerekend had. 
De collecte per kwartaal leverde niets meer op nadat de opheffing van de school bekend is 
gemaakt. 
Gaarne ontvangt de commissie de nog niet gedoneerde som van ƒ573,11 om de 
onvermijdelijke uitgaven te doen. 
Met genoegen verneemt de commissie van haar leden die tevens lid van de Raad zijn dat het 
lidmaatschap waarschijnlijk per 1 Juli zal eindigen, aangezien de commissie zich bezwaard 
vindt nog langer op deze manier door te werken. Bovendien is door de toename van het aantal 
leerlingen bij de school van meester Kraay een ondermeester dringend noodzakelijk. 
Voor de commissie tekenen F. van Bredehoff, de Vicq van Oosthuizen en J.A. Coenen.370 
 

5.172 Over de aanbesteding van de schoollokalen in de Munt 
De burgemeester deelt in 1846 na een melding van de aanbesteding van brandblusmiddelen 
mee dat aanbesteding moet plaatsvinden van het veranderen van de benedenverdieping der 
voormalige Munt in de Muntstraat tot inrichting van twee schoollokalen. 

Besloten wordt om deze stukken te brengen in de eerste vergadering van de Raad die tevens 
bepaald wordt op donderdag 15 Januari aanstaande om 11 uur, alsmede om de besteding van 
de andere werken te doen ter raadhuize dezer stad op donderdag 24 Januari aanstaande om 12 
uur.371 

5.173 Beslissingen over het gebouw aan de Muntstraat 
Uit de Raadsagenda nr. 6 372 
Der Burgemeester doet aan de Raad drie voorstellen: 
a. Het gebouw staande in de Muntstraat binnen deze stad in te richten tot Stadsarmenscholen; 
het te doen vertimmeren volgens overlegde tekening, opgemaakt door de architect: 
alsmede om bij goedkeuring daarvan B&W te machtigen om bij Gedeputeerde Staten 
goedkeuring te vragen om de kosten van die vertimmering, die niet op de begroting van 1846 
kunnen worden gebracht, te betalen uit de voorhanden zijnde fondsen; 
om nader te worden geregulariseerd bij de begroting van 1847. 
De vergadering, de tekening geëxamineerd en goedgekeurd en zich overigens met het voorstel 
verenigd hebbende, wordt dienovereenkomstig besloten. 
b. B&W te machtigen met de voorbereiding van de werkzaamheden ter oprichting van het 
onderwijs op genoemde school een aanvang te maken. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

5.174 G.S. machtigen B&W uitgave voor de Stadsarmenschool 
Gedeputeerde Staten machtigt op 29 Januari 1846 B&W van Hoorn om het gebouw in de 
Muntstraat te vertimmeren ter inrichting van een Stadsarmenschool voor een som van ƒ2050,- 

 
370 GAH 366, 19 Januari 1846, nr. 38, bij 20-1-1846. no. 98 
371 GAH 170, 13 Januari 1846, fol. 13-13vo 
372 GAH 660, 15 Januari 1846, ongenummerd 
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te betalen uit de bij kas zijnde gelden. Deze uitgaaf moet op de staat van de begroting voor 
1847 in buitengewone uitgaaf geregeld worden.373 
 

5.175 Op zoek naar een lokaal voor de Zang- en Toonkunst 
Missiven van de Commissarissen van de Stad- en Diaconiescholen van 15 November 1845 in 
antwoord op bericht van B&W van 12 November met gemelde redenen dat het schoollokaal 
van de onderwijzer Kraay niet anders disponibel is dan des woensdags en zaterdags na 4 uur. 
Hiervan wordt bericht gegeven aan de Commissie voor de Zang- en Toonkunst.374 

 

5.176 Ruimte voor Zang- en Toonkunst gevonden 
Missive van de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool van 19 December 1845 in 
antwoord op een schrijven van B&W dat de Commissarissen de nodige schikkingen zullen 
treffen, op dat met 1 Januari 1846 het schoollokaal van de heer Kraay op donderdagavond van 
7 uur tot 9 uur kan worden gebruikt door de op te richten Zangschool. 
B&W geven hiervan kennis aan de Commissie over de Zang- en Toonkunst.375 

 

5.177 B&W kunnen geld niet uitkeren aan Stads- en Diaconieschool 
Burgemeester en Wethouders van Hoorn geven in 1846 met leedwezen kennis aan de 
Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen dat het College aan hogere lasten moet 
voldoen. Daardoor is het het College niet mogelijk de laatste termijn der bedragen aan de 
Stads- en Diaconiescholen uit te keren zonder dat daarbij wordt overgelegd de doorlopende 
rekening over het gehele dienstjaar 1845, die zich behoort aan te sluiten bij die van 1844, 
waarvan reeds een afschrift is ingezonden bij de rekening van dat dienstjaar. 

Wat nu betreft de bijdrage die door de verschillende kerkgenootschappen verschuldigd zijn, 
deze zullen tot 1 July 1846, wanneer wij de nieuwe regeling van het (lager) onderwijs in 
werking hopen te brengen, moeten worden aangezuiverd. 
Het College verzoekt de Commissarissen daartoe de nodige pogingen aan te wenden; waarbij 
een bereidverklaring van het College om de kerkgenootschappen die in gebreke blijven, 
daartoe aan te schrijven wanneer pogingen van de Commissarissen onverhoopt niet de 
gewenste uitwerking hebben.376 
 

5.178 De Commissie stuurt een rekening met een tekort in 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen te Hoorn berichten op 5 Maart 1846 
aan het College ter voldoening aan de missiven van het college van 23 Januari, dat zij deze 
toezenden: 
1. de doorlopende rekening van de Stad- en Diaconiescholen over 1845 met een tekort 
waarover de Commissie eerdaags een mandaat hoopt te ontvangen. 
2. de ongevulde tabel der Armenscholen over 1845 met daarbij behorende toelichtingen. 

 
373 GAH 660, 3 Maart 1846, ongenummerd. Raadsagenda 6 
374 GAH 169, 18 November 1845, fol. 285 
375 GAH 169, 22 December 1845, fol. 315vo 
376 GAH 596, 23 Januari 1846, fol. 16-16vo 
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B&W besluiten het mandaat over 1845 ad ƒ316,935 aan de commissie af te geven.377 
 

5.179 De garnizoenscommandant wil een schoollokaal gebruiken  
De garnizoenscommandant herinnert aan het feit dat hem voor enige tijd een schoollokaal is 
toegezegd (door Wethouder van Pabst Rutgers) voor gebruikmaking ervan door het 
garnizoen. 
De voorzitter bericht dat tot in orde brenging van dat lokaal, bereids bericht is gedaan aan de 
architect, alsmede met de nodige bevelen het in orde te maken.378 
 

5.180 G.S. bevestigen de ontvangst van het Schoolreglement 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland berichten op 12 November 1846 de ontvangst van 
het afschrift van het door de Raad op 15 Oktober jl. vastgestelde Reglement op het 
Schoolwezen voor het Lager Onderwijs. 
B&W besluiten hiervan mededeling te doen aan de Raad én aan de commissie over het 
Middelbaar en Lager onderwijs. 
B&W geven voorts kennis aan de commissie dat het reeds in afschrift aan haar ter hand 
gestelde reglement nu in werking kan worden gebracht.379 
 

5.181 Ontslag van Van Leeuwen en benoeming van Van Foreest 
Ontvangen een kennisgeving van Gedeputeerde Staten met het Provinciaal Blad nummer 77, 
die inhoudt dat Mr. G. van Leeuwen op zijn verzoek door de koning eervol is ontslagen en dat 
in zijn plaats het lid van de Provinciale Schoolcommissie, en tot schoolopziener in het Derde 
District is benoemd Jonkheer Mr. Cornelis van Foreest, lid van de Raad van Alkmaar.380 

5.182 Nota's scholen Kriebel en Kraay 
De plaatselijke schoolcommissie heeft op 20 November 2 nota's van benodigdheden 
enzovoorts voor de scholen van de onderwijzers Kriebel en Kraay ingezonden. B&W 
besluiten deze stukken voor advies aan de stadsarchitect te geven.381 

5.183 Samenstelling College van B&W van 1840-1851 
Het college van B&W van 1840 tot 1851 is als volgt samengesteld: 
J.C. van de Blocquerie, Burgemeester, 1 Februari 1808 tot 15 Oktober 1844, 
J.G. van Pabst Rutgers,1ste Wethouder van 2 Juni 1829 tot 29 Oktober 1855, 
P. van Geldrop Az, 2e Wethouder, 6 Januari 1840 tot 30 Januari 1847, 
N. Carbasius, 2de Wethouder, 30 Januari 1847 tot 28 Juli 1860. 
 
Na het overlijden van Van de Blocquerie op 15 Oktober 1844 wordt per 6 Januari 1845 
benoemd Jonkheer Mr. Van Akerlaken. Hij overlijdt op 20 September 1862. 
Er zijn van 16 Maart 1824 tot 14 Oktober 1851 19 raadszetels, waaronder ook de 
burgemeester. 

 
377 GAH 170, 10 Maart 1846, fol. 67 
378 GAH 370, nrs. 1227/139, 10 November 1846 
379 GAH 170, 17 November 1846, fol. 301 
380 GAH 170, 17 November 1846, fol. 301 
381 GAH 170, 24 November 1846, fol. 307 
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Tot de nieuwe schoolcommissie in 1846 behoren ook raadsleden: 
Lucas Stokbroo, Nederlands-Hervormd, 1847 tot 1867, 
Gerrit Willem de Bruyn Kops, Waals Hervormd, 1834 tot 1849, 
Mr. Willem Christiaan Jan de Vicq, 
Mr. A. J. Faber (Antonius Joseph), Rooms-Katholiek, 1844 tot 1851, 
Mr. Cornelis Agathus Duker, Nederlands Hervormd, 1849 tot 1855, 
Jonkheer Mr. Louis van Styrum, Nederlands-Hervormd, 1844 tot 1860. 
Willem Nijsen (R.K.) wordt voor het eerst raadslid in 1861. 
In de commissie zitten ook niet raadsleden, te weten: 
J. Willaars, Luthers, en Backer Overbeek. 
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6 DE PRIJSUITDELINGEN 
 

6.1 Verzoek aan de Raad om uitreiking aanmoedigingsprijzen bij te wonen 
De President deelt mee dat zich bij hem heeft gemeld een kleine commissie uit de 
Commissarissen van de Franse - en Nederduitse scholen. Zij heeft hem er kennis van gegeven 
dat er morgen aan de lerende jeugd in de voornoemde scholen publiek, dus in het openbaar, in 
de Grote Kerk enige prijzen ter aanmoediging worden uitgedeeld.382 
De commissie verzoekt dat een commissie uit deze Raad, deze plechtigheid met hun 
tegenwoordigheid wil vereren. 
Besloten wordt dat de leden uit de Kamer van Wethouders en geassisteerd door de secretaris 
te verzoeken om deze plechtigheid namens de Raad bij te wonen. 
 

6.2 Verzoek "goedmaking" kosten prijsuitreiking  
Voor de Kamer van Wethouderen verschenen in maart 1807 twee leden van de Plaatselijke 
Schoolcommissie met het verzoek enige gelden beschikbaar te stellen voor goedmaking 
hunner kosten, zoo aan het uitdelen van prijzen en de anderszins". Hun wordt toegekend 
ƒ100,-. 383 

6.3 Verslag prijsuitreiking uit Schoolnieuws  
In het Schoolnieuws van 1806 wordt verslag gedaan van de prijsuitreiking. 

Na vooraf gehouden nauwkeurig onderzoek van de vlijt en de vorderingen der leerlingen in de 
Fransche en de alhier gevestigde acht Nederduitsche Burgerscholen, is op den 26e November 
laatstleden in de Grote Kerk door een vriendelijke vergunning en hulp van Heeren 
Commissarissen derzelve in tegenwoordigheid van den Heer Hoofdofficier en eene 
Commissie uit de Raad dezer Stad, uit het Collegie van Heeren Commissarissen der Groote 
Kerk en uit het Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen, alhier, en van den 
Schoolopziener van dit District en de Plaatselijke Schoolcommissie, gelijk ook van een groot 
aantal aan-schouwers uit onze Burgerij en van elders, eene uitdeling van prijzen gedaan aan 
95 der meest verdienstelijke Leerlingen. 
Dit eerste Kinderfeest werd geopend met het spelen van het orgel en eene daarop volgende 
zeer nadrukkelijke voordragt van de Eerwaarden Heer H. van IJssel Groothuis, leraar der 
Hervormde Gemeente, en medelid der plaatselijke Schoolcommissie waarin de 
noodzakelijkheid en het gewicht der vorming van de mens, in zijne jeugd, werd betoogd. 
Nadat het orgel zich onder de kundige handen van de heer Swarthoff andermaal had laten 
hooren, traden leerlingen Jan Houtkoop en Gerbrand Sandersen uit de Fransche School, op, en 
ontvingen hun prijzen uit handen van de Eerwaarden Heer E.M. Engelberts, rustend Leraar 
der Hervormde Gemeente en President der Schoolcommissie; waarna zij op eene bevallige 
wijze eene dankzegging deden, de eerste in de Fransche en de tweede in de Engelsche taal. 
Na de afgifte van alle de Prijzen, ook aan de Nederduitsche leerlingen deed de jongeling 
Cornelis van der Ezen, mede een Leerling uit de Fransche school op eene zeer voegzame en 
aangename wijze, aan Heeren Commissarissen ene dankzegging in Nederduitsche versmaat; 
ook uit naam van alle de Nederduitsche leerlingen aan welke prijzen toegedeeld waren. 
Waarna de Eerwaarde Heer Groothuis, door alleszins gepaste en veel gevoel wekkende 
aanspraken aan de Jeugd, aan de Schoolonderwijzers, aan de Heere Hoofdofficier en de Leden 

 
382 0348/362, Stedelijke Regering, 0348/362 pag. 328, 25 Nov. 1806 
383 OAH 363, 10 Maart 1807, pag. 163-164 
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der Regering, aan Ouders, en aan anderen, in onderscheiden betrekkingen, elk tot hunne 
bijzondere pligten trachtte op te wekken. 
Wordende, na dit alles, deze voor de jeugd zoo aangename als aanmoedigende plechtigheid, 
tot genoegen van vele aanwezigen, de onder het Spelen van het Orgel gesloten. 384 
Na de rede van Groothuis werden in totaal 217 boekgeschenken uitgedeeld. 
De President van de Schoolcommissie werd bedankt door de leerling Piet Pet. 
Ook de volgende leerlingen van de Fransche School dankten in het Frans of Engels: Gerbrand 
Sandersen, Wouter Kaay, Cornelis van der Eze, Cornelis Christoffel van de Blocquery, Petrus 
Samuel Lambert van Wicquevoort Crommelin, Rudolf Schellinger van Geldrop, Jan Nicolaas 
Petersen, Hendrik Ligtenberg, Hermanus Borghout de Jonge en Jan Kornelis van Hemert.385 
 

6.4 De prijsuitreiking aan de leerlingen en gedenking van de heer Ris 
In 1808 verloopt het als volgt.  

Nadat vooraf het jaarlijks examen in de Fransche en Nederduitsche scholen dezer stad 
gehouden was, had de Plaatselijke Schoolcommissie alhier het genoegen, om voor de derde 
maal eene openlijke en aanzienlijke Prijsuitdeeling te doen aan een getal van 274 leerlingen; 
zijnde daartoe opnieuw in staat gesteld door de Regering dezer Stad en het Hoorns 
Departement der loffelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 
Des morgens te 9 uren vergaderden alle de onderwijzelingen van de Fransche en 
Nederduitsche Scholen met derzelver leeraren in de Groote Kerk onder het spelen des orgels 
en den toevloed eener talrijke menigte menschen van allerlei rang en staat.  
De President der Plaatselijke Schoolcommissie, de Weledele Heer H. van IJssel Groothuis, 
opende verder deze plechtigheid met een zeer gepaste en nadrukkelijke aanspraak, waarin hij 
het belangrijke en nuttige der hervorming van het Schoolwezen deed opmerken, hij de 
vruchten derzelfde bepaalde, en het pligtmatige herinnerde voor elk, om in zijne kring en in 
zijne betrekking daaraan mede te werken. 
Aan den goede wil en ijver door Schoolonderwijzers in het algemeen, en van de zeer 
verdienstelijke Fransche Schoolhouder T. de Bruin in het bijzonder, werd openlijke 
goedkeuring en lof gegeven, en op aanhoudende toeleg, om de jeugd wel te leiden, met 
ernstig aangedrongen. 
Bijzonder gaf de spreker aan de gezamenlijke schooljeugd het genoegen der Commissie te 
kennen over derzelver in dit jaar betoonde oplettendheid en vorderingen, waarvan dan ook 
eene ruime uitdeling van prijzen het gevolg was. 
De heer Drost van dit District, de Heeren Burgemeesters, Hoofdofficier en Wethouders dezer 
stad, de Commissie van het Departement der Maatschappij tot nut van het Algemeen, die met 
den Districtsschoolopziener J.  deze plegtigheid bijwoonden, werden voor hunne werkzame 
deelneming in het lot der Hoornse jeugd bedankt; 
en nadat zich wederom het orgel had laten horen, geschiedde de uitdeling der Prijzen, terwijl 
eenige jongelieden uit de Fransche School in de Engelsche, Fransche en Hollandsche taal, op 
de bevalligste wijze hun dank betuigden. 
De President hervatte vervolgens zijne rede, welke alle, zoo degene, die Prijzen ontvangen, 
als niet ontvangen hadden, tot leerlust , naarstigheid en gehoorzaamheid op, en spoorde 
ouders en allen die eenige invloed hadden, aan, om niets onbeproefd te laten, om het belang 
van een aanmerkelijk deel der menschheid, de welvaart van kinderen, te bevorderen. 
Voorts herinnerde hij, in eene Aanspraak aan zijn Medeleden met zeer veel aandoening en 
smartgevoel, aan het onlangs geleden verlies in den onverwachte dood van het 

 
384 Uit Schoolnieuws, Nov/Dec 1806, pag. 78-80 
385 Aanvullingen uit "Bijdragen Betrekkelijk den Staat en de Verbetering van het Schoolwezen in het Koninkrijk 
Holland". (November 1807) 
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allerwerksaamst en nuttig Medelid, den Heer P. Ris; een man die door vele betrekkingen en 
uitgestrekte werkzaamheden in de Maatschappij, door hartelijke zucht en onvermoeide ijver 
voor het belang der schooljeugd, zoo veel goeds onder ons gesticht heeft, en die gelijk hij 
door zijne kunde, doorzigt, ijver, liefde, edelmoedigheid en werkdadig Christendom, bij een 
aantal stille deugden, aller achting waardig was, ook als kindervriend in gezegende 
nagedachtenis blijven zal. 
Deze herinnering roerde het hart der toehoorders tot weemoed, die het afsterven van dien 
brave mensenvriend en Christen, als algemeen verlies van deze stad niet slechts, maar ook als 
verlies voor onze jeugd gevoelden. 
Eindelijk sloot met muziek des orgels de ganzen plechtigheid; die algemeen genoegen gaf; 
terwijl de Plaatselijke Schoolcommissie tot hare blijdschap mag berigten dat het verbeterd 
onderwijs in de Scholen dezer Stad ook dit jaar toegenomen en in meer dan eene proeve 
geslaagd is.386 
 
6.6 Kosten voor de uitreiking van de prijzen  
De Kamer van Wethouders deelt mee dat 2 leden uit de Plaatselijke Schoolcommissie binnen 
deze stad verzocht hebben om van stadswege hun gelden toe te kennen om hun kosten goed te 
maken voor zowel voor het uitreiken van prijzen als anderszins. 
De Commissie krijgt voor de prijzen ƒ400,00 uit de stadskas. 
Opmerking: In dezelfde vergadering vragen de 2 leden over het opstellen van een reglement.  
 

6.7 Kosten prijzen voor de lerende jeugd 
Opnieuw is in 1808 aan de Plaatselijke Schoolcommissie een bedrag van ƒ100,- toegekend 
om de kosten te dekken voor de uit te delen prijzen aan de lerende jeugd. 
In Afschrift aan de Commissie.387 
Wethouder Van Bronckhorst is commissaris over het Stads- en Diaconieschool. Hij deelt mee 
dat op 26 September in het openbaar in de Grote Kerk aan de lerende jeugd van deze school 
op een plechtige wijze prijzen zullen worden uitgedeeld. Hij verzoekt namens de 
commissarissen aan de Burgemeester die gelegenheid met zijn aanwezigheid te vereren en de 
plechtigheid bij te wonen. Verder wijst hij er op dat op die tijd de banken voor de leden van 
de Stadsregering open zullen staan. De Burgemeester en de Wethouders zullen de 
plechtigheid met hun aanwezigheid opluisteren. 
Evenals in vorige jaren waren alle notabelen weer verzameld in de Groote Kerk om er getuige 
van te zijn dat de leerlingen de prijzen in ontvangst namen en dat de laatste in het Frans, 
Engels, Duits en Hollands de Commissieleden dankten. (Verder geen bijzonderheden.) 388 
Gewoontegetrouw ontvangt het Comité in 1811 weer een bijdrage in de kosten.389 
 

6.8 Prijzengeld in 1819  
Aan de Commissarissen is betaald tot aankoop van prijzen voor de Burgerscholen in 1819 
(nummer 427) ƒ180,00. 390 

 
386 Bijdrage uit Schoolnieuws, volume 8. Pag. 51-54 
387 0348/365 Stedelijke regering pag. 229. 9 Aug. 1808 
388 Bijlagen bij Schoolnieuws September 1810 en OAH 367, 13 September 1810 
389 OAH 367, 30 Mei 1811 
390 GAH 1197, Jaarrekening 1819, pag. 183-185 
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6.9 Reglement voor de bedragen voor de prijzen 
De burgemeester heeft van de Plaatselijke Schoolcommissie het verzoek ontvangen ƒ200,- uit 
de stadskas te ontvangen als prijzengeld voor de leerlingen van de Burgerscholen. Omdat die 
som meer is dan voor deze post voorheen aan de Burgerscholen werd uitgedeeld, wil een 
burgemeester graag vernemen of er een Reglement voor deze prijsuitdeling bestaat, en wel in 
het bijzonder ten opzichte van de Franse scholen. Bovendien vraagt de burgemeester of de 
afname van leerlingen op de Franse school is gecontinueerd, wat consequenties voor een 
begroting met zich mee zou brengen.391 

6.10 Uitbetaald aan prijzengeld in de jaren 1820, 1821 en 1822  
In 1820 392 betaald aan de Commissarissen over de Burgerscholen onder nummer 450 voor 
uitdeling van prijzen aan deze scholen       ƒ200,- 
Een som van Honderd gulden aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen voor 
een extra toelage van prijzen in deze scholen onder nummer 451,     ƒ100,- 
En in 1821393 betaald aan de Commissarissen van de Burgerscholen wegens subsidie tot het 
verdelen van prijzen in genoemde scholen, volgens een mandaat nummer 470,  ƒ200,- 
In 1822 394 betaald een bijdrage voor de prijzen aan de Burgerscholen, nr. 489,   ƒ200,-    
idem nr. 490,            ƒ100,-    
idem nr. 491,  Boekgeschenken aan de Burgerscholen         ƒ15,35 

 

6.11 Het College wil informatie over het prijzengeld  
In 1845 verzoekt het college de plaatselijke schoolcommissie om ten spoedigste en uiterlijk 
voor het einde dezer week op te geven hoeveel in elk der drie laatste jaren is besteed tot 
aankoop van prijzen voor de Franse en Burgerscholen binnen deze stad, en wel afzonderlijk 
hoeveel voor de Franse en hoeveel voor de Burgerscholen.395 

Ter beantwoording van de aanschrijving van 16 September 1845 van uw College bericht de  
commissie “hebben wij de eer u te informeren dat aan prijzen voor de onderscheidende 
scholen in de drie laatste jaren door onze plaatselijke schoolcommissie is uitbetaald en 
uitgereikt:” 

In het jaar 1842: 
In de Burgerscholen  ƒ167,95  
In de beide Franse scholen   ƒ45,10  
In de Israëlitische school   ƒ41,50  
Totaal    ƒ254,55  
 
In het jaar 1843: 
In de Burgerscholen   ƒ158,40 
in de Franse scholen    ƒ45,20 
In de Israëlitische school    ƒ42,45  
Totaal    ƒ246,05 

 
391 GAH 570, 28 Juny 1820, fol. 57/57vo 
392 GAH 1198, Jaarrekening van de Gemeente over 1820 
393 GAH 1200, Jaarrekening 1821 
394 GAH 1202, Jaarrekening 1822 
395 GAH 595, 16 September 1845, fol. 166 
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In het jaar 1844: 
In de Burgerscholen  ƒ169,75 
In de Franse scholen    ƒ45,50 
In de Israëlitische school    ƒ46,50 
In totaal    ƒ252,75  
 
Zijnde bij de Franse scholen de onkosten van het inbinden der prijzen en de transportkosten 
der boeken in de opgegeven sommen begrepen. 
De plaatselijke schoolcommissie alhier en namens dezen, L. Stokbroo, secretaris.396 
  

 
396 GAH 364, bij B&W van 25 September 1845, fol. 32 
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7 DE BURGERSCHOOL 1795-1806 
 

7.1 Conceptplan Toezicht Burgerscholen 
“Is goed gevonden en verstaan voornoemde Burgers te bedanken en gemelde plan te houden 
in advies. Fiat insertio 

Concept Plan ter Daarstelling van een Comité van toeversicht over de Burger Scholen 
der Stad Hoorn, 
overgelegd aan de Municipaliteit van gemelde stad door de Burgers; J.F.G. Welman, Jacob 
van Beek Boonsz, Pieter Ris en Cornelis Breeveldt ter concipieèring gecommitteerd, de twee 
eerste door gemelde Municipaliteit. En de beide andere door het Departement te Hoorn van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. 

Artikel 1 
De Municipaliteit deezer stad zal een Comité benoemen van zes of agt personen. 
Hetzij uijt hun midden, of buyten hun collegie ten einde een wakend oog te houden op de 
publique opvoeding der jeugd; vooral omziende naar zodanige Burgers, welkers 
Menschkunde en bedreventheid in de bijzondere takken der opvoedinge hun niet alleen ten 
geschikte voorwerpen maaken, maar die ook tevens lust en gelegenheid hebben om aan het 
verbeteren der schoolen met ijver te arbeiden en tot het houden van de nodige toeversicht, een 
gedeelte hunner tijd op te offeren. 

Artikel 2 
In het kiezen derselve zal aan geen bijzondere Gezindte de voorkeur gegeven worden, 
zullende vooral moeten gesorgt worden, zodanige voorwerpen aan te stellen, die voorstander 
zijn van de Hoofdleere des Evangeliums doch onbezield van secten ijver en vooral geen 
neiging koesterende om de zelve aan de jeugd in de schoolen in te boezemen. Hetwelk des te 
noodzakelijker is daar toch de schoolen open staan voor kinderen die van onderscheiden 
gezindtens afstammen. 

Artikel 3 
Aan de zelve zal een geschikte plaats ter vergadering worden aangewezen, waar zij ten 
minsten eenmale in de veertien dagen kunnen bijeenkomen, om onderling die middelen te 
beraamen, en in 't werk te stellen , die tot een gedurig voortwerkende verbetering kunnen 
dienstig zijn. 

Artikel 4 
Hun eerste bezigheid zal zijn het formeeren van een nieuw Reglement voor de Scholen tot 
welke in werking te brengen, zij door de Municipaliteit, nadat dezelve zal hebben 
geexamineerd en goedgekeurd, zullen worden ondersteund. 

Artikel 5 
Het Comité zal vervolgens naukeurig onderzoek moeten doen, welke Boeken in de schoolen 
worden gebruijkt, dezelve examineren ende zodanige die of door taalfouten of door ongepaste 
en voor de kinderen onverstaanbare leeringen of door trekken van partijdigheid in de 
Godsdienst ongeschikt zijn afkeuren, en buijten gebruik doen brengen; de nieuw uitkomende 
Schoolboeken oplettend beoordelen ende zodanige die inderdaad geschikt zijn om tot het 
groote doel der Schoolen het aankweeken namentlijk van kunde, verbeteren der zeeden en het 
inboezemen van Liefde en hoogachting tot het Opperweezen en den Even mensch. mede te 
werken met de nodige aandrang aanbevaalen. 

Artikel 6 
Het comité zal zorgen dat de kinderen in de Schoolen behalve in het spellen, Leezen, 
Schrijven en Cijfferen, onderwijs genieten in de gronden der Neder duijtse taal, het houden 
eener goede schrijfstijl de eenvoudigste grondbeginselen der Chritelijke Godsdienst, zoverre 
dezelven namentlijk aan alle Christen gezintens eigen zijn, zullende de bijzondere Sijstema uit 
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de schoolen geweert worden ten waare een of andere school alleenlijk voor kinderen van een 
bijzondere gezinte wierd aangeleid; alsmede zodanige Wetenschappen als tot een beschaafde 
opvoeding dienstig zijn, als de beginselen der geografie, wis en zeevaartkunde en wat dies 
meer is. 

Artikel 7 
Wekelijks zullen twee leden van het Comité een visitatie der Schoolen doen, waarvan de 
Schikking hoedanig aan hun gelaaten wordt en wel op onbepaalde tijden ten einde zorg te 
dragen dat het onderwijs in de Schoolen op de georden naarde wijze geschiede, zullende zij 
die de visitatie doen telkens aan de vergadering van het Comité van hun bevindingen rapport 
doen. 

Artikel 8 
Het Comité zal trachten of door Collectens of bij inschrijvinge of op eene andere geschikte 
wijze een fonds te verzamelen om uijt dezelve gepaste belooningen toe te werken zoo aan de 
kinderen, die door een braaf gedrag, trekken van Edelmoedigheid en deugd, als in haar ijver 
in het leeren boven andere hebben uitgemunt, als ook aan zodanige schoolhouderen, die zich 
het meest bevlijtigen om aan de hun opgelegde plichten, het vormen namentlijk van ´t 
verstand en het Hart der jeugd te voldoen en die van tijd tot tijd de best gevorderde en de 
geschiktste leerlingen voortbrengen.                   

Artikel 9 
Ten dien einde zal het Comité alle half jaar op daar toe te bepalen dagen in de bijzondere 
schoolen Examen moeten houden en in hetzelve de vorderingen der kinderen in eigen persoon 
onderzoeken ten einde de uijtgeloofde belooningen met een zichtbare onpartijdigheid uijt te 
reiken. 

Artikel 10 
Het Comité zal door hare wijzen trachten de nuttigste werkjes voor de kinderen in smaak en 
gebruik te brengen; en naar gelang haar fonds toereikende is, de Schoolhouderes schadeloos 
stellen voor de door hun ingevoerde leerboeken voor hun enig getal in voorraad tot zulke 
civiele prijzen te leveren, dat zij dezelve met hetzelfde voordeel als de door hun afgekeurde 
kunnen afgeven. 

Artikel 11 
Het Comité zal vooral dienen te letten op het Character en de kunde der Schoolhouders en 
geen middelen onbeproefd laten, om de reeds in dienst zijnde schoolhouders te doen aan te 
wennen in die kundigheden die hun tot het wel beoefenen hunner plicht noodzakelijk zijn; en 
in het vervolg alle zich aan te bieden schoolhouderen moeten Examineeren, zullende niemand 
voortaan tot het Schoolhouden worden toegelaten, dan die na een gehouden Examen, door het 
Comité van toeversicht over de publieke opvoeding der Jeugd als geschikte voorwerpen 
worden voorgedragen. 
 
(Was get:) J.W. Beek, boonz: J. F. G. Welman, Pr. Ris. Cs. Breevilt. 
Vergadering gehouden den 25 Januari 1796. Prasenten alle de Provisionele Burger 
Representanten Demptis Hellingman en Ris. 
 
De Burgers Volkert van Halm en Jacob Groes hebben ter voldoening aan de resolutie de dato 
15 Januarij laatst leden gerapporteerd dat zij de vergadering hebben bijgewoond. 
 

7.2 Instelling Commissie over het Lager Schoolwezen 
Ingevolge artikel 20 van de Publicatie van 29 July l.l. van het Departement Taalbestuur van 
Holland geprocedeerd zijnde ter benoeming van een Commissie over het Lager Schoolwezen 
dezer stad is daartoe benoemd en aangesteld de tegenwoordige commissie over het 
Burgerschoolwezen alhier, bestaande uit de leden ds. Engelbert Matthias Engelberts, Pieter 
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Ris, Jacob van Beek Cornelisz. en zijnde leden van de Kamer van Wethouderen verzocht en 
gekwalificeerd voornoemde commissie voor hen te doen compareren en dezelve van deze 
aanstelling kennis te geven.397 

7.3 Overgang Commissieleden Stads- en Diaconieschool naar Burgerscholen. 
Besloten is tot Commissarissen over het Stads- en Diaconieschool te benoemen: 

Volckert van Halm, 
Pieter Heinis, 
Ds. Johannes Henricus Schadd, 
Cs Swart, 
Jan Rosee, 
Dirk Blom, 
Gijsbert Vlasman, 
Arien Alblas. 
Tot Commissarissen over de Burgerscholen dezelfde 4 als hiervoor. 

 

7.4 Maximum aantal schoolmeesters. 
Verslag van de vergadering van het stadsbestuur in 1796 Aanwezig de Wethouders. 
De schoolmeesters binnen Hoorn verzoeken aan de wethouders om hun aantal van 7 personen 
te handhaven. Voorlopig in advies gehouden. 
 
De schoolmeesters zijn: 
1 Arend van Weyen, 
2 Sieuwert Grouw, 
3 Dirk Zwaan, 
4 Adrianus Kooy, 
5 Willem Bakker, 
6 Christoffel Sunderman, 
7 Pieter Spruijtenburg. 
 
Het verloop van de besluitvorming rond het verzoek het aantal schoolmeesters op 7 te stellen, 
verloopt als volgt: 

14 Nov. 1805. 
In bespreking gebracht het in Juni 1804 ingebrachte verzoek van geadmitteerde 
schoolonderwijzers binnen deze stad, waarin ze vragen om het aantal schoolhouders voortaan 
op 7 te bepalen, is goed gevonden voordat een definitief besluit wordt genomen. Dit request in 
handen te stellen van de Commissarissen over de Franse en Nederduitse scholen om hierover 
te adviseren. 

7 December 1805. 
Het bericht van de Commissarissen is positief, zodat het getal der schoolmeesters binnen deze 
stad voortaan bepaald wordt op 7.398 (Fiat insertio)  

 
397 0348/358, 13 Sept 1803 Pag 299 
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Aan de Wethouderen der stad Hoorn.399 

Geven met verschuldigde eerbied te kennen de ondergetekenden; gecommitteerde 
schoolonderwijzers binnen deze stad, 
-Dat zij supplianten tot hun uiterst leedwezen zien, dat hun bestaan door het gestadig 
verminderen van het getal hunner discipelen van tijd tot tijd bekrompener wordt; 
Dat door de steeds toenemende schaarsheid der tijden, en het daaruit voortvloeiende 
onvermogen der ouderen en ontvolking dezer weleer zo bloeiende stad, een groot aantal 
hunner discipelen thans naar het Stads- en Diaconieschool gezonden wordt, niet alleen, maar 
dat ook plaats heeft bij zodanige ouderen, wier middelen van bestaan geenszins in een zo 
deplorabele toestand zijn, dat zij volstrekt daartoe genoodzaakt worden, hun kinderen aldaar 
ter school te zenden; 
Behalve dat er vele leerlingen zijn die wanneer zij slechts een weinig gevorderd zijn, of 
geheel en al van het school afgenomen worden, of naar elders worden gezonden; 
-Dat zij supplianten niet nalaten kunnen Ulieden met eerbied te kennen te geven, dat 
ingevolge het 2de artikel hunner Instructie aan niemand enig publiek onderwijs wordt 
toegestaan, dan aan de zodanigen die er, alvorens hun voldoende examen hebben afgelegd, 
admissie daartoe bekomen hebben.  
-Dat zij supplianten ontwaar worden, dat van dit, voor hun zo gewichtige artikel misbruik 
wordt gemaakt. 
-Dat zij supplianten mede er niet afzijn (dat zij er niet omheen kunnen, vZ) kunnen , Ulieden 
te kennen te geven dat ingevolge hetzelve artikel der opgemelde instructie het getal der 
schoolhouders provisioneel op "negen" is bepaald en waarvan er thans zeven fungerende zijn. 
-Dat zij supplianten uit hoofde der bovengemelde redenen levendig gevoelen dat het 
voornoemde getal van "negen' schoolhouders in ene stad als deze, er voornamelijk in zulken 
tijd als waarin wij thans verkeren, teveel zijn om een ordentelijk bestaan op te leveren. 
-Redenen waaromme zij requestranten te raden geworden zijn, zich tot Ulieden te keren, 
gelijk zij bij deze zijn doende met ootmoedig verzoek dat het Ulieden moge behagen het getal 
der schoolhouders op 7 te bepalen en dat Gij lieden op dit hun verzoek een gunstig regaard 
geliefd te slaan. 
Het welk doende etc. was getekend: 
Adriaan Kooy, 
Willem Bakker, 
Christoffel Sunderman, 
Arend van Weye, 
Pieter Spruijtenburg, 
Sieuwert Grouw, 
Dirk Zwaan. 
 

7.5 Benoeming opzieners Franse en Nederduitse scholen 
Tot plaatselijke opzieners over de Franse en Nederduitse scholen zijn benoemd: 400 
Ds. Engelbert Mathias Engelberts, 
Ds. Henricus van IJssel Groothuis, 
Coenraad van Vollenhove, 
Pieter Vis, 
Petrus Johannes Wagemaker, 

 
398 0348/407, 7 December 1805 
399 zie ook deel II, bladzijde 397. 
400 0348/361, Pag 255, 2 Mei 1806 
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Jacob van Beek Corn.zn. 
 

7.6 Curatoren van de Latijnse School 
De Raad besluit op verzoek van de curatoren van de Latijnse School hen te qualificeren om 
zulke veranderingen aan te brengen in de tijd van het houden van de promoties, als zij het 
beste geschikt zullen beoordelen.401 
Tot curatoren van de Latijnse School benoemd: 402 
Ds. Engelbert Mathias Engelberts, 
Mr. Jacob Christiaan van de Blocquerie, 
Mr. Hendric Carbasius. 
 

7.7 Benoeming plaatselijke schoolcommissie 
Op voorstel van de President van de Raad wordt, om te voldoen aan Art. 12 van het Lager 
Schoolwezen en Onderwijs binnen de Bataafse Republiek, vastgelegd in de publicatie van 
Hun Hoogmogende, vertegenwoordigende het Bataafse Gemenebest op 3 April 1806 waarbij 
is vastgesteld en aangenomen een Wet voor het Lager Schoolwezen en Onderwijs in de 
Bataafse Republiek, besloten een plaatselijke schoolcommissie voor de Openbare Scholen 
binnen deze stad te benoemen.403 
 
Procedureel zijn tot leden van die commissie benoemd: 
Mr. Corn. Reinier van Bronckhorst, 
Volkert van Halm, 
Ds. Engelbert Matthias Engelberts, 
Ds. Henricus van IJssel Groothuis, 
Coenraad van Vollenhove, 
Pieter Ris, 
Petrus Joh. Wagenmaker, 
Van Beek Corn.zn, 
 
De leden uit de Kamer van Wethouders zijn gevraagd de benoemde personen ervan in kennis 
te stellen. Verder is besloten om volgens Art. 11 van het voornoemde reglement een extract 
van dit besluit te sturen aan de commissarissen over het Stads- en Diaconieschool binnen deze 
stad, ten einde gecombineerd hun werkzaamheden met de plaatselijke commissie binnen deze 
stad te regelen. Ook is een extract aan de benoemde commissie ter informatie te zenden. 
  

 
401 0348/361, Pag 110, 25 Mrt 1806 
402 0348/361, Pag 255, 2 Mei 1806 
403 0348/361, Pag 370, 371, 15 July 1806 
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8 DE TUSSCHENSCHOOL  
 
8.1 Verslag van het onderwijs op de Zondag- of Tusschenschool 
Het verslag beslaat de periode van November 1827 tot en met September 1828. 404 

Het onderwijs is voornamelijk in rekenen en schrijven en is begonnen in 1827. Gegeven door 
de heer Alders, 1 maal per week, op woensdagavond, van half zeven tot half negen. Er zijn 
circa 25 leerlingen, niet altijd tegelijk aanwezig. Het onderwijs is verdeeld over twee klassen: 
eerst beginnenden en gevorderden. 18 leerlingen konden niets of een enkele letter en klank 
lezen. Met de gevorderden die min of meer konden lezen, kon met schrijven worden 
begonnen: 7 leerlingen. Alders haalt ook leerlingen thuis met wie hij hoopt te kunnen 
doorgaan. 

Overzicht van de financiën: 

De stadssubsidie is   ƒ30,-  
Er is ontvangen:      saldo    ƒ0,29  
Van de Burgemeester  ƒ30,- 
Totaal:    ƒ30,29 
Uitgaven: 
Schoolbehoeften     ƒ7,65 
Kaarsen     ƒ1,45 
Kleine onkosten      ƒ1,64 
Alders loon   ƒ19,- 
Saldo bij kas     ƒ0,55 
Totaal:    ƒ30,29 
 

8.2 Herziening van het Schoolreglement  
De Plaatselijke Schoolcommissie heeft zich in 1829 bezig gehouden met een herziening van 
het Stedelijk Schoolreglement van 1807. De discussies hebben grote problemen opgeleverd 
vooral betreffende het schoolgeld, zonder het schoolwezen geheel te hervormen door de 
instelling van een Tusschenschool, waarmee gepaard zou moeten gaan de ineensmelting van 
de Plaatselijke Schoolcommissie met de Stads- en Diaconie- en Armenscholen.405 
Het bericht van de Plaatselijke Schoolcommissie is voor B&W reden om de brief van de 
Commissie voor kennisgeving aan te nemen en in advies te houden. (16 jaar lang!, vZ)406 
 

8.3 B&W zullen op de Tussenschool terugkomen na reactie van de Commissie 
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen berichten tevens op 17 December in 
voldoening aan de vraag van B&W van 11 December over de oprichting van een 
Tussenschool dat zij zo'n besluit als een zeer gewenste zaak beschouwen. B&W besluiten 

 
404GAH 314, 1 October 1828, (vergelijk B&W, 1 October 1828)  
405 GAH 315, 14 Januari 1829, nr. 6 
406 GAH 154, 14 Januari 1829, folio niet bekend 
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deze zaak bij voorraad in advies te houden en bij het inkomen van het rapport van de 
plaatselijke schoolcommissie daarop terug te komen.407 
 
Al eerder is deze zaak aan de orde geweest. De Plaatselijke Schoolcommissie heeft op 10 
April 1827 aangegeven dat het gehele schoolreglement moet worden herzien.408  B&W 
besluiten op 18 April 1827 daartoe en vragen de Plaatselijke Schoolcommissie zo spoedig 
mogelijk te reageren.409 De zaak komt een half jaar later opnieuw aan de orde. Als de 
aandacht van B&W wordt gevraagd voor een Bewaarschool. De Schoolcommissie is 
voornemens deze kwestie aan de orde te stellen bij de redactie van een nieuw school-
reglement.410 De Schoolcommissie rapporteert op 14 Januari 1829.411  B&W neemt de brief 
voor kennisgeving aan en houdt haar in advies.412 Pas nu, in 1840, komt het college erop 
terug.  
 

8.4 Gevolgen van het overlijden van Dirk Zwaan  
Op 17 Februari 1842 overleed op het Noord, onderwijzer Dirk Zwaan, oud 58 jaar. 413 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie. 
Door het overlijden van Dirk Zwaan is een vacature ontstaan in het aantal onderwijzers aan de 
Bijzondere scholen; 
dat vroeger meermalen de wens is geuit om binnen deze stad een Tussenschool op te richten; 
de thans ontstane vacature kan de verwezenlijking van dat plan in de hand werken; daarom 
oordeelt de commissie het raadzaam bij voorraad niet in de vacature te voorzien. Mocht er 
echter nog geen vooruitzicht bestaan  tot de oprichting van een tusschenschool, dan dringt de 
Plaatselijke Schoolcommissie aan op zo spoedig mogelijke vervulling van deze vacature. 
B&W besluiten de oprichting van een Tussenschool bij voorraad aan te houden en de plannen 
na te zien die deswegens reeds vroeger zijn gemaakt, en inmiddels de Schoolopziener in het 
vijfde district kennis te geven van de bestaande vacature met het verzoek om vooralsnog geen 
maatregelen te nemen ter vervulling van de vacature.414 
 
8.5 Commissarissen missen maatstaf voor de keuze voor deTussenschool  
Missiven van de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen naar aanleiding van het 
bericht van B&W van 4 Augustus, dat zij er een groot bezwaar in zien en zich onbevoegd 
achten om te onderscheiden welke kinderen van de Stads- en Diaconiescholen bij een 
eventuele oprichting van een Tussenschool op de laatstgenoemde scholen behoren te worden 
geplaatst, omdat de Commissarissen een bepaalde maatstaf missen, waarnaar zij dit met  
billijkheid en onpartijdigheid zouden kunnen regelen. 
 

 
407 GAH 164, 22 Dec. 1840, fol. 163vo 
408 GAH312, 10-4-1827 
409 GAH 153, 18-4-1827, fol.30 
410 GAH 577, 27 Okt. 1827, fol. 16 
411 GAH 312 
412 GAH 154, 14-01-1829 
413 overlijdensregister 1842, akte nr. 44. (39) 
414 GAH 166, 11 Oct. 1842, fol. 156 en GAH 166, 5 Julij 1842, fol. 114 
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8.6 Berekening van inkomsten en uitgaven voor ener Tusschenschool  
De ondergetekenden bij commissoriaal dezer vergadering, 13 Juni 1843 uitgenodigd om naar 
aanleiding van een door Jacob Liekeles Oebeles bij de Plaatselijke Schoolcommissie 
ingediend plan tot het oprichten van een Tussenschool in deze stad, te onderzoeken in 
hoeverre en op welke wijze dat doel zou kunnen worden bereikt, hebben de eer U.E.A. te 
rapporteren, 
- dat zij de oprichting van een Tusschenschool bij deze stad hoogst wenselijk achten, zoowel 
om de klachten te voorkomen, dat een te ruim gebruik gemaakt wordt van de Stads- en 
Diaconiescholen door kinderen van minvermogende, doch niet bedeelde ouders, als om de 
zodanigen tegemoet te komen, die zich te grote opofferingen moeten getroosten, door hunne 
kinderen op de andere Burgerscholen onderwijs te verschaffen; 
- dat tot daarstelling van zoodanige school vooral in aanmerking komt een geschikt lokaal, 
groot genoeg, om 200 kinderen te kunnen bevatten; 
- dat zodanig lokaal gevonden wordt in een gedeelte van het Sint Jansgasthuis, staande ten 
Zuiden van de Kerksteeg, omtrent welks afstand bij de Heeren van dat gesticht geen 
bedenkingen bestaan; 
- dat echter tot inwendige daarstelling, blijkens een ons gesuppediteerde (= verschafte, vZ) 
specificatie eene som van ongeveer ƒ2500,- zal worden gevorderd, terwijl tot aanschaffing 
van schoolmeubelen, schrijftafels en banken ƒ500,- nodig zijn; 
- dat het 200-tal der kinderen hetwelk men rekent dat mettertijd deze school zal bezoeken, 
gevonden zal worden 
1 uit de zodanigen die uit de stadsarmenscholen zullen worden geweerd; 
2 uit de zodanigen die van de andere Burgerscholen zullen worden toegelaten. 
 
De ondergetekenden zijn van oordeel dat tot betere bereiking van het doel, de suppressie      
(= opheffing) der tot heden ten behoeve van de weduwe gecontinueerde school van de 
onderwijzer Zwaan, noodzakelijk, zowel om het getal kinderen te vinden, die op de 
Tussenschool geplaatst zullen worden, als omdat door het oprichten der Tussenschool aan 
geene Burgerschool behoefte is. 
Men rekent dat het genoemde getal van 200 kinderen op de volgende wijze zal kunnen 
worden gevonden en het daarbij genoemde bedrag in geld zal opleveren. Men neemt: 
- 80 kinderen van ouders die slechts één kind naar de school zenden. Indien elk kind 175 cent 
per week betaalt, voor 46 weken (de vakanties moeten worden afgetrokken) komt dat per kind 
op ƒ8,05 en massaal op    (80 × ƒ8,05) =   ƒ644,00 
- 80 kinderen van ouders die er 2 zenden. Indien iedere ouder voor twee kinderen 25 cents per 
week betaalt, kost het onderwijs hen in 46 weken 1,50 en massaal          

(80:2)× ƒ11,50 =    ƒ460,00 
Transporteren   ƒ1104,00 

 - 40 kinderen van ouders van drie kinderen. Indien iedere ouder voor 3 Kinderen 35 cents per 
week betaalt, kost het onderwijs hen in 46 weken 6,10 
en massaal (40: 3) × ƒ16,10.     Is afgerond     ƒ215,00 
Totale opbrengst           ƒ319,00 
 
Indien men hierbij voegt: 
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a. een getal van 25 kinderen der Tussenschool die de Avondschool 
zullen bezoeken en daarom per jaar betalen ƒ2,50 , 
verkrijgt men per jaar                                   25 × ƒ2,50 is      ƒ62,50  
b. een getal van 25 kinderen die hoezeer, niet op de Tussenschool 
onderwezen wordende, wel de Avondschool wensen te bezoeken 
en ieder kind betaalt per jaar ƒ4,50 dan is dat totaal 4,5 × ƒ25=              ƒ112,50  
                                       de totale opbrengst is dan     ƒ1494,00 
 of ongeveer ƒ1500,00. die op een volgende wijze zou kunnen worden uitgegeven: 
1. Tractement Hoofdonderwijzer    ƒ800,-  
2. Tractement Hulponderwijzer   ƒ303,- 
3. Schoolbehoeften      ƒ204,-  
4. Vuur en licht     ƒ105,- 
5. Onderhoud van het gebouw   ƒ100,- 
                  Te zamen    ƒ1500,-  
 
De Commissie vermeent niet met het bovenstaande de wijzen te hebben doen kennen, waarop 
het oprigten eener Tussenschool zou kunnen worden bereikt.  
Zij heeft geoordeeld zich voor het tegenwoordige alleen over de hoofdzaak te moeten uitlaten, 
alzoo het verzoek en het ontwerp van de onderwijzer Liekeles Oebeles eerst later in 
aanmerking zal kunnen komen. 
Hoorn, Oktober 1843. 
 
De Commissie voornoemd 415 
 

8.7 Overlijden J.L. Engel  
Op 7 November 1844 is 's avonds om 6 uur overleden Jan Laurens Engel, 55 jaar oud en 
gehuwd met Elizabeth Reek. Engel was op 3 Augustus 1809 aangesteld als onderwijzer aan 
de Lutherse school, welke school tussen 1810 en 1815 omgezet is in een zogenaamde 
Burgerschool.416 
 

8.8 Benoeming Offringa na overlijden Engel 
De Plaatselijke Schoolcommissie geeft op 20 November kennis van het overlijden van de 
onderwijzer Jan Engel aan wiens weduwe, onder goedkeuring van B&W is vergund de school 
professioneel te doen waarnemen door Cornelis Offringa, aspirant onderwijzer in het bezit 
van de derde rang. Door deze maatregelen zou de oprichting van een Tussenschool kunnen 
worden bevorderd. 
B&W keuren het besluit van de plaatselijke schoolcommissie goed en doen daarvan aan haar 
mededeling.417 
 

 
415 GAH 355, behoort bij B&W. 14 November 1843, no. 581 
416 Overlijdensregister 1844, 245 
417 GAH 168/359, 20 November 1844, fol. 183vo 
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8.9 Plaatselijke Schoolcommissie benadrukt belang van de Tussenschool 
De plaatselijke schoolcommissie diende op 20 Augustus tevens van bericht , consideratiën en 
advies op onze op 18 November 1843, nr. 383, ingezonden voorstellen voor oprichting van 
een Tussenschool. De Commissie benadrukt nogmaals dat haar voorstellen zeer gegrond en 
aannemelijk zijn, en dat het tijdstip tot verwezenlijking van het denkbeeld vooral door het 
overlijden van den onderwijzer Jan Engel, nu meer dan ooit geschikt is. 
Tevens vermeldt het bericht enige punten waarop bij het tot stand brengen van bedoelde 
maatregelen moet worden gelet.  
Het stuk van de Plaatselijke Schoolcommissie wordt aangehouden om een nader ontwerp te 
maken ter bereiking van het beoogde doel der deliberatie van B&W.418 
 

8.10 Oprichten Tusschenschool door overlijden van Zwaan en Engel vertraagd 
De Plaatselijke Schoolcommissie kreeg een jaar terug op, 18 November 1843, nr. 383, een 
verzoek van B&W te adviseren over het wenselijke van een Tussenschool met een 
approximatieve benadering van het op die school te verwachten aantal leerlingen, de 
opbrengst van de school gelden en de kosten die met oprichting gepaard gaan. 
Reeds eerder, op 20 Januari 1841, heeft de Plaatselijke Schoolcommissie in den brede de 
wenselijkheid van zo'n school betoogd. De Commissie kwam op 25 Januari 1842 op dit punt 
terug toen de onderwijzer Dirk Zwaan overleed. Door zijn verscheiden verminderde de 
bestaande bezwaren tegen oprichting. Bleef echter het bezwaar van de nog bestaande school 
van de onderwijzer J.L. Engel, " iemand van den ouden leertrant", op welke school, zoals op 
die van wijlen Zwaan, voor een geringe schoolgeld onderwijs gegeven werd, een 
belemmering voor de juiste gang van zaken ten opzichte van een op te richten 
Tusschenschool. 
Ook is een beletsel dat een goed lokaal daarvoor ontbreekt.  
Nu het college zo'n lokaalruimte gevonden heeft in het Sint Jans Gasthuis en men zich vleide 
met de hoop dat de voogden van dit gesticht hiertegen geen bezwaren hadden, dacht 
daarentegen ons lid Stokbroo, die ook voogd is, mee, dat de voogden bedenkingen hebben en 
vooralsnog niet instemmen met afstand van een ruimte van daar een schoollokaal in te richten. 
De hierboven geschetste omstandigheden hebben ons antwoord vertraagd, ook al in de hoop 
dat er enige verandering in zienswijze zou plaatsvinden. 
De commissie laat buiten beschouwing of het stadsbestuur de overhand heeft op de voogden 
alsmede het verkrijgen van de benodigde gelden van oprichting. 
Maar de overige bezwaren zijn van het grootste deel vervallen door het overlijden van de 
onderwijzer J. Engel. Dat is reden dat de Commissie zich haast op dit belangrijke onderwerp 
terug te komen. 
Met belangstelling heeft de Commissie kennis genomen van het schrijven van B&W. De 
becijferingen erin vermeld zijn niet verkeerd. Ze moeten naar het oordeel van de Commissie 
eerder toe dan afvallen: . 
Het aantal te verwachten kinderen zal eerder meer dan minder zijn. 
"De verbetering van het onderwijs voor de Lagere Burgerscholen moet natuurlijker wijze door 
zodanige inrichting sterk bevorderd worden. Ook zal de afscheiding en zuivering der 

 
418 GAH 168, 26 November 1844, fol. 183vo 
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stadsarmenscholen voor de burgerij zeer gewenscht, voor de stad bezuinigd en voor het 
algemeen hoogst nuttig en doeltreffend wezen." 
Daarmee is een geschikt en gunstig ogenblik voor de oprichting van een Tussen-school 
aangebroken als de financiën dat toelaten en in een lokaal kan worden voorzien. Ook draagt 
daartoe bij dat de functie van een definitieve vervanging in de scholen van Zwaan en Engel 
achterwege is gebleven en alleen "door intermediaire personen ten voordele van de Weduwen 
wordt waargenomen". 
 
Voor een werkelijke inrichting van een Tussenschool moeten de volgende maatregelen 
genomen worden: 
1. De samenvoeging van beider schoolcommissies of door vereniging of door     
  versterving. 
2. Het adiëren van de Bestuurderen der Lutherse gemeente, onder wiens   
  verantwoordelijkheid de school van Engel viel, in combinatie met zijn werk als  
  koster en voorzanger.  
3. Overleg met het bevoegde bestuur van de scholen van Zwaan en Engel. 
 
In dat geval zouden buiten de Franse scholen blijven bestaan drie burgerscholen voor de 
fatsoenlijke en meer gegoede burgerstand (buiten de Israëlitische school), één Tussenschool 
voor de lagere klassen, die later bij voordelige omstandigheden en gunstige uitval voor 
uitbreiding vatbaar zouden wezen, en één of twee stadsscholen voor de kinderen der armen 
van alle gezindheden en der door de Gereformeerde Diaconie ondersteund worden de 
personen. 
De Commissie twijfelt niet dat nu een Tussenschool kan worden opgericht; en dat het nut 
ervan onbetwistbaar is. De Commissie gelooft tevens dat veel gegronde en ongegronde 
aanmerkingen vanuit de burgers op de tegenwoordige plaatsing van kinderen op de 
stadscholen zullen vervallen of illusoir worden. 
De Commissie zal van ganser harte aan zo'n oplossing meewerken en daartoe alles in het 
werk stellen. 
De Plaatselijke Commissie te Hoorn, 
A. Merens, president, 
L. Stokbroo, secretaris.419 
 

8.11 De vacatures voor Engel en Zwaan regelen of een Tusschenschool 
De Schoolopziener Beeloo wijst er op dat óf de vacatures voor Engel en Zwaan geregeld 
moeten worden óf een Tussenschool moet worden gesticht. 
Bericht van de schoolopziener: 
Medemblik, 26 November 1844. 
Hij heeft kennis genomen van het overlijden van de onderwijzer Jan Engel, van de aan zijn 
vrouw verleende vergunning om de school provisioneel te doen doorgaan onder leiding van 
een de aspirant onderwijzer C. Offringa, ook al in verband met de opheffing van deze school 
en die van Zwaan om te zijner tijd te komen tot een Tussenschool. 
Hij ontvangt gaarne nadere inlichtingen. 

 
419 GAH 359, 20 November 1844, bij vergadering B&W, 26-11-'44, na 342 
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Hij vestigt de aandacht op het Besluit van de Minister voor het Publiek Onderwijs enz. van 28 
Februari 1819, nr. 40, welk besluit enige spoed vereist, het zij met de oprichting van een 
Tussenschool, het zij met vervulling der ontstane vacatures.420 
De plaatselijke schoolcommissie doet op 27 November 1844 mededeling aan B&W van het 
schrijven van de schoolopziener Beeloo en wijst met nadruk op het bepaalde in het besluit van 
1819, refererende verder aan haar brief van 20 November.421 
 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie van 27 November houdende mededeling van de 
bij die Commissie ontvangen missive van de schoolopziener in het 5de district van Noord-
Holland waarbij deze de wens te kennen geeft dat de vervulling der onderwijzersplaatsen van 
wijlen Dirk Zwaan en Jan Engel of van de oprichting van een Tussenschool moge worden 
bespoedigd. 
Genoemde missive wordt voor notificatie aangenomen en de brief van de schoolopziener 
wordt aan de Plaatselijke Schoolcommissie teruggezonden.422 
 

8.12 Overleg B&W met schoolbesturen  
Vergadering van B&W met Stads- en Diaconiescholen en Burgerscholen over opheffen van 
de eerstgenoemd school 
Punten van behandeling tussen B&W en Commissarissen uit de Stads- en Diaconiescholen en 
de Burgerscholen in een vergadering van 20 Januari 1845.423 
Aanwezig voor de Stads- en Diaconiescholen: 
de Heren Van Bredehoff, de Vicq, Koning, Brouwer; 
voor de Burgerscholen: 
de Heren Stokbroo en De Bruyn Kops. 
 
Het is de wens van de Stedelijke Regering: 
1. het Lager Onderwijs zal voortaan uitsluitend gegeven worden op Burgerscholen, 
Tussenscholen en Armenscholen onder één beheer. 
2. De Stads- en Diaconiescholen zullen dientengevolge worden opgeheven, evenals al het 
maatschappelijk onderwijs (welk onder de invloed van een Christelijk Kerkgenootschap 
wordt gegeven). 
3. Het fonds van de Stads- en Diaconiescholen blijft het eigendom van de Gereformeerde 
Gemeente en zou tot godsdienstig onderwijs kunnen worden aangewend. 
 4. Er zal voor het vervolg slechts één schoolcommissie zijn, en vermits alle kerkelijke 
invloed op het onderwijs moet worden geweerd, zullen de leden van de Kerkenraad en 
Diaconie der Hervormde Gemeente als leden van de Commissie voor de Stads- en 
Diaconiescholen worden ontslagen maar op voordracht kunnen worden geassumeerd 
(toevoegen, vZ), hetgeen te eerder kan geschieden, vermits sommige leden van de Commissie 
voor de Burgerscholen derzelver ontslag schijnen te verlangen. 

 
420 GAH 359 
421 GAH 359, bij B&W 3-12-1844  
422 GAH 168, 3 December 1844, fol. 187vo 
423 GAH 360, 28 Januari 1845, no. 132 
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5. De bijdrage van ander gezindten zullen vervallen even als het subsidie uit de stadskas, 
welke zich belast met de bekostiging van het onderwijs voor behoeftigen op de 
Armenscholen. 
6. Op deze wijze zou alles één beheer hebben, en het onderwijs naar de geest des tijds kunnen 
worden ingericht. Het bestaan van twee vacatures van onderwijzersplaatsen bij de 
Burgerscholen, moet gunstig werken op de daarstelling van den bedoelden maatregel. 
7. De Commissie, geen bedenkingen hebbende tegen deze voorstellen, hebben op zich 
genomen deze zaak in hun vergaderingen te behandelen en van den uitslag rapport te doen. 
 

8.13 Uitleg van B&W van besluit de Stads- en Diaconiescholen op te heffen 
B&W schrijven aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool dat zij niet zonder 
leedwezen hun brief gelezen hebben van 24 Januari jongstleden die een schrijven van de 
brede kerkenraad in deze stad begeleidt. Immers B&W zijn niet zonder dringende redenen tot 
het besluit gekomen om voor te stellen de Stads- en Diaconiescholen op te heffen. 
Konden hier alleen regelen van conveniëntie of van meerdere of mindere wenselijkheid in 
aanmerking worden genomen; 
Kon hier alleen gevraagd worden wat de inrichting van het onderwijs op dit moment heeft 
gekost;  
En moest hier niet tevens gevraagd worden tot welke meerdere uitgaven wij door de aandrang 
der omstandigheden zouden worden genoodzaakt wanneer men in het uitbetalen van het tot 
dusverre van stadswegen verleende subsidie wilde blijven volharden, 
wij zouden wellicht tot het voorstellen van een zo afdoende maatregel niet zijn overgegaan. 
Het belang dat wij in de zaak stellen, ook afgescheiden van onze maatschappelijke betrekking, 
waarin wij het voorstel deden; de overtuiging die wij hebben dat bij het voortdurend blijven 
bestaan van de Stads- en Diaconiescholen door een of ander kerkgenootschap binnen een niet 
ver verwijderd tijdperk een aanzoek zal worden gedaan tot oprichting van een gelijke school 
staande onder gelijk kerkelijk toezicht en onder genot van een evenredige subsidie, en deze 
zekerheid die er bestaat, dat dit alleen zal kunnen worden gekeerd door het intrekken van het 
tot dusverre aan de Stads- en Diaconiescholen verleende subsidie, doet ons de vraag opperen 
of de brede kerkenraad dan in staat zal zijn om voor rekening van de Gereformeerde 
Gemeente zonder enige bijdragen uit de stadskas die scholen in stand te houden, of de brede 
kerkenraad zich dan bij de Gereformeerde Kerkenraad zou kunnen verantwoorden wanneer 
bij het intrekken van de gemeentelijke subsidie, die inrichting geheel zou moeten vervallen, 
het lot een daarbij geplaatste onderwijzer onverzorgd aan de toekomst wordt overgelaten, 
en het nu aanwezige kapitaal, althans voor een gedeelte niet aan de Gereformeerde Gemeente 
zou kunnen overgaan ten dienste van het Openbaar Lager Onderwijs zou moeten worden 
afgezonderd, en wanneer verder op een opzienbarende wijze onverwijld moet plaats hebben, 
hetgeen niet schijnt te willen voorkomen en hetgeen door de aanneming van ons voorstel 
zeker voor geruime tijd zou kunnen worden verschoven. 
Wat de uitvoering van het besluit aangaat, daaromtrent behoeft men voor gene overijling te 
vrezen, want het tijdstip daartoe is niet zeer nabij vermits wij (Alvorens daartoe kan worden 
overgegaan) moeten inwinnen al die inlichtingen welke ons in staat zullen stellen om met 
inachtneming van het belang van de Stedelijke Kas en van de belangen der onderwijzers, al 
datgene te beramen en te overwegen, wat nodig is om met kennis van zaken de vereiste 
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voordracht aan de Raad te doen, en wij ons dus voor het ogenblik zullen bepalen om aan dat 
college voor te stellen het nemen van het volgende fundamentele besluit: 
A. De Stads- en Diaconiescholen zullen worden opgeheven en worden vervangen door 
Armenscholen. 
B. De onderwijzers bij die inrichting thans werkzaam, zullen bij de armenscholen worden 
geplaatst. 
C. Het Fonds wordt erkend te zijn het eigendom van de Gereformeerde Gemeente. 
D. Het Lager Onderwijs in onze stad zal worden gegeven op Burgerscholen voor gegoede 
ingezetenen; 
op Tussenscholen voor kinderen van mingegoede ingezetenen, 
en op de Armenscholen voor kinderen van geheel onvermogende ingezetene. 
E. De beide thans bestaande Commissies zullen worden verenigd, zodat er slechts één 
Commissie voor het Lager Onderwijs binnen deze stad bestaat. 
F. Aan B&W wordt verzocht om de nodige inlichtingen in te winnen en de maatregelen voor 
te dragen die tot de invoering van dit besluit worden nodig geoordeeld. 
 
De breedvoerige behandeling waarin wij ten aanzien van deze zaak zijn getreden, strekt alleen 
U te doen kennen, voor zoveel wij dit vermogen, om, voor het te laat is, de voor ons bedoelde 
grondslagen bij de Raad dezer stad te doen vaststellen. 
Overbodig achten wij het te doen opmerken dat dit geheel - ons schrijven - is van 
vertrouwelijke aard, en dat van dit vertrouwen en van onze goede bedoelingen, een 
onverschoonlijk misbruik zou worden gemaakt, wanneer daarvan aan iemand, geen lid van de 
belanghebbende vergadering zijnde, kennis wordt gegeven of mededeling wordt gedaan. 
Tenslotte vragen wij bij dit wijder aan de brede kerkenraad in de gelegenheid willen stellen, 
om terug te komen op een advies, het welk zo wij bescheiden menen met enige overhaasting 
en niet met gehele kennis van zaken, is gegeven, 
dat wij nader ter zake in geen verdere correspondentie kunnen treden, en dat wij bij het 
inkomen van het hier voor in den beginne bedoelde verzoek tegen de inwilliging van het 
zelve, zullen adviseren, daar wij zoveel mogelijk alle schoolonderwijs onder speciaal opzicht 
van een of ander der christelijke kerkgenootschappen wensen te weren, maar dan ook ons 
zullen gedrongen vinden om tegelijkertijd de intrekking van de stedelijke subsidie voor te 
stellen, daar het tegen onze het zou strijden, aan een ander Kerkgenootschap iets te ontzeggen, 
hetgeen wij aan het Kerkgenootschap der Hervormden in zulk een ruime mate zouden blijven 
toestaan. 
B&W van Hoorn, 
Van Akerlaken 
 

8.14 Staat met gegevens van schoolkinderen  
Een verzoek aan de Plaatselijke Schoolcommissie en Commissaris van de Stads- en 
Diaconiescholen om invulling van eenen staat der scholen onder ieders beheer en het 
personeel der kinderen die scholen bezoekende.424 
 

 
424 GAH 360, 28 January 1845, no. 183 (pag. 51) 
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B&W verzoeken aan de Plaatselijke Schoolcommissie en de Commissarissen van de Stads- en 
Diaconiescholen voor ieder afzonderlijke school een behoorlijk ingevulde leerlingenlijst 
volgens een door hen opgesteld model. 
Het is niet de bedoeling van B&W om de onderwijzers van de nu bestaande Burgerscholen te 
benadelen. Wij willen alleen zekerheid ten aanzien van de kinderen die de scholen bezoeken. 
 
De bijgevoegde staat ziet er als volgt uit: 
Staat van de school van......,  zoals die was op den......... 1845. 
1ste kolom: ordernummer, 
2de kolom: naam van de vader, alfabetisch gerangschikt, 
3de kolom: naam van de moeder, ten aanzien van onwettige door de vader niet  
 erkende kinderen: de namen der moeders te stellen in verhouding tot de  
 alfabetische rangschikking van de eerste kolom, 
4de kolom: beroep van de vader en zo die overleden is van de moeder, 
5de kolom: getal der kinderen uit elk huisgezin ter school komende, te splitsen in  
 twee afdelingen, namelijk in die van het mannelijk en het vrouwelijk geslacht, 
6de kolom: ouderdom van elk kind, 
7de kolom: aanmerkingen. 

 

8.15 B&W vragen inzage van de lijsten van bedeelde personen 
B&W wensen inzage van de lijsten der bedeeld wordende personen. Wij verzoeken u deze 
lijsten om toe te sturen en zenden ze u terug na inzage onzerzijds.425 

Aan: 
- Diakenen der Hervormde Gemeente, 
-     "   der Lutherse Gemeente, 
-    "    der Remonstrantse Gemeente, 
-    "    der Rooms-Katholieke Gemeente, 
-    "    der Doopsgezinde Gemeente, 
- en het Kerk- en Armbestuur van de Noorderkerk, 
- en de regenten van het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis. 
 

8.16 De verschillende groeperingen geven de gevraagde aantallen door 
Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen hebben ingezonden staten van de kinderen 
die de scholen bezoeken. 
De Plaatselijke Schoolcommissie zendt tabellen van de kinderen die de Burgerscholen 
bezoeken, met uitzondering van de Franse scholen.426 
Het Rooms-Katholiek Armenbestuur en de Remonstrantse Gemeente doen opgave van de 
door hen bedeeld wordende personen. Daarvoor wordt aantekening gemaakt op de lijst van de 
kinderen der Stads- en Diaconiescholen.427 
De Kerkenraad der Lutherse Gemeente geeft op welke personen door hen bedeeld worden.428 

 
425 GAH 595 , folio 42vo 
426 GAH 169, 13 Februari 1845, fol. 47 
427 GAH 169, 18 Februari 1845, fol. 65vo 
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De Plaatselijke schoolcommissie stuurt de gewenste gegevens aan B&W 429 
 
We hebben de eer, en voldoening aan de aanschrijving van Uw Edelen d. d. 28 Januari 1845, 
nr. 95, aan Uwe Edelen hier nevens te doen toekomen de ingevulde lijsten conform het 
ontvangen model, der vijf Burgerscholen binnen deze stad, te weten van de onderwijzers 
Carsten, Schoo, De Boer, Kroon en Offringa, terwijl wij naar de aard der zaak vermeend 
hebben die opgave niet te hoeven uitstrekken tot de beider Stads-, Franse Kost- en 
Dagscholen alhier, welke scholen ieder een getal van 20 discipelen bevatten. 
Aangenaam zal het ons wezen bij gelegenheid terug te mogen ontvangen de brief van de Heer 
Schoolopziener dezer dagen 26 November 1844, overlegd bij den onzen van 27 November 
daaraan volgend Nr. 20. 
De plaatselijke schoolcommissie te Hoorn: 
en namens dezelve L. Stokbroo, secretaris. 
 
Bijgevoegd 3 bladen met namen van de Hervormde Diaconie, Doopsgezinde bedeelden. 
Nederlands Hervormd. 
1ste kolom: 36 vaders, 88 kinderen onder de 12 jaar, 
2de kolom: 36 vaders, 106 kinderen onder de 12 jaar, 
3de kolom: 36 vaders, 96 kinderen onder de 12 jaar, 
4de kolom: 36 vaders, 101 kinderen onder de 12 jaar, 
5de kolom: 25 vaders, 58 kinderen onder de 12 jaar, 
Totaal 169 vaders 449 kinderen onder de 12 jaar. 
 
Doopsgezinden: 
Een blad: 16 vaders of moeders, 39 kinderen. 

Remonstranten op 18 Februari 1845 
15 namen zonder kinderen. 
 
Rooms-Katholieke bedeelden op 18 Februari 1845: 
220 vaders of moeders, 
kinderen 78 + 71 + 100 + 94 + 88 + 91 + 5 = 527. 
 
Evangelisch Luthers op 27 Februari 1845: 
33 oudernamen. 

8.17 Algemeen verslag over het onderwijs in 1844  
Het onderwijs gedeelte uit het Algemeen Verslag over 1844 is beperkter dan dat van de 
verslagen eraan voorafgaand:430 
Ten opzichte van het onderwijs valt niets bijzonders te melden, het wordt in de 
onderscheidene scholen overeenkomstig de bestaande verordeningen gegeven; de 
onderwijzers verdienen alle lof. 

 
428 GAH 169, 27 Februari 1845, fol. 61 
429 GAH 360, 11 Februari 1845, bij B&W 13 Februari 1845, no. 186 
430 GAH 595, 14 Maart 1845, fol. 62/62vo 
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De Plaatselijke Schoolcommissie is steeds tevreden met het op de Lagere Scholen gegeven 
wordend onderwijs en handhaaft getrouwelijk de wettelijke bepalingen op dit stuk. 
De voorbereidende maatregelen omtrent het oprigten eener Tussenschool zijn met het beste 
gevolg aangevangen; in den loop van 1845 zal deze zaak gewisselijk zijn beslag erlangen. 
De stadstekenschool wordt steeds door een zestigtal leerlingen bezocht, die veel lust en ijver 
aan den dag leggen en goede vorderingen maken. 
De geneeskundige school voldoet voortdurend aan de goede verwachting van deze heilzame 
inrichting. De leermeesters en kwekelingen voldoen met ijver aan hunne roeping. 
Het Geneeskundig Genootschap Vis Unita Fortior gaat voort zoo door het gratis vaccineren 
van onvermogenden als door andere weldadige inrigtingen tot heil der menschheid werkzaam 
te zijn. 
 

8.18 B&W geven uitleg overde vacature van Noorduyn  
Bericht aan de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool.431 

B&W beramen zich op de middelen die benodigd zijn om volgens het besluit der Raad het 
Lagere Schoolwezen te reorganiseren. 
Daarom hebben zij nog geen benoeming of keuze gedaan in de vacante plaats van onderwijzer 
of hulponderwijzer van de overleden Gerrit van Noorduyn. 
B&W verzoeken de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool voor het einde der 
maand de verwachte staat van ontvangsten en uitgaven voor 1846 in te dienen opdat die 
duidelijk kan dienen als bijlage bij de begroting voor het volgend jaar aan de Raad ter 
overweging wordt gegeven. 

Een en ander om Raad en B&W in staat te stellen de voorgestelde reorganisatie van het 
Lagere Schoolwezen met de gewenste uitkomst te kunnen bekronen.432 

8.19 De Raad wil nadere informatie over financiële zaken 
De Commissie voor de rekeningen uit de Raad meldt over het jaar 1844, dat de 
Commissarissen voor de Stads- en Diaconieschool dat verscheidene ingediende rekeningen 
beter verantwoord hadden dienen te zijn, dat een kwitantie ontbreekt bij de betaling van ƒ26,- 
aan Appelboom, dat er geen bijdragen na 1842 meer zijn aan het Rooms-Katholieke 
Weeshuis. B&W merken op dat het hen aangenaam zal zijn, dat deze bedenkingen met 
voegzame spoed worden beantwoord en toegelicht.433 
 

8.20 De Stads- en Diaconiescholen begroting voor 1846  
De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen zenden een staat van begroting in van 
hun administratie voor het dienstjaar 1846. Bovendien veroorlooft de commissie zich de 
vrijheid onder de aandacht van B&W te brengen dat de vacature die is ontstaan door het 
overlijden van Gerrit van Noorduyn, ondermeester steeds onvervuld blijft. De Commissie 

 
431 GAH 595, 18 April 1845, fol. 86vo, no 330 
432 GAH 595, 18 Augustus 1845, fol. 142vo 
433 GAH 595, 29 Oktober 1845, fol.196 
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vindt het in het belang van de aan hem toevertrouwde administratie bezwaarlijk dat de duur 
van deze nietvervulling nog langer te bestendigen.434 

Alle stukken voor kennisgeving aangenomen. De staat der begroting is in handen gesteld van 
de ad hoc Raadscommissie. 

De rekening van de Stads- en Diaconieschool over 1845 bedraagt:435 
in ontvangsten:  ƒ2869,455  
in uitgaven  ƒ2768,07 
Batig Saldo    ƒ101,385 . 
Na 1842 is geen bijdrage meer ontvangen van de rooms-katholieke gemeente. 
 
Vraag: Zoude van die kant, daar de school voor alle ingezetenen open staat; en zo goed aan 
het doel beantwoordt, geen bijdrage meer te verwachten zijn? 
 

8.21 Overzicht van aan te stellen personeel en de salarissen  
De burgemeester deelt aan de Raad mee wat besproken is in een bijeenkomst van B&W en de 
schoolopziener. Hoofdzakelijk komt het hierop neer dat men overtuigd is van de 
noodzakelijkheid om de door de Raad genomen besluiten goed te kunnen uitvoeren, men als 
geschikte lokalen zou kunnen aannemen: 
1. het gebouw in de Muntstraat voor de Stadsarmenschool, de ene vleugel voor de jongens en 
de andere vleugel voor de meisjes. 
2. het gebouw van de Stads- en Diaconieschool in de Kruisstraat voor de Tussenschool. 
 
Voor de leiding in het onderwijs is nodig; 
één Hoofdonderwijzer, 
één Ondermeester van de tweede of derde rang 
één Ondermeester van de 4e rang voor de Tussenschool. 
Voor de Stadsscholen (armenschool), 
één Hoofdonderwijzer, 
twee onderwijzers 2e of 3e rang 
twee Ondermeesters van de 4e rang. 
 
De tractementen kunnen als volgt geregeld worden: 
voor de Hoofdonderwijzer ƒ600,-, 
voor de onderwijzers ƒ450,- en ƒ300,-, 
voor de ondermeesters van de 4e rang ƒ250,-. 
Ter besparing van kosten kan de laatste betrekking vervuld worden door kwekelingen, die met 
ƒ50,- of daaromtrent zouden kunnen worden betaald. 
 
Aan de schoolopziener is gevraagd om bij de Provinciale Commissie voor Onderwijs aan te 
dringen op geldelijke bijdragen tot de verwezenlijking van deze onderwijs- reorganisatie. 

 
434 GAH 169, 16 September 1845, fol 224vo 
435 GAH 18, 9 Oktober 1845, fol 162, letter F 
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B&W hopen op een gunstige uitslag van dit verzoek waartoe ook zij zo aandringen. In een 
later stadium zal de burgemeester van alle ingestelde pogingen kennis geven aan de Raad. 
Onder dankbetuiging neemt de Raad een en ander voor kennisgeving aan.436 
 

8.22 De Schoolopziener verzoekt vergadering op 8 Oktober 1845  
B&W nemen voor kennisgeving aan de missives van de Schoolopziener, van 27 September, 
30 September en 5 Oktober, waarin hij verzoekt de bepaalde conferentie over de 
Tussenscholen plaats te doen vinden op woensdag 8 Oktober.437 

8.23 Subsidieverzoek bij G.S. in Haarlem  
Missive van de Schoolopziener van 16 Oktober waarin hij zijn wederwaardigheden meedeelt, 
ondervonden bij het College van Gedeputeerde Staten te Haarlem betreffende de 
geprojecteerde aanvraag om subsidie aan de Provincie voor het nieuw bedachte plan van het 
Schoolwezen te Hoorn. B&W nemen het bericht voor kennisgeving aan en besluiten om in 
verband met datgene wat vroeger besloten is, zich te wenden tot Gedeputeerde Staten ter 
bekoming van subsidie.438 

Gedeputeerde Staten blijkt met belangstelling kennis genomen te hebben van de Hoornse 
plannen ter verbetering van het schoolwezen en het oprichten van een Tussenschool, maar 
desondanks geen vrijheid heeft kunnen vinden om daar aan mee te werken met een subsidie 
van ƒ1000,-. 

De Raad neemt het bericht voor kennisgeving aan maar besluit verder er nader op terug te 
komen.439 

8.24 Boekhouding ter goedkeuring ingezonden 

De directie der Zondagsschool heeft op 4 Oktober 1845 ter goedkeuring ingezonden de 
rekening van ontvangsten en uitgaven over 1844. In handen gesteld van de commissie van de 
rekeningen.440 

De Stads- en Diaconieschool: 

Ter voldoening van het door U Edelen aan ons gedaan verzoek, hebben wij de eer u 
hiernevens te doen toekomen een staat van ontvangsten en uitgaven onzer administratie over 
het volgende (dienst)jaar, bij aldien deselve ook dan nog mogten voortduren. 

Naar aanleiding van het door U Edelen aan ons kenbaar gemaakte besluit van de E.A. Raad 
deze stad, hadden wij gemeend dat met het einde van dit jaar onze administratie zouden zijn 
afgelopen, en uit dien hoofde gewacht met de vervulling van de vacature voor de betrekking 
van ondermeester, ontstaan door het overlijden van de meester Noorduyn. De inhoud van 
UEA schrijven van 8 Augustus schijnt ons echter de zekerheid daarvan niet te verschaffen. 
Het is daarom dat wij de vrijheid nemen UEA beleefdelijk uit te nodigen om zo mogelijk nog 

 
436 GAH 10, 9 Oktober 1845. 163vo, 164vo 
437 GAH 169, 7 Oktober 1845, fol 241vo 
438 GAH 169, 21 Oktober 1845, fol 258/258vo 
439 GAH 11, 4 December 1845, fol 1vo 
440 GAH 169, 7 Oktober 1845, fol. 245vo 
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in de loop van dit jaar het besluit van de raad ten uitvoer te leggen, daar wij in het belang der 
ons toevertrouwde administratie er wezenlijk bezwaar in zouden zien om de duur der thans 
bestaande vacature langer te bestendigen. 

De Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool te Hoorn.441 

8.25 De opening van de Tussenschool op 1 Juli 1845  
Het onderwijs wordt op de onderscheidene scholen overeenkomstig de bestaande 
verordeningen en zeer voldoende gegeven en met vrucht gebruikt, waartoe de ijver en 
bekwaamheid van verschijnene hoofd- en hulponderwijzers veel bijdraagt. 

De pogingen door ons College aangewend tot oprichting van algemene Stadsarmen-scholen 
ter vervanging van de alhier bestaande Stads- en Diaconiescholen en tot oprichting van een 
Tussenschool zijn met de beste uitslag bekroond, met als gevolg dat thans de nodige 
maatregelen zijn genomen om die scholen met 1 Juli aanstaande in werking te kunnen 
stellen.442 

Bij het vaststellen van de begroting voor 1846 heeft de Raad het besluit genomen het Lager 
Onderwijs te herzien, waarvan hierbij een afschrift. 

Ten gevolge van dit besluit moet worden overgegaan tot de aanstelling van de ontbrekende 
onderwijzers als Kriebel, Kraay en Voerman Volkers die thans bij de Stads- en 
Diaconiescholen werkzaam zijn, met de volgende bezoldiging: 
1. De hoofdonderwijzer (Kriebel) ƒ600,-, 
2. de 2de onderwijzer (Kraai) ƒ450,- 
3. de 2de onderwijzers (Voerman, Volkers) ƒ300,- 
Zij dienen bij de nieuw op te richten scholen geplaatst te worden ter vervulling van de 
navolgende betrekkingen: 
-bij de Tussenscholen: 
hoofdonderwijzer, eerste rang, bezoldiging ƒ600,- 
tweede onderwijzer, 3e rang, bezoldiging ƒ300,- 
-bij de Armenscholen: 
Ondermeester van de 3e rang ƒ250, 
 
Het College verzoekt daarom de inspecteur de nodige aankondigingen te laten plaatsen in de 
Bijdrage van het Lager Onderwijs terwijl men een voorstel afwacht voor het te houden 
vergelijkend examen. Het ligt in de bedoeling van het College de nieuwe inrichting per 1 Juli 
1846 in werking te brengen.443 
 
Naar aanleiding van de brief van B&W van Hoorn aan inspecteur Beeloo, wil de inspecteur 
nog enige inlichtingen. B&W antwoorden dat vooralsnog geen vrije woning verbonden wordt 

 
441 GAH 364, bij B&W, 16 September 1845 
442 GAH 596, Februarij 1846, fol 34, letter H 
443 GAH 596, 23 Januari 1846, fol 17 
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aan de betrekking van hoofdonderwijzer van de Tussenschool. Overigens verenigt men zich 
met de voorstellen die de inspecteur doet.444 
 

8.26 Het vergelijkend examen  
Aan de inspecteur wordt geschreven, dat er geen vrije woning is voor de hoofdonderwijzer 
van de Tussenschool. Annonce in de Bijlagen. 
Er zijn geen bedenkingen het vergelijkend examen op twee dagen te houden, de eerste dag 
voor de hoofdonderwijzer, de tweede voor de beide ondermeesters. Einddatum 31 Maart voor 
de indiening van sollicitaties lijkt voldoende. 
B&W zullen 1 en 8 Mei vrij houden.445 
 
Uitnodiging aan de Plaatselijke Schoolcommissie en de Commissie van de Stads- en 
Diaconieschool. Voor de vervulling van de vacatures voor de op te richten Tussenschool en 
Armenschool van Hoofdonderwijzers en onderwijzers is in overleg met de inspecteur het 
vergelijkend examen voor Hoofdonderwijzer vastgesteld op vrijdag 1 Mei en voor de andere 
vacatures op vrijdag 8 Mei. 
B&W nodigen de Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool uit tot het bijwonen van 
deze examens ten raadhuize van de stad, beide 's morgens om 10 uur, ten einde daarbij te 
assisteren en te adviseren voor zover de Raad dat nodig oordeelt.446 
 
De Schoolopziener verzoekt omgaande om een lijst van sollicitanten naar de post van 
Hoofdonderwijzer aan de Tussenschool, met bijvoeging van stukken. 
Aan dit verzoek is al voldaan op 27 April.447 Het examen vindt plaats op het raadhuis. Vooraf 
kunnen aldaar stukken gereed gemaakt zijn. Indien een onderwijzer gewenst is ter assistentie 
vernemen B&W dat graag.448 
 
De schoolopziener stuurt op 28 April het door B&W gevraagde model van de lijst die dient 
bij het vergelijkend examen. Hij verzoekt tevens de onderwijzer van een bijzondere school 
van de tweede klasse, de heer H. Schoo, uit te nodigen hem enige mate behulpzaam te willen 
zijn op Vrijdag 1 Mei voor de vakken rekenkunde en zangkunde. 
Aan het verzoek is terstond voldaan.449 
 

8.27  Lijst met voorgedragen schoolmeesters aan B&W gestuurd 
Aan de orde wordt gesteld: 
De missive van de Plaatselijke Schoolcommissie alhier van 16 Mei jongstleden,daarbij 
inzendende: 
- het proces-verbaal benevens de tabellen wegens de gehouden vergelijkende examens op 1 en 
8 Mei laatstleden; 

 
444 GAH 170, 2 Februari 1846. fol. 35vo 
445 GAH 596, Brief van de inspecteur, fol 25vo, 3 Febr. 1846 no.101. GAH 366, Brief inspecteur van 28/01-1846 
aanwezig. GAH 596, 3 Februari 1846, fol 25vo, no. 101 
446 GAH 596, 27 April 1846, fol. 72vo 
447 GAH 596, 27 April 1846, fol. 73, no336 
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- vergezeld van de aan de commissie geadresseerde originele geleidebrief door de 
Schoolopziener in het vijfde district, A. Beeloo te Medemblik, met verzoek deze na gebruik 
terug te mogen ontvangen, 
- wijders (daar komt bij) tot eene benoeming aan de regering voordragende: 
1. Voor de post van Hoofdonderwijzer aan de op te richten Tussenschool eene nominatie van 
de vier navolgende personen, in alfabetische volgorde geplaatst; 
J.E. Helge, 
F. Kroon, 
F. de Smeth, 
J. van Tongeren. 
2. Voor de post van onderwijzer aan een Tussenschool: 
Pieter Bakker 
J. Schinkel.  
3. Voor de post aan de Armenschool: 
Klaas R. Vlaming, 
Dirk Veenman. 
 
B&W besluiten deze stukken voor kennisgeving aan te nemen en ze in de eerstkomende 
raadsvergadering ter tafel te brengen.450 
 

8.28 B&W stellen dat de nieuwe Commissie geheel burgerlijk zal zijn 
B&W schrijven in mei 1846 aan de leden van de Plaatselijke Schoolcommissie en de 
Commissarissen van de Stads- en Diaconieschool: 451 
Daar het ons voornemen is om eerlang de zaken betreffende het Lager en Middelbaar 
Onderwijs in overleg met de daartoe door de Raad dezer stad te benoemen commissie finaal te 
regelen en zo volledig gevolg te geven aan het u bekende raadsbesluit van 21 Januarij 1845, 
nemen wij de vrijheid u te verzoeken om te willen opgeven die leden van uw commissie die 
bij voortduring werkzaam willen blijven ten dienste van het Middelbaar en Lager Onderwijs 
en daarom wensen onder de leden van de in te stellen nieuwe commissie te worden 
opgenomen. 
"Eene aanmerking zullen U Edelen ons wel tegoeden gelieven te houden". 
De inrichting van het onderwijs, zoals deze bij het boven bedoeld raadsbesluit is voorgesteld, 
moet beschouwd worden geheel burgerlijk te zijn. Dit beginsel in het hoog houdende, menen 
wij dat het wenselijk is, dat geene geestelijke van welke gezindheid ook, lid van de commissie 
worden. Telde toch ééne der commissie één geestelijke onder haar leden, dan zou men wel 
verplicht zijn om ook van de andere gezindheden een geestelijke daar bij te voegen. 
Behalve dat hierdoor het aantal leden te groot zou worden, zo zouden ook andere bezwaren 
kunnen ontstaan, waarvan het ons nuttig lijkt om die te voorkomen. 
Aangenaam zal het ons zijn enigszins spoedig uw rescriptie te ontvangen. 
 
B&W van Hoorn, 
Van Akerlaken. 

 
450 GAH 170, 20 Mei 1846, fol. 129 
451 GAH 596, 27 Mei 1846, fol. 89vo 
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8.29 Processen-verbaal van de examens naar de Schoolopziener gestuurd  
B&W sturen aan de Schoolopziener de beide processen-verbaal met de daarbij behorende 
tabellen wegens de op 1 en 8 Mei alhier gehouden vergelijkende examens. 
Zij verzoeken hem voor doorzending van die stukken (naar de provincie) te zorgen, opdat 
B&W in staat zijn de Raad voor het doen van de benoemingen spoedig bijeen te kunnen 
roepen. 
De oorzaak van de vertraging van de terugzending der stukken is te wijten aan de afwezigheid 
van Wethouder van Geldrop, die pas gisteren de stukken heeft getekend. 
Een afzonderlijke nota van beschouwing wordt niet bijgevoegd, omdat alle gerechtigden, die 
bij de examens aanwezig waren het in alle opzichten met de beschouwing van U Edele eens 
zijn.452 
Op haar verzoek van 16 Mei jl. retourneren B&W aan de Plaatselijke Schoolcommissie de 
missiven van de Schoolopziener betreffende de gehouden vergelijkende examens.453 
 

8.30 De benoemingen zullen in Juni plaatsvinden 
Bericht van de Schoolopziener dat hij in overweging geeft om ter vervulling van de 
betrekkingen van Hoofdonderwijzer en Onderwijzer aan de Tussenschool zo spoedig 
mogelijk een keuze te maken uit de voorgedragen personen, opdat daarna autorisatie tot 
aanstelling bij het provinciaal bestuur kan worden aangevraagd. Bericht wordt kenbaar 
gemaakt in de eerstvolgende raadsvergadering die plaats zal vinden op vrijdag 12 Juni 1846 's 
middags om 12 uur.454 
 

8.31 De leden van de Stads- en Diaconieschool niet in de nieuwe Commissie   
Alle Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen berichten op 5 Juni, dat ze zich 
gezamenlijk verplicht hebben te verzoeken niet in aanmerking te komen voor het 
lidmaatschap van de (nieuwe) Commissie voor het Middelbaar en Lager Onderwijs. Bericht 
wordt door B&W voor kennisgeving aangenomen en doet er mededelingen van aan de 
Raad.455 
 

8.32 Leden nieuwe Commissie  
Eerder al hadden de leden van de Plaatselijke Schoolcommissie A. Merens, P. van Geldrop, 
Jhr. P. Opperdoes Alewijn en N. Carbasius op 2 Juni verklaard om diverse redenen geen lid 
van de nieuwe schoolcommissie te willen zijn. 
Voor een nieuwe keuze willen wel in aanmerking komen de Heren Stokbroo, De Bruyn Kops 
en Backer Overbeek. Zij zijn bereid om werkzaam te blijven ten dienste van het Middelbaar 
en Lager Onderwijs in de stad. 
B&W nemen ook dit bericht voor kennisgeving aan en doen daarvan eveneens mededeling 
aan de Raad.456 
 

 
452 GAH 596, 30 Mei 1846, fol. 94vo 
453 GAH 596, 30 Mei 1846, fol. 95 
454 GAH 170, 3 Juni 1846, fol 143 
455 GAH 170, 11 Juni 1846, fol. 148vo 
456 GAH 170, 3 Juni 1846, fol. 143+143vo 
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8.33 Benoeming en aanstelling van de (hoofd)onderwijzers  
Uit het bericht van de Plaatselijke Schoolcommissie aan het Stedelijk Bestuur: 457 
 
B. De schoolopziener in het 5de district, (A. Beeloo te Medemblik) verzoekt de Raad op 2 
Juni zo spoedig mogelijk tot benoeming over te gaan en autorisatie daarvan bij Gedeputeerde 
Staten te vragen. 
C. Alvorens tot de vervullingen van deze betrekkingen over te gaan, stelt de voorzitter aan de 
Raad voor de twee bijzondere scholen binnen Hoorn van de overleden onderwijzers Zwaan 
(1842) en Engel (1844), in plaats waarvan de Tussenschool is opgericht, op te heffen en 
daarvan aan Gedeputeerde Staten kennis te geven. De Raad besluit aldus. 
D. Vervolgens kiest de raad d.m.v. gesloten stembriefjes uit de voorgedragen personen: 
1. Als hoofdonderwijzer aan de Tussenschool, met algemene stemmen, de onderwijzer Frans 
Kroon, 
2. Als ondermeester aan de Tussenschool, met algemene stemmen, de onderwijzer Peter 
Bakker, 
3. Als ondermeester aan de Stadsarmenschool, met 16 van de 17 stemmen, de onderwijzer P. 
Vlaming Kzn. 
 
B&W berichten nog op dezelfde middag van de raadsvergadering van 12 Juni aan de 
Schoolopziener: 458 
We hebben de eer u te berichten dat de Raad in zijn vergadering van Heden overgegaan is tot 
vervullingen van een betrekking van Hoofdonderwijzer en Ondermeester aan de Tussenschool 
en Ondermeester aan de Armenschool uit de daartoe voorgedragen personen zijn gekozen: 
1. Hoofdonderwijzer Tussenschool, Frans Kroon met algemene stemmen,  
2. Ondermeester Tussenschool, Peter Bakker met algemene stemmen, 
3. Ondermeester Stadsarmenschool, P. Vlaming met 16 van de 17 stemmen. 
 
B&W nodigen de Schoolopziener uit om nu de autorisatie tot aanstelling van deze personen 
bij het Provinciaal Bestuur te willen bewerken en "zullen vervolgens het bericht van U Edele 
verwachten". 
 

8.34 Opheffing van de twee bijzondere scholen 
B&W zenden aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland een extract uit de deliberatie van 
den Raad dezer stad, met betrekking tot de opheffing van 2 bijzondere scholen der 2e klasse 
binnen deze stad bestaan hebbende, aan de inhoud waarvan wij de vrijheid nemen ons te 
refereren.459 
De Raad wordt op 27 Juli op de hoogte gesteld van de machtiging door Gedeputeerde Staten 
op 25 Juni, nummer 31 gegeven aan het Stedelijk Bestuur van Hoorn: 
1. een Stadstussenschool op te richten in plaats van de beide op te heffen bijzondere scholen 
van de tweede klasse. 

 
457 GAH 11, 12 Juni 1846, fol. 46-48 
458 GAH 596, 12 Juni 1846, fol. 103 
459 GAH 596, 13 Juni 1846, fol. 103 
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2a. om Frans Kroon, bezittende de tweede onderwijzersrang, tot hoofdonderwijzer aan de op 
te richten Stadstussenschool en Pieter Bakker, die de derde rang bezit, tot ondermeester aan 
deze school te benoemen. 
2b. om P. Vlaming, in het bezit van de 3e rang, te benoemen tot ondermeester aan de 
Armenschool. 
De Raad maakt deze besluiten definitief en laat daarvan kennis geven aan de 
belanghebbenden.460 
 
De voorzitter heeft op zondag 19 Juli geconfereerd met de heren De Bruijn Kops, Stokbroo en 
Backer Overbeek, als enig overgebleven leden van de voormalige schoolcommissies. 
Hij heeft hen op de hoogte gesteld: 
1. Van de besluiten van Gedeputeerde Staten van 25 Juni, bij welke de benoeming van de drie 
onderwijzers is goedgekeurd, 
2. De voorlopige keuze van personen door B&W gedaan om aan de Raad als leden van de 
nieuwe commissie aan te bevelen. 
Naast de Heren Stokbroo, De Bruijn Kops en Backer Overbeek zijn dat de Heren: J.Willaerts, 
A.J. Faber (r.k.), W. Nijsen (r.k.), Mr. C.A. Duker, L. van Styrum, Mr. W.C.J. de Vicq. 
De burgemeester heeft de 3 aanwezige heren bij deze gelegenheid op de hoogte gesteld en 
uitgenodigd hem een overzicht te overhandigen van het benodigde ameublement van tafels, 
banken, borden enz., en hetgeen verder tot de materiële inrichting der schoollokalen vereist 
wordt. 
De drie heren hebben zich hiertoe bereid verklaard.461 
 
De burgemeester, voorzitter van de Raad, zegt tegen de raadsleden over de op te richten 
Commissie voor Middelbaar en Lager Onderwijs: 
1. Dat volgens het college B&W en de thans nog bestaande commissie voor de burgerscholen 
de nieuwe commissie uit negen leden moet bestaan. Drie van hen belast met het toezicht over 
de Franse, drie met het toezicht over de Burgerscholen en drie met het toezicht over de 
Armenscholen (en de Tussenschool). 
2. Ter bevordering van de afdoening van deze zaak en om tegemoet te komen aan het bezwaar 
van een eventueel geheel nieuwe commissie, heeft de Burgemeester in overleg met de 
Wethouders en de drie leden die door willen gaan in het nieuwe commissieverband, legt hij de 
Raad een aanbeveling van 9 personen voor: 
L. Stokbroo, Mr. G.W. De Bruyn Kops, L. Backer Overbeek, A.J. Faber, Jhr. Mr. L. van 
Styrum, Mr. C.A. Duker, J. Willaerts, Mr. W.C.J. de Vicq, W. Nijssen. 
De Raad wijkt af van het voorschrift om de keuze met gesloten biljetten te doen, maar 
verenigt zich unaniem met alle voorgedragen personen die bij acclamatie tot leden van de 
commissie benoemd worden. Zij worden van hun benoeming op de hoogte gesteld.462 
 
Na afhandeling van de punten 1 en 2 wordt op voorstel van de voorzitter besloten om aan de 
gefungeerd hebbende leden van de Plaatselijke Schoolcommissie en Commissarissen van de 

 
460 GAH 11, 27 Julij 1846, fol. 54-54vo 
461 GAH 170, 21 Julij 1846, fol. 181-181vo 
462 GAH 11, 27 Julij 1846, fol. 74vo - 79 
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Stads- en Diaconiescholen, die als hun verlangen hebben te kennen gegeven om bij de nieuw 
op te richten Commissie voor het Middelbaar en Lager Onderwijs hier ter stede, niet weer in 
aanmerking te komen voor zo een lidmaatschap een eervol ontslag als zodanig te verlenen, 
met machtiging aan B&W om aan die heren de dankbetuiging der vergadering over te breng-
en voor hunne veeljarige diensten, zo in het algemeen belang als dat van het onderwijs.463 

8.35 Bericht over de benoemingen 
De benoeming van de onderwijzers aan de Tussen- en Armenscholen en de aanstelling van de 
nieuwe schoolcommissie worden medegedeeld aan de Schoolopziener.464 

De leden van de nieuwe commissie voor het Lager en Middelbaar Onderwijs krijgen bericht 
van hun benoeming.465 

Bericht van P. Vlaming te Texel van 1 Augustus waarin hij zijn dank betuigt voor zijn 
benoeming tot Ondermeester op de Stadsarmenschool. Ingesloten was een missive van de 
Burgemeester van Texel voor dezelfde datum, waarin deze verzoekt ter besparing van 
portokosten het bericht over de indiensttreding van deze onderwijzer aan hem toe te sturen. 
Aangenomen voor notificatie.466 
 

8.36 Rapport over Schoolmeubelen  
Een rapport ingekomen van de Plaatselijke Schoolcommissie van 20 Augustus, waarin opgave 
van: 
1. Het aantal schoolmeubelen aanwezig in de Stadsarmenschool, alsmede de toestand waarin 
deze zich bevinden, alsmede de veranderingen en verbeteringen die plaats dienen te vinden. 
2. Een opgave van de alsnog benodigde schoolmeubelen zowel in de Stadsarmenschool als in 
de Stadstussenschool. 
De voorzitter deelt mee dat architect Blanken met de heer Stokbroo, secretaris van de oude en 
eerst benoemd lid van de nieuwe commissie, het vereiste bestek, (raming) van de kosten op 
zullen maken en zo spoedig mogelijk zullen inleveren.467 
 

8.37 Bezuining in het onderwijs in de weeshuizen 
B&W stellen de Regenten de vraag of het onderwijs in de Weeshuizen spaarzamer kan.  
Door de uitbreiding van het Lager Onderwijs vragen B&W zich af of het niet raadzaam is om 
de spaarzaamheid in de Godshuizen te bevorderen om de kinderen in de beide weeshuizen te 
doen delen in het openbaar onderwijs dat van stadswegen gegeven gaat worden. 

Voor een goede gang van zaken stellen B&W die vraag ook aan de Regenten van het 
Protestantse Weeshuis en het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis met het verzoek haar 
zo spoedig mogelijk te beantwoorden. 

 
463 GAH 11, 27 Julij 1846, fol. 79 
464 GAH 596, 28 Julij 1846, fol. 126 
465 GAH 596, 29 Julij 1846, fol., 127vo 
466 GAH 170, 4 Augustus 1846, 190vo 
467 GAH 170, 4 Augustus 1846, 190vo 
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Het is geenszins de bedoeling van B&W om met deze vraag en de uitkomst ervan de 
onderwijzers op de Weeshuisscholen te benadelen, omdat het niet de bedoeling is iets te 
veranderen aan hun geldelijke situatie. 
"Van de verpligting tot het geven van doorgaand onderwijs ontheven, zou men hun eenige 
andere bemoeiing ten nutte der respective weeshuizen kunnen opdragen." 468 
 

8.38 B&W willen informatie over de leerlingen 
B&W verzoeken aan de onderwijzers Kriebel en Kraay het College ten spoedigste een lijst te 
doen toekomen van de bij hen aanwezige leerlingen op een tabellarische staat, bevattende:469 

- in de eerste kolom; de namen van de op hun school aanwezige kinderen, 
- in de tweede kolom; de ouderdom, 
- in de derde kolom; de naam van de vader, 
- in de vierde kolom; de naam van de moeder, 
- in de vijfde kolom; het beroep van de vader, als deze is overleden dat van de moeder, 
- in de zesde kolom; de woonstraat, 
- in de 7e kolom; de meerder of minder behoeftige levensomstandigheden of de toestand van 
het gezin. 
 
In een boek bevinden zich de door de onderwijzers opgestelde lijsten:470 
E. Kriebel: 210 namen van jongens, 
W. Kraay: 172 namen van meisjes. 
 

8.39 Beslissing over geldelijke ondersteuning aan minvermogenden  
B&W schrijven: 
Daar het ons voornemen is om zo spoedig mogelijk de Stadsarmenschool in werking te 
brengen teneinde daarin kosteloos onderwijs te verschaffen aan de kinderen van de 
onvermogende ingezetenen dezer stad, wensen wij te worden geïnformeerd of de ouders dier 
kinderen (voor zover zij tot uw godsdienstig kerkgenootschap behoren) zich telkens tot U 
Edelen zullen behoren te wenden ter bekoming van de nodige gelden tot aanschaffing van 
leerboeken en schrijfbehoeften, hetwelk natuurlijk voor elke leerling eene zeer geringe 
bijdrage zal worden, dan wel of U Edelen zich dienaangaande wenst te verstaan met de 
Commissie welke met het toezicht en het beheer over die scholen is belast.471 

8.40 De Remonstranten willen overleg met de Commissie 
Bericht van de Kerkenraad van de Remonstrantse Gemeente van 26 Augustus jongstleden in 
antwoord op een brief van B&W van 22 Augustus. 

De Kerkenraad deelt mee dat men zich over het verschaffen van leesboeken en schrijf-
behoeften aan de kinderen van onvermogenden van de Remonstrantse Gemeente op de 

 
468 GAH 596, 22 Augustus 1846, fol. 139vo-140, na 650 
469 GAH 596, 22 Augustus 1846, fol. 140, na 651 
470 GAH 370, Onder de datum vergadering van 1 September 1846, no. 973 
471 GAH 596, 22 Augustus 1846, fol. 140, no 652 
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Stadsarmenscholen wenst te verstaan met de Commissie die met het toezicht en het beheer 
voor die scholen is belast. 

Door B&W aangenomen voor kennisgeving.472 

8.41 R.K. Regenten vragen over plaatsing op Tussenschool of Armenschool  
B&W hebben een missive ontvangen van de Regenten van het Rooms-Katholiek Weeshuis, 
gedateerd 28 Augustus naar aanleiding van het verzoek van B&W van 22 Augustus. Zij 
willen weten hoe de plaatsing van kinderen op de Tussenschool of de Armenschool geregeld 
gaat worden. 
Alvorens tot beantwoording over te gaan worden de regenten graag ingelicht of de 
deelneming in het Openbaar Onderwijs van de in de beide Godshuizen opgenomen kinderen 
zal plaatshebben op de Tussenscholen dan wel op de Armenscholen. 
B&W besluiten deze missiven voorlopig in advies te houden.473 

8.42 Overleg over de door Kriebel en Kraay ingediende leerlingenlijst  
De onderwijzers Kriebel en Kraay van de Stadsarmenscholen hebben B&W overhandigd de 
alfabetische lijst van de jongens en meisjes die op 31 Augustus schoolgaande zijn.474 

B&W besluiten deze stukken in advies te houden en daarvan nader gebruik te maken nadat ze 
erover vergaderd heeft met de heren Stokbroo, Kops de Bruyn en Backer Overbeek op vrijdag 
14 September 's avonds om 7 uur. 

De Regenten van het Protestantse Weeshuis hebben op 11 September bericht het wenselijk te 
achten dat de kinderen uit hun gesticht en die daartoe in de termen vallen, gebruikmaken van 
het onderwijs op de Tussenscholen van stadswege te geven, tegen zodanige retributie als 
nader zal worden bepaald. 
Aangenomen voor notificatie.475 
 

8.43 Gesprek tussen de Commissie en de Hervormde Gemeente  
Het College van Diakenen van de Hervormde Gemeente heeft op 17 September 1846 
medegedeeld, na daartoe door de Brede Kerkenraad te zijn geautoriseerd, bereid te wezen met 
de Commissie belast met het toezicht en beheer der Armenscholen te spreken over de 
benodigde gelden tot aanschaffing van leerboeken en schrijfbehoeften voor de kinderen die 
tot hun kerkgenootschap behoren en die op de Stadsarmenscholen gratis onderwijs zullen 
ontvangen.476 

De voorzitter rapporteert: 
Na, vooraf als grondslag genomen hebbende de overwegingen van B&W en de Heren 
Stokbroo en Backer Overbeek, de enige leden van de voormalige Plaatselijke 
Schoolcommissie en tot nieuw benoemde leden van Commissie over het Middelbaar en Lager 
Onderwijs, dat wat betreft de uitsluiting en toelating van kinderen op de Stadsarmenscholen, 

 
472 GAH 170, 27 Augustus 1846, fol. 212vo 
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zowel als de op te richten Tussenschool, is door hem, Burgemeester, aan de belanghebbende 
ingezetenen de volgende bekendmaking gedaan: 
In het vervolg kunnen op de Stadsarmenschool niet meer toegelaten worden tot het ontvangen 
van kosteloos onderwijs: 
1. de kinderen van Rijks, stedelijke of andere openbare ambtenaren, 
2. de kinderen van hen die vaste goederen in eigendom bezitten, 
3. de kinderen van hen die in vaste dienst, of betrekking een inkomen hebben van ƒ6,- per 
week, 
4. de kinderen van hen die in zodanige uitwendige omstandigheden verkeren, dat zij  
niet kunnen worden geacht met armen of onvermogenden gelijk te staan. 
 
Betreffende kinderen van zodanige mingegoede ingezetenen, die moeten worden geacht niet 
in staat te zijn tot het betalen van het minimum aan schoolgeld voor de Burgerscholen wordt 
vastgesteld, dat ze ten getale van 150 leerlingen kunnen worden toegelaten op de 
Tussenschool, mits die kinderen niet beneden de 6 noch boven de 12 jaren oud zijn, en door 
de ouders wordt voldaan aan de volgende eisen; 
1. Zij dienen zich aan te melden bij de Commissie die zitting houdt op het stadhuis op 21 
September om 16 uur om opgave te doen van de kinderen die zij op die Tussenschool wensen 
geplaatst te zien. 
2. Zij moeten daar overleggen een verklaring van de Wijkmeester dat zei tot zodanige klasse 
van de ingezetenen behoren die niet in staat zijn tot het betalen van het minimum aan 
schoolgeld der Burgerscholen. Ook is nodig een geboorteakte en het bewijs dat de kinderen, 
of de natuurlijke kinderziekte hebben gehad , of met goed gevolg zijn gevaccineerd. 
3. Maandelijks moet op de eerste maandag van elke maand, bij vooruitbetaling door de ouders 
voogden of opzieners der kinderen, het bedrag voor schoolgeld, schrijfbehoeften en andere 
benodigdheden worden betaald. 
- voor een kind  ƒ0,50, 
- voor twee kinderen uit één en hetzelfde huisgezin ƒ0,40 voor elk, samen ƒ0,80, 
- voor drie kinderen uit hetzelfde gezin ƒ0,35 voor elk, samen ƒ1,05  
- en voor elk kind boven de drie uit één en hetzelfde huisgezin ƒ0,40  
 
B&W vermanen iedereen die dit aangaat en die van de nieuwe instelling gebruik willen 
maken, zich te voorzien van de nodige bewijzen, die gratis verkrijgbaar zijn, zich nu en in het 
vervolg te bepaalder tijd en plaats, telkens wanneer de gelegenheid daartoe wordt 
opengesteld, voor de commissie te verschijnen om de vereiste opgave te voldoen. 
 
Tenslotte wordt aan de belanghebbenden meegedeeld: 
1. Ditmaal kan in verband met de kortheid van de gestelde termijn de aangifte geschieden 
zonder overleg van de gevorderde bewijzen, mits deze stukken binnen 8 dagen na de aangifte 
aan de Commissie ter hand gesteld worden. 
2. Wanneer het getal der ingeschreven leerlingen meer dan 150 is, dan zullen de meer 
gevorderden in jaren worden toegelaten en aangenomen; de kinderen die niet terstond worden 
geplaatst, zullen worden aangenomen naarmate er open plaatsen komen. 
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In dezelfde vergadering is besloten; 
1. Met ingang van de laatste dag dezer maand September worden opgeheven de scholen van 
de overleden onderwijzers Zwaan en Engel, die tot dusverre ten behoeve der weduwen 
werden waargenomen door de onderwijzers Kroon en Offringa. 
2. Met het onderwijs op de Stads-, Tussen- en Armenscholen wordt op 2 Oktober aanstaande 
begonnen. 
3. Met de laatste dag van deze maand wordt de Plaatselijke Schoolcommissie ontbonden. 
4. De installatie van de nieuwe commissie over het Middelbaar en Lager Onderwijs vindt 
plaats op 10 Oktober 1846 om 11 uur. 
5. De inwijding en opening van de Stads-, Tussen- en Armenscholen vindt plaats op 
Donderdag 1 Oktober 1846 's middags om 12 uur in de Oosterkerk. Bij die gelegenheid zal de 
schoolopziener Beeloo een rede uitspreken, na afloop waarvan van stadswege in "De Doelen" 
een maaltijd wordt gegeven. Tot bijwoning daarvan heeft het Stedelijk Bestuur uitgenodigd: 
de Schoolopziener, de nieuw benoemde onderwijscommissie, de leden van de opgeheven 
commissies voor de Burger-, Stads- en Diaconiescholen en de Commissies van Onderwijs op 
de Stadsteken- en de Muziekschool. 
 6. De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen worden bekendgemaakt met het 
tijdstip van de opheffing en van de ontbinding van de Stads- en Diaconiescholen. Ze worden 
uitgenodigd op Woensdag 30 September om 1 uur persoonlijk op het raadhuis te verschijnen 
tot het afleggen van de rekening en verantwoording van hun op 1 Oktober eindigende 
administraties. Ook wordt aan hen gevraagd om uit te leveren en over te geven aan een 
daartoe gemachtigde commissie uit de Breede Kerkenraad van alle titels, bescheiden en 
kapitalen, die kunnen worden geacht het eigendom van de hervormde gemeente alhier te zijn. 
7. De Brede Kerkenraad wordt uitgenodigd een commissie te benoemen en die te machtigen 
tot het bijwonen van de rekening en verantwoording van de Verenigde Commissie die tot 
dusver het beheer over de Stadsarmen- en Diaconiescholen voerde, alsmede tot het opnemen 
en sluiten van deze rekening, tot het overnemen van de bescheiden en eigendommen tot die 
administratie behorende, en tot het afgeven van een verklaring dat de Hervormde Gemeente te 
Hoorn inzake van de Stads- en Diaconiescholen noch van het stadsbestuur noch van de 
Vereenigde Commissie, die met het beheer belast is geweest, iets heeft te vorderen, maar dat 
alles is uitgekeerd en overgegeven wat geacht kan zijn het eigendom van de Hervormde 
Gemeente te wezen. 
En dat eindelijk die kapitalen minder zullen worden onttrokken aan haar bestemming maar 
altijd zullen worden gebruikt tot het godsdienstig en maatschappelijk onderwijs van de 
Hervormde Gemeente te Hoorn. 
Hierbij behoren de missives van 25 September 1846, 727 tot en met 783, waarvan 736 en737 
aan het vastgestelde gevolgd geven.477 
 

8.44 Programma inwijding Tussen- en Armenscholen, rede door Schoolopziener  
B&W schrijven aan de Schoolopziener onder verwijzing naar het gesprek tussen het College 
en de heer Stokbroo van de Plaatselijke Schoolcommissie dat de inwijding van de Tussen- en 
Armenscholen is vastgesteld op donderdag 1 Oktober in de Oosterkerk. 

 
477 GAH 170, 22 September 1846, fol. 241 
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Het College acht het zeer welkom dat de Schoolopziener de inwijdingsrede wil houden en 
stelt dat op hoge prijs. 
Helaas moet gevreesd worden dat de Burgemeester door een opgekomen ongesteldheid niet 
aanwezig kan zijn. Het is echter wel ons voornemen op die dag de nieuw benoemde 
schoolcommissie voor het Middelbaar en Lager Onderwijs 's morgens om 11 uur te installeren 
ten Raadhuize van de stad. Daarop volgend willen B&W de inwijding doen plaatsvinden 's 
middags om 12 uur. Daartoe zijn uitgenodigd de leden van de Hoornse Gemeenteraad, de 
leden van de Arrondissementsrechtbank en van het Openbaar Ministerie alhier residerende, de 
leden van de nieuw benoemde schoolcommissie alsmede die van de bestaand hebbende 
schoolcommissie over de Burger- en Stads- en Diaconiescholen, de leden van de Commissies 
van Onderwijs op de Stadstekenschool en de Stadsmuziekscholen. 
De door u aan ons zo bereidvaardig toegezonden gezangen zullen onder leiding van de 
stadsmuziekmeester en begeleid door orgelmuziek door kinderen uit de Stadsscholen worden 
gezongen. De daartoe genomen proeven hebben reeds zeer goede resultaten opgeleverd. 
De nieuw benoemde onderwijzers op de Tussenschool, Kroon, Bakker en Vlaming en op de 
Stadsarmenschool Kriebel, Kraay en Voerman Vulkers zijn door het College aangeschreven 
daar aanwezig te zijn. Het verder ceremonieel omtrent de zitplaatsen voor de commissie in de 
kerk is door B&W met de heer Stokbroo geregeld, waarvan u in kennis wordt gesteld op de 
inwijdingsdag. 
Na afloop vindt een vriendschappelijke maaltijd plaats in de Stads Doelen, waarvoor het 
College u gaarne uitnodigt. 
Wij wachten u op Donderdag 1 Oktober voor 11 uur op het Stadhuis ter installatie van de 
nieuwe schoolcommissie en begeven ons daarna samen naar de Oosterkerk.478 
 

8.45 Uitnodiging ter installatie van de nieuwe schoolcommissie 
B&W nodigen de leden van de nieuwe school commissie uit om op 1 Oktober 1846 om 11 
uur ten Raadhuize geïnstalleerd te worden. Tevens bevat de uitnodiging de invitatie om bij de 
inwijdingsrede en daaropvolgende maaltijd aanwezig te zijn.479 
 

8.46 Scholen ten behoeve van de weduwen van Zwaan en Engel ten einde   
B&W richten zich tot de weduwen van de overleden onderwijzers Zwaan en Engel. Ze delen 
hen het raadsbesluit van 12 Juni en de goedkeuring daarop van gedeputeerde Staten op 25 
Juni, mede. 
Daarmee zijn de scholen die tot hun behoeve door een ondermeester werden gehouden, 
opgeheven. Met ingang van de volgende maand beginnen de nieuwe Tussen- en 
Armenscholen. Daarom zal op de laatste dag van de maand September het geven van 
onderwijs door de heren Kroon en Offringa te uwen behoeve op de waargenomen school per 
die datum beëindigd moeten worden.480 
Hetzelfde bericht gaat naar de heren Kroon en Offringa.481 
 

 
478 GAH 596, 28 September 1846, fol. 158vo-159 
479 GAH 96, 25 September 1846, fol. 155vo-156 
480 GAH 596, 25 September 1846, fol. 156, no 728 
481 GAH 596, 25 September 1846, fol. 156, no 729 
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8.47 Ontbinding van de Plaatselijke Schoolcommissie 
Aan de voorzitter en leden van de Plaatselijke Schoolcommissie wordt de opheffing en 
ontbinding ervan medegedeeld. De leden worden bedankt voor hun vele werkzaamheden. 
Tevens worden ze uitgenodigd aanwezig te zijn bij de maaltijd in de Doelen na de 
inwijdingsplechtigheid op 1 Oktober 1846.482 
 

8.48 Uitnodiging voor Kroon, Kriebel, Kraay en kinderen 
De onderwijzers Kroon, Kriebel en Kraay worden uitgenodigd met de op hun toegelaten 
scholen kinderen onder geleide van henzelf en hun ondermeester in behoorlijke kledij 
aanwezig te zijn bij de officiële opening. 
Voor verdere inlichtingen worden de heren op 1 Oktober 1846 om 12 uur ten raadhuize 
verwacht.483 
 

8.49 Uitnodiging de eindafrekening bij te wonen (1846)  
De Brede Kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente en de Commissie voor de Stads- 
en Diaconieschool worden uitgenodigd de eindvergadering bij te wonen op 30 September met 
de daarin te behandelen zaken, plus de eindafrekening en verantwoording der financiën.484 
 

8.50 De Brede Kerkenraad heeft de gewenste Commissie benoemd  
De Brede Kerkenraad bericht aan het college van B&W op 27 September 1846 dat hij gezien 
de aan hem gerichte uitnodiging een commissie uit zijn midden heeft benoemd en heeft 
gemachtigd tot het bijwonen van het afleggen der rekening en verantwoording door de 
verenigde commissie aan welke tot dusver over de Stads- Armen- en Diaconiescholen is 
toevertrouwd geweest, alsmede tot het opnemen en sluiten van die rekening als wel tot het 
overnemen van de bescheiden en eigendommen tot de administratie behorende en tot het 
afgeven van de gevorderde verklaring.485 
 
Schoolopziener Beeloo bevestigt zijn komst. Hij vraagt of naast de nieuwe benoemde 
onderwijzers ook de overige onderwijzers van de openbare en bijzondere scholen, alsmede de 
leraren der onderscheidene godsdienstige gezindten zijn uitgenodigd. 
B&W besluiten daarvoor te zorgen.486 
 

8.51 Overdracht door Brede Kerkenraad aan de Gemeente (1846)  
Buitengewone vergadering van B&W.487 
Primo: 
Ter vergadering verschenen: Aart Koning, Wiggert Tasman, Frans Brouwer, Hendrik 
Boldingh en dominee Jacob Anton Koenen, alsmede en benevens de absenten Heren Mr. 
François van Bredehoff de Vicq, Jonkheer Mr. Dirk van Akerlaken en Dr. A.H.J. de Bondes, 
gezamenlijk uitmakende de commissie over de Stads- en Diaconiescholen, overeenkomstig 

 
482 GAH 596, 25 September 1846, fol. 156-156vo, no 730 
483 GAH 596, 25 September 1846, fol. 156vo-157, nrs. 731, 732, 733 
484 GAH 596, 25 September 1846, fol. 157, no 732 
485 GAH 170, 29 September 1846, fol. 247 
486 GAH 170, 29 September 1846, fol. 247 
487 GAH 170, 30 September 1846, fol. 249 
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het door de Raad genomen besluit tot opheffing en ontbinding van de Stads- en 
Diaconiescholen, waarmee de Brede Kerkenraad zich heeft verenigd en ter voldoening aan 
ons verzoek te doen rekening en verantwoording van hun op 1 Oktober 1846 eindigende 
administratie. Voorts over te gaan tot het uitleveren en overgeven aan de hierna te noemen 
gemachtigde commissie uit de Brede Kerkenraad van alle titels, akten, bescheiden en 
kapitalen die kunnen worden geacht het eigendom van de Hervormde Gemeente alhier te 
wezen.  
Secundo: 
De Heeren dominee Johan Cornelis ter Brummelen-Andriessen, Jan Lettinga, Jan Vermande 
Junior, Simon van Hal, om de Brede Kerkenraad te vertegenwoordigen en gemachtigd tot het 
aanhoren en bijwonen der rekening en verantwoording van de hiervoor gaande commissie, die 
tot dusver het beheer had over de Stadsarmen- en Diaconiescholen, alsmede tot het 
overnemen van de bescheiden en eigendommen, die tot die administratie behoren en tot het 
afgeven van de in haar te melden verklaring. 
Op voorstel van de voorzitter begint men aan de rekening en verantwoording van de 
Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen: 
1. ontvangsten tot nu  ƒ1407,56 
   uitgaven tot nu    ƒ1407,56  
            Saldo           ƒ0,00 
2. aanwezig een inschrijving op het Grootboek der 2,5 procent nationale werkelijke schuld, 
groot ƒ25200,-  
Ingeschreven in dit grootboek deel 3, L.H.N. 614. 
3. een huis, erf en grond van dien, staande en gelegen in de Paus Poort, uitkomende in de 
Ramen bij de stad kadastrale sectie B.N.443 en groot één roede 86 ellen.  
4. enige oude rekeningen en papieren van gene waarde. 
 
Deze rekening en verantwoording nauwkeurig bevonden, en is in overeenstemming met de 
commissie uit de Brede Kerkenraad voornoemd, onder dankbetuiging goed te keuren. 
Vervolgens wordt behoorlijk verslag gedaan van de overhandiging aan de Brede Kerkenraad 
van: 
1. De bewijzen van inschrijving op het grootboek, 
2. Het bewijs van eigendom van het boven omschreven huis op 2 Februari 1778 voor  
  schepenen in Hoorn verleden, 
3. Voor de ontvangst en overname van de rekeningen en verdere bescheiden onder  
4. genoemd. 
Daarop heeft de commissie uit de Brede Kerkenraad op verzoek van de voorzitter de volgende 
verklaring afgelegd, die erop neerkomt dat de Hervormde Gemeente niets meer te vorderen 
heeft in deze zaak en waarbij ze belooft dat de betreffende kapitalen nimmer zullen worden 
onttrokken aan haar bestemming maar altijd zullen worden gebruikt tot het godsdienstige en 
maatschappelijke onderwijs van de arme kinderen der Hervormde Gemeente in Hoorn. 
Van het geheel wordt een proces-verbaal opgemaakt dat wordt uitgereikt aan 
- de Commissie over de Stads- en Diaconiescholen, 
- de Brede Kerkenraad 
- en B&W ter deponering in het archief. 
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De Heer A. Koning, commissaris van de Stads- en Diaconieschool stelt voor om aan de 
onderwijzer Kraay voor de waarneming van de school van de overleden ondermeester 
Noordduyn en zijn getoonde ijver daartoe gedurende anderhalfjaar een beloning toe te 
kennen.  
De Burgemeester zal dit voorstel in de vergadering van B&W inbrengen. 
De Rooms-Katholieke gemeente is nog schuldig ƒ280,- voor de periode van 1 Januari tot en 
met 1 Oktober 1846 en de Doopsgezinden van 1 April tot en met 1 Oktober 1846 ƒ15,- 
 

8.52 De leden van de nieuwe Commissie worden gelukgewenst 
In een buitengewone vergadering van B&W zijn aanwezig de Heeren L. Stokbroo, Mr. G.W. 
de Bruyn Kops, L. Backer Overbeek, Jhr. L. van Stierum, A.J. Faber, J. Willaarts, W. Nijssen 
en Mr. W.C.J. de Vicq om in kwaliteit (als ook de afwezige heer Mr. C. A. Duker) door de 
raad op 27 Juli benoemd tot leden van de commissie over het Middelbaar en Lager Onderwijs 
hier ter Stede, als zodanig te worden geïnstalleerd. 

De voorzitter deelt mee dat Mr. Duker wegens ongesteldheid afwezig is. Daarna wenst hij, in 
gepaste bewoordingen, de aanwezigen geluk met hun benoeming. De heer L. Stokbroo 
antwoordt, namens de overige leden, met minzame woorden. 

Eveneens is aanwezig Schoolopziener Beeloo. Ook hij wenst de Heren geluk en zal daarop bij 
zijn straks te houden redevoering in de Oosterkerk ter gelegenheid van de opening van de 
Stads-, Tussen- en Armenscholen hierop terugkomen.488 

8.53 Toespraak van A. Beeloo bij de Opening der Stads- en Tussenschool 
Toespraak gehouden bij de "Plegtige opening der Stads-tusschenschool en der Nieuw 
Gebouwde Stadsarmenscholen op den Eersten October 1846 in de Oosterkerk te Hoorn" door 
A. Beeloo, schoolopziener in het 5de district van Noord-Holland. (Uitgegeven te Hoorn, bij 
Gebr. Vermande, 1846) 
 
Programma 
I. Inleidend woord van de schoolopziener die zich gevleid voelt dat zijn inwijdingstoespraak 
in druk wordt uitgegeven om bij de onderwijzers en allen die belang stellen in de zaak van het 
onderwijs de indruk te bevestigen die het gesproken woord teweeg brengt. 
II. Voorzang. 
III. Rede. 
Beeloo spreekt over aard en beginsel van het onderwijs en niet over de noodzakelijkheid. Die 
is al overtuigend bewezen door de rampzalige gevolgen als zij ontbreekt. Een overzicht 
daarvan zou echter te uitvoerig zijn. Duidelijk is dat een voornaam kenmerk der opvoeding is 
het menselijke in de mens te ontwikkelen. 
Zal dit onderwijs echter afdalen tot de behoefte van het kind dan moet het de stempel der 
eenvoudigheid dragen. 
Daarnaast moet het onderwijs veel omvattend en gepast zijn, die gepaard gaat met echte 
humaniteit. Zo wordt het onderwijs een wel ingerichte opleiding, geschikt om het menselijke 
in de mens te ontwikkelen. Dat is het kind niet alleen vormen tot een zelfstandig wezen maar 
tevens tot een nuttig en werkzaam lid der grote mensenmaatschappij. Een Maatschappij 
waarin het doel van het onderwijs is: 

 
488 GAH 170, 251vo-252 
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opleiding tot alle maatschappelijke en christelijke deugden (artikel 22 reglement A. bij de wet 
van 3 April 1806). 
Beeloo eindigt zijn eerste deel met er op te wijzen dat wij leven in een tijd van overgang en 
spanning. Voor ons allen is het een raadsel wat de toekomst brengen zal. 
IV. Tussenzang. 
V. Vervolg Rede. 
De schoolopziener brengt daarna hulde aan wat de stad over heeft voor de behartiging en de 
zorg voor het onderwijs zelf, als in de aanbouw en de verbetering van ruime en geschikte 
schoollokalen voor de kinderen van minvermogenden. 
"Spijtig is dat ik die hulde niet kan betuigen aan de Burgemeester wegens diens 
ongesteldheid". 
Plezierig is dat hij die eer wel kan betuigen aan de wethouders en aan de Raadsleden en aan 
de leden van de Plaatselijke Schoolcommissie. 
U alle ziet een lang gekoesterde wens vervuld in de oprichting van een zo hoognodige 
Tussenschool en in de voltooiing van zozeer verbeterde schoolvertrekken voor de kinderen 
der armen. 
Voor verwerkelijking is de hulp van de onderwijzers nodig. Zij immers hebben de meer 
onmiddellijke vorming en leiding van de jeugdige hoofden, die hen van harte is aanbevolen. 
Speciale aandacht besteedt hij dan aan de nieuwbenoemde leerkrachten van de beide scholen. 
Ook de kinderen betrekt hij in zijn rede, die hij vraagt opmerkzaam te zijn op alles wat in 
school geleerd wordt. 
Tenslotte dankt hij voor hun aanwezigheid; de voorzitter en de leden van de Rechtbank en van 
het Openbaar Ministerie, de leraren van de Godsdienst, de Commissies van Onderwijs van de 
Stads- Teken- en Muziekscholen en aan de verdienstelijke onderwijzers in de muziek in deze 
stad. Door uw welwillende medewerking en aan de oefening en de leiding van het zangkoor 
bij deze plechtigheid. 
Tenslotte eindigt hij deze plechtigheid met de bede waarin alle Nederlanders, één hart en één 
zin samen stemmen voor Vaderland en Vorst. 
 
VI. Slotzang: Voor Vaderland en Vorst. 
Wien Neêrlandsch bloed door d'aderen vloeit, 
Van vreemde smetten vrij, 
Wiens hart voor land en koning gloeit, 
Verheff' den zang als wij: 
Hij stell' met ons, vereend van zin, 
Met onbeklemde borst, 
Het godgevallig feestlied in 
Voor vaderland en vorst. 
Van hier, van hier wat wenschen smeedt 
Voor een van beide alleen: 
Voor ons gevoel, in lief en leed, 
Zijn land en koning één. 
Verhoor, o God! zijn aanroep niet, 
Wie ooit hen scheiden dorst, 
Maar hoor het één, het eigen lied 
Voor vaderland en vorst.  
Dring' luid, van uit ons feestgedruisch, 
Die beê uw hemel in: 
Bewaar den vorst, bewaar zijn huis 
En ons, zijn huisgezin. 
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang 
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Dien eigen wensch gestand: 
Bewaar, o God! den koning lang 
En 't lieve vaderland.  
 
Afscheid van de onderwijzers in het 5de District der Provincie Noord-Holland door den 
schoolopziener H. Beeloo den 25e Juni 1853. 
Beeloo werkt 14 jaar in zijn ambtsgebied. De onderwijzers in zijn rayon zagen toen binnen 
korte tijd vier keer een verandering van de schoolopziener (1837-1839). 
In zijn periode zag hij 18 scholen en zes onderwijzerswoningen geheel nieuw gebouwd, 
terwijl twee onderwijzerswoningen aanmerkelijk verbeterd werden. Dat betekende echter niet 
dat er niets meer te wensen over was. 
Maar, omdat het voornamelijk aankomt om wat in het lokaal gebeurt, had hij helemaal niets te 
klagen. 
Nadat de Belgische opstand tot afsplitsing van onze Zuiderburen had geleid, rezen allerlei 
klachten en bezwaren tegen de inrichtingen voor en de verordeningen op het onderwijs. 
Luider werd het verlangen naar meer vrijheid en eerbiediging van de godsdienstige 
overtuiging van een ieder, hoewel de tijd nog niet rijp was voor nieuwe onderwijswetgeving 
kwam onder invloed van Koning Willem de Tweede het besluit van 2 Januari 1842. 
Maar de klachten bleven, dus had dat tot gevolg dat met kalmte en beradenheid 
staatsinstellingen herzien en gewijzigd werden.  
Beeloo gaat dan verder met een lofzang op het Nederlandse Onderwijs. Zijn overtuiging dat 
de zaak van het onderwijs hoger staat dan de kerkelijke begrippen, en dat alle christenen zich 
daarin één voelen. Hij bedankt tenslotte voor elke vriendelijkheid die hij heeft ondervonden, 
dus hoopt hij dat een wijze en milde regering een nieuwe grondslag kan leggen voor een 
nationale nieuwe wetgeving op het onderwijs.489 
 
8.54 De Plaatselijke Schoolcommissie heeft nog geen mandaat gekregen  
De Plaatselijke Schoolcommissie voldoet op 30 September aan de uitnodiging van B&W door 
in te zenden de rekening en verantwoording van haar geldelijke administratie vanaf 1820 tot 
en met 1845. De Plaatselijke Schoolcommissie merkt daarbij op dat over 1846 het gewone 
mandaat nog niet is uitgereikt, waardoor de commissie niet de mogelijkheid heeft gehad de 
lopende rekeningen en verdere kleine uitgaven te betalen. 
Door B&W geresolveerd ten fine van onderzoek in handen te stellen van de (raads-) 
commissie over de rekeningen.490 
 

8.55 Evangelisch-Lutherse Gemeente contact met de Commissie  
De Evangelisch-Lutherse Gemeente zal in contact treden met de Commissie voor het 
Middelbaar en Lager Onderwijs. 
Missive van de Kerkenraad der Evangelisch-Lutherse gemeente binnen deze stad van 20 
September 1846 waarin hij te kennen geeft, aangaande de kosten van schoolbehoeften ten 
behoeve van de arme kinderen dier gemeente, zich te verstaan met de commissie over het 
Middelbaar en Lager Onderwijs. 
Ter kennisgeving aangenomen.491 

 
489 123 D548, 123 G386 
490 GAH 170, 6 Oktober 1846, fol. 254vo 
491 GAH 170, 6 Oktober 1846, fol. 254vo 
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8.56 Gebroeders Vermande willen de schoolbehoeften leveren 
Als gevolg van de reorganisatie van het onderwijs die per 1 Oktober heeft plaatsgevonden, 
verzoeken de Gebroeders Vermande bij voortduring begunstigd te mogen worden met de 
leverantie van schoolbehoefte aan de nieuw opgerichte scholen. 

Request wordt in handen gesteld van de Commissie (van toezicht) over het Middelbaar en 
Lager Onderwijs hier ter stede ten fine van afdoening en beschikking.492 

8.57 Ook Eijken wil de schoolspullen leveren 
Al eerder dan Vermande vraagt C.J. Eijken, boekbinder, te mogen worden belast met de 
levering van schrijfbehoeften enz. voor de nieuwe Stads-, Tussen- en Armenscholen. 
Ook deze aanvraag is doorgestuurd naar de nieuwe commissie van toezicht.493 
 

8.58 Regeling voor kinderen die op de Tussenschool geplaatst kunnen worden 
In een buitengewone vergadering van B&W met De Heeren Stokbroo, De Bruijn Kops en 
Backer Overbeek wordt besloten: 494 
1. Op de armenscholen worden de hierna genoemde kinderen die eerst geweerd waren, maar 
waarvan gebleken is, dat ze daartoe werkelijk behoren, alsnog toegelaten: Barend van Ink, 
Teunis Groenwoudt, Pieter Schoen en Jacobus Gleysteen. 
Zij staan vermeld onder de nummers 86, 66, 155 en 58 op de lijst van schoolgaande kinderen 
bij de onderwijzer van de jongensschool Kriebel; evenals Cornelia Johanna Hegeman, 
Wilhelmina Hegeman, Hendrika Fortuyn, Marijtje Groenwoudt en Elisabeth Wouters, die als 
nr. 62, 64, 40, 45 en 166 voorkomen op de lijst van schoolgaande kinderen bij de onderwijzer 
van de meisjesschool Kraaij. 
De ouders zullen hiervan door de genoemde onderwijzers worden verwittigd. 
2. Voorts wordt besloten op de Tussenschool toe te laten degenen die zich daartoe hebben 
aangemeld, ten getale van 148, onder aftrek van hen die op de lijst zijn doorgehaald. De 
ouders van de toegelaten kinderen ten getale van 122, krijgen daarvan bericht van de 
onderwijzer Kroon. 
3. De Tussenschool zal beginnen op maandag 12 Oktober 1846. 
De jongensschool in de Muntstraat wordt geopend op maandag 12 Oktober 1846. 
4. De ouders van de kinderen die niet toegelaten zijn tot de Armenscholen krijgen daarvan 
bericht. Als zij wensen dat hun kinderen op de Tussenschool worden toegelaten, dienen zij 
zich op vrijdag aanstaande 9 Oktober daartoe aan te melden op de stadssecretarie. 
Deze kinderen zijn vermeld onder de nummers 6, 13, 21, 26, 34, 38, 39, 43, 52, 60 78, 79, 80, 
81, 93, 98, 99, 100, 101,109, 112, 113, 157, 158 en 161 op de lijst van schoolgaande kinderen 
bij de onderwijzer van de jongensschool Kriebel 
en onder de nummers 10, 11, 20, 46, 64, 73, 95, 54, 72, 92, 119, 140 en 165 op de lijst van de 
schoolgaande kinderen bij de onderwijzer van de meisjesschool Kraaij. 
De gemelde onderwijzers zullen hiervan aan de ouders kennis geven. 
5. In de handen van de commissie wordt gesteld het bij B&W binnengekomen request van de 
Gebroeders Vermande, boekverkopers. Door de commissie zal worden voorzien in de 

 
492 GAH 170, 6 Oktober 1846, fol. 254vo 
493 GAH 370, nr. 1067, B&W, 29 September 1846 
494 M170, 7 Oktober 1846, fol. 259vo 
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behoefte van leerboeken, kaarten, letterkastjes, leestafels enzovoort voor de Tussenschool en 
de Armenscholen. 
 

8.59 Lijsten van leerlingen behorende bij de B&W vergaderingen495 
E. Kriebel noemt vier leerlingen die wel toelaatbaar zijn tot de Armenschool: 
- 86: Barend van Ink, oud 8 jaar, zoon van Hermanus van Ink, knecht op de zaagmolen en 
Marie van Rol, gezin met 2 kinderen, wonende op de Korenmarkt 66, 
-66: Teunis Groenwoudt, oud 6 jaar, zoon van Paulus Groenwoudt, lepelgieter en Elisabeth 
Sleutel, gezin met 5 kinderen, wonende op het Achterom, 
-58: Jacobus Gleijsteen, oud 10 jaar, zoon van Jacobus Gleijsteen, melkventer en Wilhelmina 
Geuzenbroek, gezin met 7 kinderen, wonende op het West,  
-155: Pieter Schoen, oud 7 jaar, zoon van Cornelis Schoen, timmerman en Toontje Kaptijn, 
gezin met 7 kinderen, wonende op het Oost, 
 
W. Kraay noemt 5 leerlingen die wel toelaatbaar zijn tot de Armenschool: 
- 62: Cornelia Johanna Hegeman, oud 9 jaar, dochter van Jan Hegeman, venter en Adriana 
Heiblom, gezin met kinderen, wonende op het Oost, 
- 64: Wilhelmina Hegeman, oud 7 jaar, dochter van Pieter Hegeman, venter en J. Bakker, 
gezin met onbekend aantal kinderen, wonende op het Oost, 
- 40: Hendrika Fortuin, oud 7 jaar, dochter van Cornelis Fortuin, houtzager en Petronella 
Blom, gezin met onbekend aantal kinderen, achter de Noorderkerk. 
- 45: Marijtje Groenewoudt, oud 9 jaar, dochter, vader overleden, en Ida Timmer, breister, 
gezin van drie kinderen, wonende op het Gerritsland, 
-166: Elisabeth Wouters, oud 7 jaar, dochter van Jan Wouters, timmerman en Catharina 
Zwart, gezin met onbekend aantal kinderen, wonende op het Nieuwe Noord, 
 
Van de lijst van de school van Evert Kriebel krijgen 26 kinderen bericht dat ze toelaatbaar 
zijn tot de Tussenschool. 
Het betreft: 
-6: Jan Arends, oud 9 jaar, zoon van Arie Jan Arends, schoenmaker en M. Schut, gezin met 3 
kinderen wonende in de Peperstraat, 
-13: Hendrik Beenzetter, oud 8 jaar, zoon van Hendrik Beenzetter, timmermansknecht en 
Neeltje Spek, gezin met 5 kinderen, wonende op Het Achterom. Zie ook nr. 20, 
-21: Jan van Berkum, oud 8 jaar, zoon van Dirk van Berkum, slachter, moeder is overleden, 
gezin met 5 kinderen, wonende in de Havensteeg, 
-26: Teunis Blokker, oud 10 jaar, zoon van Pieter Blokker, koopman en Aagtjes Vink, gezin 
met 8 kinderen, wonende in de Kerksteeg, 
-34: Lambertus Breijer, oud 10 jaar, zoon van Frederik Breijer, zilversmid en Geertje 
Engelsman, gezin met 4 kinderen, wonende in de Gravestraat, 
-38: Pieter Caarls, oud 11 jaar, zoon van Pieter Caarls, bewaarder en Anna van Reenen, gezin 
met 4 kinderen, wonende op het Hoofd, 
-39: Johannes Caarls, oud 8 jaar, zoon van dezelfde en de broer van Peter en ook wonende op 
het Hoofd, 

 
495 B&W vergaderingen van 1 September (no. 963) en 7 Oktober 1846 
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-43: Lucas Deken, 10 jaar zoon van Meindert Deken, arbeider en Grietje Bouwman, gezin met 
2 kinderen, wonende op de Derde Boomlaan, 
-52: Simon Fikke, oud 11 jaar, zoon van Christiaan Fikke, bewaarder en Hillegonda Bruno, 
gezin met 6 kinderen, wonende op de Zeedijk, 
-60: Thomas Gozen, 12 jaar zoon, van Hermanus Gozen, schippersknecht, en Volkertje 
Theodora de Boer, gezin met 5 kinderen, wonende op het Achterom, 
-78: Rijnier Henning, oud 11 jaar, zoon van Siemen Henning, timmerman en Alida Meester, 
gezin met 8 kinderen en wonende op het Nieuwe Noord, 
-79: Willem Henning, oud 9 jaar, zoon van de bij nummer 78 genoemden, 
-80 Arno van Hinte, oud 10 jaar, zoon van Jan van Hinte, Sepiersknecht (cipiers) en Aaltje de 
Beer, wonende op het Sint Pietershof in een gezin met 4 kinderen, 
-81: Engelbert van Hinte, oud 6 jaar, zoon van de bij nummer 80 genoemden, 
-93: Jan Kaldenbach, oud 8 jaar, zoon van Adam Kaldenbach, schoenmaker en Trijntje Stan 
die met melk vent, gezin met 3 kinderen, wonende op de Zeedijk, 
-98: Cornelis Krab, oud 11 jaar, zoon van Reijnier Krab, tuinman en Sientje Bezemer, gezin 
met 6 kinderen, waarvan 5 thuis, wonende in de Havensteeg, 
-99: Reinier Krab, oud 8 jaar, zoon van Reinier Krab, tuinman, en Sientje Bezemer gezin met 
6 kinderen wonende in de Havensteeg, 
-100: Willem Kracht, oud 8 jaar, zoon van Hendrik Kracht, bierbrouwerknecht en Anna 
Warner, gezin met 8 kinderen, wonende op de Zeedijk, 
-109: Gerrit Lampe, oud 11, jaar zoon van Aldert Lampe, venter en Marijtje van Assema, 
gezin met 5 kinderen, wonende op de Kuil, 
-112: Dirk Lankhamer, oud 8 jaar en  
113: Jan Lankhamer, oud 13 jaar, zonen van Jan Lankhamer, bewaarder en Hendrika Dirks, 
tapster, gezin met 10 kinderen, wonende aan het Hoofd, zie ook meisjes nummer 95, 
-157: Karel Selie, oud 8 jaar, zoon van Andries Selie, visser, en Matje van Dijk, gezin met 7 
kinderen en wonende op het Gerritsland, zie ook nummer 119, 
-158: Andries Selie, oud 6 jaar, zoon van onder 157 genoemden, 
-161: Diogenius Caroline Smits, oud 7 jaar, zoon van vader overleden en Johanna Fikke, 
ventster, gezin met 6 kinderen, wonende in de Ramen. 
 
Van de lijst van de school van Willem Kraaij krijgen 13 leerlingen van hem bericht dat ze 
toelaatbaar zijn tot de Tussenschool. 
Het betreft: 
-10 Veronica van Berkum, oud 10 jaar en 
-11 Bregje van Berkum, oud 7 jaar, dochters van Dirk van Berkum, vleeshouwer en Kaatje 
Glijsteen, gezin van 5 kinderen, wonende in de Havensteeg. 
-20 Mietje Beenzetter, oud 6 jaar, dochter van Hendrik Beenzetter, timmerman en Neeltje 
Spek, gezin met 5 kinderen, wonende op Het Achterom. Zie ook jongens 13. 
-46 Paulina Goosen, oud 10 jaar, dochter van Herman Goosen, schippersknecht en Volkertje 
de Boer, gezin van 6 kinderen, wonende op het Achterom. 
-54 Truitje Gerver, oud 7 jaar, dochter van Jan Gerver, venter en Antje Plouwils, gezin met 4 
kinderen, wonende op het Breed. 
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-64 Aaltje van Hinte, oud 9 jaar, dochter van Jan van Hinte, bewaarder in het Sint Pieters Hof 
en Aaltje Beer, gezin van 4 kinderen, wonende in het Sint Pietershof. Zie ook jongens 80, 
waar de vader sepiersknecht wordt genoemd. 
-72 Gerritdina de Jong, oud 7 jaar, dochter van Jan de Jong, kaasknecht en F. Dijkman, gezin 
met 7 kinderen, wonende op de Zeedijk. 
-73 Naatje Kragt, oud 11 jaar, dochter van Hendrik Kragt, sjouwerman en Petronella Dukart, 
gezin met 5 kinderen, wonende op de Nieuwendam. 
-92 Geertje Laan, oud 7 jaar, dochter van Lourens Laan, arbeider en Geertje Snelten, gezin 
met onbekend aantal kinderen, wonende op het Keern. 
-95 Betje Lankhamer, oud 8 jaar, dochter van Johannes Lankhamer, bewaarder en H. Dirks, 
gezin met 10 kinderen, wonende op het Hoofd. Zie ook jongens 112 en 113. 
-119 Geesje Selie, oud 12 jaar, dochter van Andries Selie, visser en Matje van Dijk, gezin met 
7 kinderen, wonende op het Gerritsland. Zie ook jongens 157 en 158. 
-140 Grietje Tros, oud 8 jaar, dochter van Harmen Tros, kaasdrager en C. Sikking, gezin met 
onbekend aantal kinderen, wonende op de Zeedijk. 
-165 Geesje Woestenburg, oud 6 jaar, dochter van Andries Woestenburg, verver en Cornelia 
Kanis, gezin met 5 kinderen, wonende op het Oost. 
Van de hiervoor genoemde jongens komen er twee uit gezinnen, waarvan de vader of de 
moeder overleden is: 
van Dirk van Berkum de moeder, van Diogenius Carolius Smits de vader. 
Moeder Smits verdient de kost als ventster. 
Van het gezin Lankhamer met 2 jongens en 1 meisje op een totaal van 10 kinderen, is de 
vader bewaarder in de Krententuin en wordt expliciet vermeld dat de moeder tapster is aan het 
Hoofd. 
Vier gezinnen waarvan broers en zussen worden voorgedragen voor de Tussenschool: 
Beenzetter, timmermansknecht, een jongen en een meisje, 
Van Hinte, bewaarder Sint Pieters Hof, twee jongens en een meisje, 
Lankhamer, bewaarder Krententuin, twee jongens en een meisje, 
Selie, visser, twee jongens en een meisje. 
 
Twee gezinnen vragen dispensatie van de beslissing om op de Tussenschool geplaatst te 
worden. Zij prefereren de Armenschool en krijgen daartoe toestemming. 
Niet na te gaan is, of meerderen van de lijst die dispensatie hebben gevraagd. 
Het betreft: 
Sigmond Henning, timmerman, die de dispensatie vraagt voor zijn zoons Reinier, 78 Willem, 
79 en Klaas, die niet op de lijst voorkomt. 
Andries Selie, visser, die de dispensatie vraagt voor zijn zoons Karel, 157 en Andries, 158 en 
zijn dochter Gesina, 119 496  
 
Overzicht van de woonstraten van de alsnog toegelaten kinderen:  
Van de genoemde leerlingen voor de Tussenschool om alsnog toegelaten te worden zijn de 
woonstraten: 

 
496 GAH 170, 1 December 1846 



 
 

175 
 

Achterom 4, Breed 1, Derdeboomlaan 1, Gerritsland 3, Gravenstraat 1, Havensteeg 3, Het 
Hoofd 4, Keern 1, Kerksteeg 1, Kuil 1, Nieuwendam 1, Nieuwe Noord 2, Oost 1, Peperstraat 
1, Ramen 1, Sint Pietershof 3, Zeedijk 6. 
 
Overzicht van de beropen van de ouders van de toegelaten kinderen:  
arbeider 2, *bewaarder 9, bierbrouwerknecht 1, kaasdrager 1, kaasknecht 1, koopman 1, 
schippersknecht 1, schoenmaker 2, sjouwerman 1, timmerman 3, timmermansknecht 1, 
tuinman 1,venter 2, ventster 1, visser 2, vleeshouwer 1, zilversmid 1.  
*Vader Van Hinte wordt bij zijn dochter genoemd; bewaarder Sint Pietershof en bij zijn zoons; sepiersknecht.497 

 

8.60 Rapport over het Meubilair in de scholen  
De heer Stokbroo rapporteert in 1846 over zijn inspectie van de nieuwe Stads-, Tussen- en 
Armenscholen, alsmede van het daarin aangebrachte schoolmeubilair en de plaatsing der 
tafels met opgave van de gebreken die hij heeft gevonden. 
De voorzitter zegt aan de architect al de nodige bevelen te hebben gegeven tot herstel van een 
en ander.498 

8.61 Rapport over de plaatsing van de stoelen en tafels   
Een rapport van de Heer Stokbroo gemaakt met de Heren Kops en Overbeek op 11 Oktober 
1846 over hun, samen met de stadsarchitect, genomen inspectie van de nieuwe Stads- Tussen- 
en Armenscholen van het meubilair en van de plaatsing der tafels. In afwijking van hun 
vroeger standpunt, geven ze in overweging om de inrichting van de scholen te laten blijven 
zoals die nu is. Stokbroo neemt op zich om de schoolopziener bij zijn inspectie te overtuigen 
van het meer doelmatige van deze verandering.499 

8.62 Benoemingen van vice-president, secretaris, schoonmaaksters  
B&W besluiten ten aanzien van de schoolmeubelen de gegeven inlichtingen te benutten om 
aan het overleg met de architect geen verder gevolg te geven. 

Voorts besluiten B&W te benoemen: 
tot vice-president, de Heer Stokbroo, 
tot secretaris, de Heer De Vicq meegedeeld door B&W via GAH596, 13 Oktober 1846. 
Tot schoonmaakster wordt benoemd: 
A. van de Tussenschool: Aaltje Takke, 
B. en tot schoonmaakster van de beide Stadsarmenscholen: Niesje Kroon, weduwe Dijkhorst; 
en zulks tegen het genot van een zodanige beloning te voldoen uit de stadskas, zoals nader zal 
worden vastgesteld.500 
 
Definitief wordt besloten het wekelijks schoonhouden van de nieuwe scholen op te dragen aan 
de schoonmaaksters van de voormalige Stads- en Diaconiescholen met name: Niesje Kroon, 
weduwe Dijkhorst en Aaltje Takke, tegen een jaarlijkse beloning van ƒ20,- ieder of ƒ40,- voor 
beiden en nog voor het schoonmaken gezamenlijk ƒ20,- 

 
497 GAH 170, 1 December 1846 
498 GAH 170, 13 Oktober 1846, no. 1129. Folio 263vo, 264 
499 GAH 170, 13 Oktober 1846, no. 1131. Folio 263vo, 264 
500 20 Oktober 1846 
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Dat is in het geheel ƒ60,- of ƒ30,- voor elk van haar. De beloning wordt uitgekeerd in 3 
maandelijkse termijnen van ƒ15,- voor ieder van haar. 
Daarentegen moeten zij voor hun rekening nemen de aankoop en het onderhoud van alle 
gereedschappen en verdere benodigdheden, en zijn ze verplicht om elke 3 maanden de glazen 
van de drie verschillende schoolgebouwen te wassen.501 
 

8.63 Bepalingen toelating kinderen uit de Godshuizen  
1. B&W machtigen de regenten van het Protestantse Weeshuis om de kinderen van dit 
gesticht voor zover hun leeftijd dat toelaat, naar de Stadstussenschool te zenden ter 
verkrijging van Onderwijs op de dagscholen, in afwachting van nadere beschikkingen omtrent 
de avondscholen. 

Met betrekking tot de schoolgelden worden de kinderen beschouwd als te behoren tot één 
gezin. Derhalve moet voor de drie eerste kinderen ƒ1,05 betaald worden en ƒ0,30 voor ieder 
kind daarboven. Van deze beschikking krijgt de commissie mededeling met het verzoek om 
hieraan gevolg te geven. 
2. De regenten van het Rooms-Katholiek Weeshuis krijgen hieromtrent op hun vraag of de 
deelneming in het openbaar onderwijs, der kinderen in de beide Godshuizen plaatsen zal 
vinden op de Tussenschool, dan wel op de Armenscholen, als antwoord dat dit B&W niet 
uitmaakt. 
Hier kan dus naar keuze van de regenten worden gehandeld, mits de kinderen aan de 
toelatingseisen voldoen. 
Verder wordt naar de Regenten opgemerkt dat het onderwijs op de Stadsarmenscholen gratis 
is. Doch met betrekking tot de Tussenschool worden de kinderen uit dit gesticht beschouwd 
als te behoren tot één gezin. Voor de drie eersten moet worden betaald ƒ0,05, voor ieder kind 
daarboven ƒ0,30 per week. 

Tenslotte vragen B&W aan de Regenten hun missive van 22 Augustus zo spoedig mogelijk te 
beantwoorden.502 

8.64 Afschrift van het Onderwijsreglement wordt aan G.S. gestuurd 
Ter voldoening aan artikel 153 van de Grondwet hebben B&W de eer aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland in te zenden het Afschrift van een reglement op het Schoolwezen 
van het Lager Onderwijs in de stad Hoorn, vastgesteld door de Raad bij zijn Besluit van 15 
Oktober 1846, nr. 14. 

B&W vragen aan Gedeputeerde Staten om aan het college enig blijkt te doen toekomen, dat 
door hem aan de bij de Grondwet opgelegde verplichting is voldaan. 
Gedeputeerde Staten keuren het besluit goed op 15 November 1846; het wordt voor 
kennisgeving aangenomen door B&W en de Raad op 9 December 1846.503 

 
501 GAH 170, 20 Oktober 1846, fol. 276vo, 277 
502 GAH 170, 23 Oktober 1846, fol. 279vo, 280 én GAH 596, 26 Oktober 1846, fol. 515 
503 GAH 596, 28 Oktober 1846, fol. 176 
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8.65 Regenten van het R.K. Weeshuis willen kinderen op de Tussenschool 
De Regenten van het Rooms-Katholieke Weeshuis antwoorden B&W dat het hun wenselijk 
voorkomt de kinderen uit haar gesticht te plaatsen op de Tussenscholen tegen de door B&W 
opgegeven betaling. 
Het komt de Regenten voor dat de tegenwoordige onderwijzer in hun weeshuis, J. Romein, in 
het genot van zijn tractement blijft, waarvoor hem zodanige werkzaamheden zullen worden 
opgelegd, als tijdelijk zullen voorkomen. 

B&W besluiten aan de Regenten toe te zenden een afschrift van de publicatie waarin alle 
toelatingseisen zijn vermeld. Voorts wordt hen bericht dat de commissie over het Lager 
Onderwijs door B&W is uitgenodigd om deze 10 weeskinderen met ingang van 1 December 
op de Tussenschool toe te laten.504 

Bericht van de Regenten van het Rooms-Katholieke Weeshuis en Armenhuis, 20 November, 
met het verzoek om vijf kinderen uit dit gesticht boven de 12 jaar ook toe te laten op de 
Stadstussenschool. 
B&W besluiten bij wijze van algemene maatregel vast te stellen dat de kinderen uit de 
Godshuizen ofschoon ouder dan 12 jaren op de Tussenschool zullen kunnen worden 
toegelaten en daarop verblijven totdat zij een andere stemming bekomen.505 

De plaatselijke schoolcommissie vraagt op 9 December alsnog te mogen worden ingelicht 
omdat de Tussenschool nu met 150 leerlingen voltallig is, of de 4 van het Protestantse 
Weeshuis aanwezige scholieren boven de 12 jaar al dan niet op de Tussenschool kunnen 
worden toegelaten.506 
B&W besluiten zich te refereren aan hun besluit van 27 November, nr. 909. 507 

8.66 Ouders willen hun kinderen op de Stadsarmenscholen geplaatst hebben  
Missive van de Plaatselijke Schoolcommissie van 28 November 1846. Deze zendt daarbij een 
staat van aanvragen van ouders voor hun kinderen om op de Stadsarmenscholen geplaatst te 
worden, met verzoek daarop de beslissing te nemen en vervolgens terug te zenden. 

A. B&W besluiten dispensatie te verlenen aan de daarop voorkomende kinderen als:  
1. van Sigmund Henning, met name Reinier, Willem en Klaas Henning; 
2. van Jan Dankelman, met name Frederik, Adolf en Naatje; 
3. van de Weduwe Laurens Engel met name Hermanus Engel. 
B. Verzoeken tot plaatsing van de navolgende daarop voorkomende kinderen toe te staan,  
1. van Jan Walmoet, met name Christina, Jansje en Johanna Walmoet: 
2. van Andries Selie, met name Karel, Andries en Gezina Selie; 
3. van Pieter Hegeman, met name Willem Hegeman; 
4. van Jacob Gleysteen, met name Jacobus Gleysteen; 
5. van Teunis Pronk, met name Cornelis en Elisabeth Pronk; 
6. van Willem Dietz, met name Hermanus Dietz; 

 
504 GAH 170, 10 November 1846, fol. 292 
505 GAH 170, 24 November 1846, fol. 307, 308 
506 GAH 170, 14 December 1846, fol. 330vo 
507 GAH 596, fol. 189, 24 November 1846 
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7. van Cornelis Slinger, met name Dirkje Slinger; 
8. van de Weduwe Bossert, met name Maria Bossert; 
9. van C. Kaag, met name Dirk Kaag; 
10. van de Weduwe P. Stam, met name Michiel Stam; 
11. van Cornelis Schonewagen, met name Cornelis Schonewagen; 
12. van Jan Boldingh, met name Christina Boldingh. 
 
B&W retourneren deze staat van aanvragen met de daarop gedane beslissing van deze 
vergadering aan de Plaatselijke Schoolcommissie.508 
 

8.67 De Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen gedechargeerd  
De raadscommissie van de rekeningen rapporteert dat de verantwoording van de rekening van 
de Stads- en Diaconiescholen, waarvan door de nieuwe schoolverordeningen de administratie 
is opgehouden te bestaan, in alle onderdelen met juistheid is gesteld en door kwitantiën 
gestaafd. 

Derhalve kan de directie (dat wil zeggen de Commissarissen) met volle ruimte worden 
gedechargeerd; zijnde de liquidatie en afgifte der fondsen daarbij aanwezig, aan de 
Kerkenraad der Nederlands Hervormde Gemeente is bewerkstelligd, zoals blijkt uit het 
proces-verbaal van 30 September 1846.509 

8.68 De administratie van de Plaatselijke Schoolcommissie beeindigd 
De raadscommissie voor de rekeningen rapporteert: 
De commissie heeft de rekening van de Plaatselijke Schoolcommissie sedert 1820 tot en met 
1845 nagegaan en in orde bevonden. 
Het saldo van ƒ3,65 zal waarschijnlijk aan de voor deze Schoolcommissie in de plaats 
gekomen Algemene Commissie voor het Lager en Middelbaar Onderwijs zijn verantwoord, 
waardoor deze administratie heeft opgehouden te bestaan en door de oude commissie onder 
dankbetuiging voor hare veelvuldige werkzaamheden ten dienste van de scholen heeft 
volbracht.510 
Missive van de Plaatselijke Schoolcommissie van 9 December met het verzoek alsnog te 
mogen ontvangen het gewone maandelijkse mandaat ter bestrijding van de kosten van de 
uitgereikte prijzen en andere huishoudelijke uitgaven door de voormalige Plaatselijke 
Schoolcommissie. B&W besluiten aan de Commissie te vragen tot het inzenden der rekening 
tot het oude beheer, op welker voldoening als dan de vereiste order zou worden gesteld.511 

8.69 Reglement op het Lager Onderwijs Haarlem teruggestuurd  
B&W retourneren in Februari 1847 onder dankzegging aan het stedelijk besturen van 
Haarlem het ter kennisname aan het Hoornse College toegestuurde reglement voor het Lager 
Onderwijs binnen Haarlem.512 

 
508 GAH 170, 1 December 1846, fol. 319, 329vo 
509 Zie GAH 370, 1070, B&W-vergadering 30-9-1846 (GAH 170) raadsvergadering 11-10-1846 (GAH 11) 
510 GAH 11, 8 December 1846, fol. 136 
511 GAH 170, 14 December 1846, fol. 330 
512 GAH, 1 Februari 1847, fol. 42, nr. 74 
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9 DE BEWAAR(KLEUTER)SCHOOL  
 
9.1 Inleiding 
Er zijn na de vaststelling van het Schoolreglement in 1807 maitressenscholen opgericht. Het 
mogen er in totaal 20 zijn. 
Na 1820 komt er meer discussie over een opvang van de allerjongste kinderen. 

De plaatselijke schoolcommissie heeft op 10 April 1827 aangegeven dat het gehele 
Schoolreglement van 1807 moet worden herzien naar aanleiding van de vraag van B&W over 
de wenselijkheid een Tussenschool op te richten en 26 Oktober 1827 naar aanleiding van een 
vraag over de wenselijkheid van een Bewaarschool513. 
Pas na 1840 komt de wenselijkheid van een Bewaarschool weer aan de orde. 

9.2 De schoolopziener wil de mening over het Reglement voor de Bewaarscholen 
De Schoolopziener heeft stukken toegestuurd die betrekking hebben op het bestuur van de 
bewaarscholen, opgericht door het departement Brussel van de Maatschappij tot Nut van 't 
Algemeen. Hij verzoekt dit reglement enz. in serieuze overweging te nemen en het resultaat 
ervan aan hem toe te sturen. Om advies doorgestuurd naar de Plaatselijke Schoolcommissie 
plus de bijbehorende bijlagen, in totaal 6 pagina's. 514 

9.3 Over het oprichten van Bewaarscholen wordt verder nagedacht  
De Plaatselijke Schoolcommissie heeft de reglementen betreffende de Bewaarscholen 
bekeken. Ze oordeelt de oprichting ervan zeer nuttig, ook in de Noordelijke provincies. In 
Hoorn voorzien maitressenschooltjes niet geheel in de behoefte om de onvermogende 
kinderen, die de vereiste ouderdom nog niet hebben bereikt om op de Armenscholen te 
worden toegelaten, te voorzien.515 
De Commissie is voornemens deze zaak aan de orde te stellen bij de redactie van een nieuw 
schoolreglement. 516 

9.4 Bericht over de Bewaarschool nog geen reactie  
In 1844 is er Een missive van de commissie tot oprichting van een Bewaarschool binnen deze 
stad van 8 Mei, in herinnering brengende een vroegere beantwoording van een vraag waarbij 
de hulp van B&W werd ingeroepen om een Bewaarschool in te stellen. 
B&W antwoorden dat het bedoelde stuk in handen is gesteld van de plaatselijke 
schoolcommissie, doch dat vanuit die commissie nog generlei antwoord is ingekomen.517 

 
513 GAH 153, 3-10-1827, fol. 52, no. 364; GAH 312, 26-10-1827; GAH153, 30-10-1827 
514 GAH 153, 3-10-1827, folio 52, no 164. 
515 GAH  312, 26 Oktober 1827, GAH 153, 30 Oktober 1827, folio onbekend 
516 GAH 577, 27 Oktober 1827, folio 16 
517 GAH 168, 14 Mei 1844, fol. 73 
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9.5 Bericht over de wenselijkheid van 2 soorten bewaarscholen 
De Plaatselijke Schoolcommissie (PSc) rapporteert op 20 November 1844 op een op 1 
November ingekomen missive van de commissie van het Departement der Maatschappij tot 
het Nut van het Algemeen, die benoemd is om een Bewaarschool te realiseren. 

De PSc is het eens met het nut van goede Bewaarscholen, maar kan niet beslissen of de 
adressanten een Bewaarschool voor kinderen uit de behoeftige dan wel uit de meer gegoede 
klasse wensen. Het komt de PSc wenselijk voor dat er met de opheffing van de 
maitressenschooltjes twee bewaarscholen worden opgericht: één voor arme kinderen en één 
voor de meer gegoede klassen. 
De PSc meent overigens zich niet te kunnen uitlaten over de beschikbaar stelling van  
financiële middelen die voor de oprichting vereist zijn: B&W antwoorden de adressanten dat 
de zaak wordt aangehouden en delen voorts mee dat men er mee bezig is/blijft en de 
benodigde geldmiddelen worden onderzocht.518 
 

9.6 Advies over soorten Bewaarscholen en opheffing van Maitressenschooltjes  
Bij apostille van 24 November 1843 wordt door U Ed. A. in onze handen gesteld ten fine van 
berigt, consideratiën en advies eene aan U Ed. A. geschreven missive de dato -- November 
1843, door een commissie van het Dep. van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen, 
belangens het oprichten hier ter stede van een bewaarschool voor de behoeftige classe, welk 
stuk wij hierbij aan u retourneren. 
We hadden al eerder willen antwoorden, maar hadden begrepen dat het punt der localiteit 
voor zoodanige inrigting, in verband met het daartoe benodigde geldelijke, in gedeeltelijke 
aanraking stond met het genoegzaam gelijktijdig ontvangen plan ter oprigting eener 
tussenschool, waarvan het laatste, in gevalle van het daarstellen van slechts één van beide, ons 
verreweg meer aanbevelenswaardig en noodzakelijk is voorgekomen. 
Omtrent deze laatste hebben wij de eer gehad bij ampel schrijven van heden,  
no. 17, onze gevoelens en wenschen open te leggen en nemen alzoo de vrijheid nu op het 
andere punt (de Bewaarschool, vZ) terug te komen. 
 
Met de Commissie van het Departement der Maatschappij tot Nut van het Algemeen is de PSc 
er van overtuigd dat de oprichting van Bewaarscholen, naar de tegenwoordige wijze van 
inrichting en beheer zeer wenselijk is, en ook in deze stad van nut zou zijn. De inrichting der 
bestaande Maitressenscholen is op een ongelukkige en bijna onverbeterlijke voet aangepakt. 
Er zijn er een 12-tal, alle meer bewaarscholen naar de oude trant van zeer jonge kinderen uit 
de geringe stand, dan wel Maitressenscholen, waarop ten minste nog enige opleiding en 
onderwijs behoorde gegeven te worden. 
De lokalen van de schooltjes zijn vrijwel alle ellendig van aard, en bestaan uit een klein voor- 
of binnen vertrek van de geringe huisjes door die maitressen bewoond, en die maar al te 
dikwijls door haar na korte tijd met een ander verwisseld worden. 

 
518 GAH 168, 26 November 1844, fol. 184 
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Wij bevelen daarvoor de medewerking van het stadsbestuur tot oprichting van een 
bewaarschool met een gerust hart aan. Wij onthouden ons echter niet die aanmerkingen te 
maken die ongunstig zijn bij het doen van dit voorstel. 
 
Men verlangt de oprichting van één bewaarschool, maar de vraag is of die er alleen moet 
komen voor jonge kinderen van arme of behoeftige ouders, en of het doel niet uitgebreider 
moet zijn. 
In het eerste geval is het een halve maatregel. De kinderen uit de burgerstand blijven dan 
echter verstoken van een voorrecht waarop zij evenveel aanspraak hebben als de anderen. 
"Is het plan echter om er een meer uitgebreid doel aan te geven, dan zoude de vereeniging der 
kinderen van de arme en gesubsidieerd wordende personen met des uit de burger- ja, zelfs de 
meer gegoede stand, niet wel overeen te brengen wezen".  
De commissie pleit daarom voor een gelijktijdige oprichting van twee Bewaarscholen. Eén 
voor de geheel behoeftigen, waarop men de verzorging en het onderricht gratis kan 
verkrijgen, en één voor kinderen van personen die voor die verzorging en opleiding een 
zekere geldelijke betaling kunnen en moeten bij brengen. Anders moeten wij geloven dat de te 
nemen proef niet aan haar doel zal beantwoorden, en, zoals gezegd is, slechts een halve 
maatregel zal blijven. 
Het andere bezwaar is de kwestie, wat te doen met de bestaande maitressenscholen. Deze 
hebben alle eenmaal een zekere vergunning tot het houden van die schooltjes en genieten 
daarvan (één of twee van meerder omvang daarvan uitgezonderd) een sober, doch tevens 
geregeld inkomen. 
Zal de oprichting der bewaarscholen effectief zijn aan het gestelde doel, dan zouden de 
maitressen- of quasi bewaarschooltjes moeten worden opgeheven, omdat met het laten 
uitsterven ervan of t.z.t. vrijwillige opheffing te veel tijd zou verlopen. 
De commissie is het eens met de wens en de intentie van het Nut, maar wil de oprichting van 
de Bewaarscholen in één afdoende maatregel regelen, omdat dat het beste voor de stad is, 
door twee bewaarscholen op te richten voor alle klassen der Burgerij; de één voor meer 
behoeftigen om niet, de ander voor de meer bemiddelden tegen een geldelijke betaling, met 
tegelijkertijd de opheffing van alle maitressenschooltjes, tenslotte, met het vooruitzicht met 
een goede uitwerking van een en ander, naderhand nog een derde wel ingerichte 
Bewaarschool op te richten. 
 
A. Merens, president schoolcommissie, 
L. Stokbroo, secretaris 519 
 
9.7 Negatief op verzoek kinderen van militairen op bewaarschool toe te laten 
De Burgemeester deelt mee dat de garnizoenscommandant aan hem heeft gegeven een 
circulaire van de Kolonel van het 8ste regiment Infanterie te Amsterdam, no. 2218, voor het 
wenselijke dat kinderen van militairen, beneden de rang van officieren, die de ouderdom van 
10 jaren, op welke zij eerst van het schoolonderwijs bij de korpsen gebruik mogen maken, 
nog niet hebben bereikt tot het onderwijs op de stedelijke bewaarscholen worden toegelaten. 
Op de meeste plaatsen bestaat daartoe tot zekere leeftijd gelegenheid, terwijl er ook reeds 
voorbeelden bestaan met aanbeveling aan de chefs der corpsen om de belanghebbenden 
daartoe zoveel mogelijk behulpzaam te zijn. Daarbij mag echter nimmer uit het oog worden 
verloren dat de over die scholen aangestelde commissies volkomen vrij zijn in de toelating of 
weigering der kinderen. 

 
519 GAH 359, bij B&W, 26 Nov. 1844, No 743 
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Derhalve dient men al hetgeen dat in deze gevallen wordt verkregen van de zijden der 
besturen alleen op welwillendheid gegrond is. 

B&W besluiten: 
1 Afschrift van deze missive in het archief te deponeren. 
2 Het origineel terug te zenden aan de garnizoenscommandant. 
3 Aan hem te berichten dat hier wel het voornemen bestaat om een stedelijke bewaarschool op 
te richten maar dat dit voornemen nog geenszins tot die rijpheid is gekomen die tot een directe 
stichting vereist wordt. Omdat hier ter stede geen andere inrichtingen van deze aard bestaan is 
het voor B&W momenteel onmogelijk aan het verlangen dat in het stuk wordt vermeld, te 
voldoen.520 
 

9.8 Toestemming toezicht uit te oefenen op de kleine kinderscholen 
De Plaatselijke Schoolcommissie delen B&W mee dat in haar laatst gehouden vergadering is 
verschenen Cornelis Groot, weduwe De Vries, wonende te Hoorn, met het verzoek een 
kinderschooltje te mogen oprichten. De commissie is van oordeel dat zij daartoe onbevoegd 
is, omdat Reglement op het Lager Onderwijs daarvan geen gewag maakt. 
B&W besluiten aan de PSc te schrijven dat ze daartoe alleszins bevoegd kan worden geacht, 
aangezien de kleine kinderscholen een deel uit maken van het Lager Onderwijs. Ze kan haar 
bemoeiingen dus ook hiertoe uitstrekken, ook al is daar omtrent in het reglement niets 
bepaald. Voor zover nodig machtigen B&W de commissie hiertoe en nodigen haar uit om, in 
afwachting van het tijdstip waarop de bewaarscholen zullen kunnen worden ingevoerd ook 
het toezicht op deze kleine kinderscholen uit te oefenen. Wel vragen B&W haar te dienen van 
bericht, consideratiën en advies nopens de verordeningen die deswege zullen moeten worden 
vastgesteld.521 

9.9 Bevoegdheid Plaatselijke Schoolcommissie ook voor Bewaarschool 
B&W berichten aan de Plaatselijke Schoolcommissie naar aanleiding van haar verzoek van 16 
November dat de zogenaamde kleine kinderscholen een onderdeel uitmaken van het Lager 
Onderwijs. Derhalve strekken de bemoeienissen van de PSc zich ook tot dit onderdeel uit. en 
machtigen wij uw commissie daartoe, ofschoon over deze zaak niets mocht zijn bepaald in het 
reglement. Uw zorgen mogen zich dus ook uitstrekken over de Bewaarscholen, in afwachting 
van het moment waarop deze soort van onderwijs wordt ingevoerd: het toezicht op deze 
kinderscholen berust dus eveneens bij de commissie. 
B&W vragen in verband hiermee te adviseren over de te maken tijdelijke verordeningen.522 
 

9.10 Kosten oprichten en in stand houden van de Bewaarscholen  
De Directie van de afdeling Hoorn van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen verzoekt in 
1847 om daarbij vermelde redenen de middelen te willen beramen tot het oprichten van 
Bewaarscholen voor kleine kinderen zowel van de minvermogenden als van de meer 
aanzienlijke klasse binnen deze stad. 

 
520 GAH 596, 17 November 1846, fol. 87 
521 GAH 171, 10 November 1847, fol. 233-234 
522 GAH 597, 25 November 1847, no 623, fol. 294 
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B&W besluiten aan voornoemde Directie te berichten dat het college het gevoelen wegens het 
wenselijke ener spoedige oprichting van Bewaarscholen geheel en al deelt, vooral voor die 
van werklieden, en ook geneigd zijn te gelegener tijd en bij het aanwezig zijn van 
genoegzame beschikbare middelen daarin te voorzien. 

Het college moet echter opmerken dat de verwezenlijking van deze zaak belangrijke 
geldelijke offers vordert, niet alleen vanwege de eerste kosten van op- en inrichting, maar ook 
wegens de jaarlijkse bezoldiging der leermeesteressen en verdere jaarlijkse terugkerende 
uitgaven.523 

9.11 Geen geld om Bewaarscholen op te richten, maar wel een lokaal  
In zijn antwoord vatten B&W eerst de voorgaande berichten over de kosten nog eens samen 
en vervolgen dan: 
Wordt deze inrichting (van de bewaarscholen, vZ) door de stad ingesteld, dan moet dat op een 
ruime schaal geschieden dat alle in de termen vallende kinderen van behoeftigen en 
werklieden moeten kunnen worden toegelaten. Dat gaat om enige honderden kinderen. Op 
grond van deze bezwaren is slechts een aantal steden tot oprichting over kunnen gaan. In alle 
overige steden, zelfs in de grootste van het land is de instelling overgelaten aan de zorgen van 
verenigingen en kindervrienden of aan die der leden van het Departement van de 
Maatschappij tot Nut van het Algemeen. Men vergist zich echter grotelijks, als men denkt met 
de oprichting de zaak te hebben verholpen. Want zorgt men alleen voor een Bewaarschool en 
niet voor een overgangs- of volgschool dan zullen kinderen die de bewaarschool verlaten en 
nog niet tot de armenschool mogen worden toegelaten, weer aan zich zelf overgelaten zijn. 
Dit nadeel is er. Elders, wenst men dan ook dat daarvoor een voorziening plaats zal vinden. 

Wij hopen desondanks dat de Stedelijke regering binnenkort tot oprichting kan overgaan, 
maar dan moeten wij geen halve maatregelen nemen, maar alles tegelijkertijd voldoende 
regelen. En daartoe behoren grote geldsommen waarover B&W nu nog niet kunnen 
beschikken. 

Niets hoeft echter te beletten dat of vanuit het Departement of vanuit een Vereniging van 
kindervrienden een proef in het klein wordt genomen, zoals elders gebeurt en in verhouding 
tot zijn bijdrage een of meerdere kinderen van behoeftigen de toegang tot de Bewaarschool te 
verlenen. Zo'n proef zou nog als voordeel hebben dat bij oprichting van stadswege men te 
rade zou kunnen gaan bij ter zake kundige mannen waarvan de ervaring met nut kan worden 
geraadpleegd. 

Wij bevelen de zaak in aller weldenkende belangstelling aan, en hoewel het college geen 
geldelijke bijdrage kan geven wil het toch in zijn ambtsbetrekking gaarne mee werken, door 
kosteloos een lokaal af te staan voor zover dat aanwezig is en het college daar vrijelijk over 
kan beschikken. 524 

 
523 GAH 171, 14 December 1847, fol. 250 en missive d.d. 17 December 1847, no. 67a n  
524 GAH 597, 17 December 1847, fol. 317-319, no. 670 



 
 

185 
 

9.12 Verzoek  Mej. J. Batenburg kinderschool te mogen oprichten  
Mejuffrouw I.J.J. van Batenburg, geboren Repelius, verzoekt vergunning om een 
kinderschool te houden met ingang van 1 Mei 1849. Om advies naar de Plaatselijke 
Schoolcommissie gestuurd.525 
B&W sturen het verzoek door naar de PSc.526 

De PSc adviseert het verzoek in te willigen mits voor kinderen beneden de leeftijd om 
toegelaten te worden tot de burgerscholen. B&W besluiten overeenkomstig en verlenen die 
toestemming aan mejuffrouw Batenburg en vraagt de PSc toezicht te houden op deze 
kinderschool tot een Bewaarschool is opgericht.527 

9.13 Toestemming een lokaal in te richten voor de Bewaarschool 
In 1849 is in de vergadering van de Raad aan de orde de vereniging van beide afdelingen van 
de tussenschool in één lokaal. Dan zou het lokaal in de Kruisstraat vrij komen en gebruikt 
kunnen worden voor een oprichting van een stadsbewaarschool, waartoe zowel de Plaatselijke 
Schoolcommissie als de Raad de wens hebben uitgesproken. 
In dat geval zou dat tot besparing van de kosten leiden. In verband met het feit dat het bedrag 
daartoe op de begroting van 1850 moet komen, stellen B&W de vraag of men in het volgende 
jaar moet overgaan tot de oprichting van een Bewaarschool voor minvermogenden. Dat is een 
inrichting waar de kinderen uit de behoeftige klasse kosteloos kunnen worden toegelaten 
onder het toezicht en de leiding van een uit de stadskas betaalde onderwijzeres. Zo ja, of de 
leden van de Raad zich kunnen verenigen met het veranderen en in gereedheid brengen van de 
verschillende schoollokalen op de manier als is voorgesteld. 
De Raad verenigt zich met die opzet.528 
 

9.14 De inrichting van de Bewaarschool en de raming der kosten 
B&W berichten aan de Commissie van het Middelbaar en Lager Onderwijs dat de raad 
besloten heeft een bewaarschool van kleine kinderen van onvermogende ouders op te richten. 
Daarom is het college verplicht de daarvoor benodigde kosten bij de begroting van het 
volgende jaar in uitgaaf voor te dragen. Wat het lokaal aangaat, hoeft daarvoor niet te worden 
gezorgd omdat een zeer geschikt lokaal aanwezig is. Namelijk het lokaal dat door de heer 
Kroon (Tussenschool) wordt gebruikt. Voor hem zal een ander lokaal in gereedheid worden 
gebracht. En wel binnen het gebouw in de Muntstraat, waar beide afdelingen van de 
Tussenschool onder zijn opzicht kunnen worden geplaatst. Maar ten aanzien van het 
meublement, de inrichting van een speel- of wandelplaats, zowel bij goed als ongunstig 
weder, even als ten aanzien van het te geven onderwijs, van de vereiste hoedanigheid van de 
onderwijzeres, en van de deswege vast te stellen verordeningen behoeven B&W inlichtingen 
van de commissie. 

Dat ten aanzien van een en ander de spaarzaamheid behoort te worden betracht en wij met het 
minste geld het grootste moeten pogen te stichten, daarop zal het college de aandacht niet 
hoeven te vestigen van zoovelen uwer commissie die met den toestand in de stad bekend zijn. 

 
525 GAH 173, 16 April 1849, fol. 60 
526 GAH 599, 17 April 1849, fol. 134, no. 22  
527 GAH 173, 1 Mei 1849, fol. 69 en GAH 599, 2 Mei 1849, fol. 149, nr. 251 
528 GAH 13, 4 Oktober 1849, fol. 67-68 
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B&W verzoeken mitsdien van de Commissie aangaande de bovenstaande zaken te krijgen. En 
wel zo spoedig mogelijk op een der laatste dagen van deze maand wanneer het college de 
begroting voor het volgend jaar bij de Raad wenscht in te leveren. 

"Aangenaam zal het dus zijn, wanneer wij ons voor dien tijd, door uwe inlichtingen mogen in 
staat gesteld zien tot een raming der kosten zoowel voor eerste oprichting als voor jaarlijksch 
onderhoud en instandhouding noodig". 

Een bericht van de plaatselijke schoolcommissie naar aanleiding van een schrijven van 
burgemeester en wethouders van 10 Oktober 1849 waarin de commissie aangeeft hoe ze 
meent dat de op te richten Bewaarschool moet worden ingericht. Verder vermeldt de 
commissie de door haar gewenste hoogte van een tractement zowel voor de 
hoofdonderwijzeres als voor de verdere onderwijzeressen. B&W zullen van dit bericht 
gebruik laten maken bij het opmaken van de Stedelijke begroting voor 1850.529 

Burgemeester Van Akerlaken deelt aan de commissie voor het Lager Onderwijs mee dat hij 
inzage heeft bekomen van 
1. Het plan der maatschappij tot oprichting van bewaarscholen te Rotterdam 
2. Het Reglement voor de bewaarscholen te Rotterdam 
3. De instructie voor de hoofdonderwijzeressen aan de bewaarscholen te Rotterdam  
4. De bepalingen voor de hulponderwijzeressen en kwekelingen aan de bewaarscholen  
5. Eenige aantekeningen en inlichtingen nopens de kinderbewaarscholen te Rotterdam 
6. Een afschrift van het reglement voor een Kinderbewaarschool 
7. Bepalingen voor de Kinderbewaarschool 
8. Bepalingen nopens de Burgerbewaarschool te Haarlem 
9. Een aantekeningboekje en van de bepalingen voor een kinderbewaarschool te Rotterdam  
10. Een bewijs van admissie  
11. Het afschrift van eenige inlichtingen nopens een bewaarschool te Haarlem 
 
Wij hebben gemeend u geen ondienst te bewijzen deze stukken ter kennis van de commissie 
te brengen om daarvan bij het oprichten van een kinderbewaarschool alhier als de 
omstandigheden dit raadzaam zouden achten. Van Akerlaken benadrukt dat het hem 
aangenaam zal zijn spoedig de gewenste inlichtingen en ontwerpen te ontvangen, omdat de 
kosten op de begroting voor het volgende jaar moeten worden gebracht en het opmaken en 
indienen der begroting van het ontvangen en van die inlichtingen en ontwerpen afhangt. 
Hij wil graag dan de nu bijgaande stukken aan hem geretourneerd te zien.530 

 

9.15 De Plaatselijke Schoolcommissie geeft haar oordeel 
De Plaatselijke Schoolcommissie deelt haar zienswijze mee over de wijze waarop de op te 
richten bewaarschool moet worden ingericht en van de tractementen die aan de Hoofd- als 

 
529 GAH 173, 6 November 1849, fol. 153 
530 GAH 599, 22 Oktober 1849. fol. 319, nr. 549 
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andere onderwijzeressen moeten worden toegekend. B&W besluiten deze gegevens te 
gebruiken voor het opmaken van de Stedelijke begroting van 1850.531 

9.16 De Raad verhoogt de begroting voor 1850 

De Raad besluit om artikel 69 van de begroting betreffende de begroting voor 1850 met 350 
gulden te verhogen omdat daar thans mee is inbegrepen het tractement van de 
onderwijzeressen en hulponderwijzeressen van de in 1850 op te richten Bewaarschool. 

Ditmaal is daarvoor niet meer uitgetrokken omdat men niet dadelijk alle kinderen die in de 
termen vallen wil toelaten maar beginnen met de toelating van een beperkt aantal teneinde 
voor de toelating der overige leerlingen de leermeesteresse zich meer op haar taak kan 
voorbereiden. Het beheer kan dan de opgedane ervaring gebruiken ten aanzien van hetgeen in 
het belang der kinderen behoort te worden gedaan.532 

9.17 Verzoek  Mej. J. Batenburg om gratificatie, verzoek aangehouden.  
Mejuffrouw Batenburg dient een verzoek in om uit de stedelijke kas een gratificatie te 
ontvangen.533 
De plaatselijke schoolcommissie deelt bij brief van 31 Januari 1850, nr. 72 mee dat ze de 
aanvraag van mejuffrouw Batenburg steunt om een gratificatie te ontvangen voor een 
geschikte woning voor haar inrichting die alleszins een gunstige vermelding verdient.  
Een beslissing wordt aangehouden.534 

In de Raad wordt nogmaals op het verzoek van mejuffrouw Batenburg gewezen. Het stuk 
wordt aangehouden in verband met de komende oprichting van de Stadsbewaarschool. 
Wellicht kan ze daar geplaatst worden.535 Vooralsnog wordt aan de juffrouw Batenburg dus 
nog geen gratificatie gegeven om een geschikte woning aan te schaffen.536 Een verzoek van 
de plaatselijke schoolcommissie om aan Mejuffrouw Batenburg, houderes ener bewaarschool 
alhier, een jaarlijkse toelage uit de stadskas te geven. De Commissie van Financiën vindt geen 
termen aanwezig om dit te doen. Met 9 stemmen voor en 4 tegen (De Vicq, Stokbroo, Van 
Styrum, Duker) wordt het verzoek afgewezen.537 

9.18 Jaarverslag 1852 
Tot de scholen van bijzondere aard en strekking behoort een Bewaarschool en een achttal 
kleinkinderscholen of Maitressenscholen. 
De Staat van het onderwijs op de Bewaarschool is zeer goed. 
Die van de Maitressenscholen verdient geen bijzonder vermelding. 
Het aantal leerlingen op de Bewaarschool was in 1852 tezamen 40: 20 jongens en 20 meisjes. 
Op de gezamenlijke kleinkinderscholen zaten 137 leerlingen: 41 jongens en 96 meisjes. 
 

 
531 GAH, 6 November 1849. fol. 153 
532 GAH 13, 28 November 1849, fol. 94 
533 GAH 14, 12 Maart 1850, fol. 3 
534 GAH 174, 12 Februari 1850, fol. 19 (?9) 
535 GAH 14, 19 November 1850, fol. 61-62 
536 GAH 662, 19 November, punt 5, A 
537 M16 Raad, 1 April 1852, fol. 30vo - 31 
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9.19 Hoorn geprezen om haar zuinige beleid, maar …. 
De Raad van Hoorn behandelt in Oktober 1852 de begroting.538 
Ernstig ter sprake komt de oprichting van een Stadsbewaarschool voor kleine kinderen van 
behoeftige en minvermogende ouders. Bij de begrotingscommissie bestaat een diep gevoeld 
verlangen, gedeeld door B&W en zeker ook door de andere raadsleden om de stichting van 
zo'n school te bevorderen. Zulk onderwijs immers kan zo nuttig zijn, kan de basis leggen tot 
wezenlijke beschaving, kan zo veel goeds betekenen voor het komende geslacht, kan zoveel 
heil in menig huishouden aanbrengen, en de ouders van zorgen kan ontlasten in de opvoeding 
en onderwijs van hun kinderen, die al lerende zouden spelen en al spelende zouden leren, al 
datgene wat tot de kennis van hun eigen en hun maatschappelijke waarde nodig is. 
Echter dat diepe verlangen kan niet bevredigd worden door het bedrag der kosten dat voor de 
oprichting van zo'n school nodig is. 
Alleen al voor de inrichting van het gebouw dat dan niet meer dan gebrekkig is, en waartoe de 
voormalige stadsschool in de Kruisstraat aanvankelijk bedoeld was, is 1500 gulden nodig. En 
daarop komen dan er bij: de tractementen van onderwijzers of onderwijzeressen de kosten van 
vuur en licht en alle andere kosten voor de behoeften van spelen en leren. Daarom kan dit 
stellige verlangen niet verwezenlijkt worden uit het jaarlijkse bedrag dat in uitgaaf voor het 
openbaar lager en middelbaar onderwijs op de begroting staat van ongeveer 10000 gulden. 
Kan en mag men van de stadskas alles vragen? Kan en mag dan ten laste van de stad meer 
gebracht worden voor inrichtingen die elders uit de bijdragen der ingezetenen worden 
gevonden? 
Daar bestaan tussenscholen, herhalingscholen, industriescholen en bewaarscholen alleen ten 
koste van de ingezetenen, die zich beijveren het kunnen bij te dragen tot vorming en 
opkweeking der jeugd. 
Tenzij de begrotingscommissie verkeerd is ingelicht, zou Hoorn dan de enige stad in ons 
Vaderland zijn waar de bewaarscholen geheel en al voor rekening van de gemeentekas komen 
als ze geheel en al daarop steunde. Bovendien horen de bewaarscholen volgens de letter der 
wet niet tot de inrichtingen voor het geven van lager onderwijs. Daarom kunnen zij alleen 
beschouwd en aangemerkt worden vanuit het standpunt van liefdadigheid. Zou daarom, zo 
vraagt de commissie, deze school ook hier in Hoorn niet door vrijwillige bijdragen kunnen 
worden opgericht? Al was het maar tot een eerste begin der school. Zou daartoe niet aan 
B&W kunnen worden opgedragen om in de volgende jaren te proberen een bepaalde bijdrage 
of toelage apart te stellen ter bestrijding der noodzakelijke kosten voor het bestaan van deze 
school? 

Nu al is er voor het lopende jaar 1852 én op de begroting voor 1853 350 gulden uitgetrokken 
voor de tractementen der onderwijzers.  

De begrotingscommissie wijst tenslotte op de ondervinding die men heeft in Hoorn met het 
beheer van de geldmiddelen. Op de zuinigheid zonder karigheid die er bestaat in het juiste 
gebruik der stadsfinanciën tot sieraad en luister van de stad en tot het welzijn van haar 
ingezetenen. In dat opzicht is de toekomst hoopvol. Daarom vraagt de commissie aan de raad 
de invoering en de uitvoering van de plannen tot een stadsbewaarschool van B&W zo 
gemakkelijk mogelijk te maken. 
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Raadslid Tasman vraagt bij de post Jaarwedde der meesters aan het dagelijks stadsbestuur om 
te werken aan de oprichting van zo'n stadsbewaarschool. Hij wil daarom een hoger bedrag op 
de begroting. 
De voorzitter is bereid nadat, de begroting is aangenomen, de zaak voor te leggen aan de 
Directie van de Maatschappij tot Nut van het Algemeen.539 

9.20 Verzoek Mej. J. Batenburg om toelage 
Binnengekomen bij de gemeente een request van mejuffrouw T.J.J. Repelius, echtgenote van 
H.T. van Batenburg, bewaarschoolhouderesse, alhier. 
Zij verzoekt voor dit jaar een toelage uit de stadskas. 
a. Verzoek wordt verwezen naar de plaatselijke schoolcommissie. Na overleg met B&W een 
voorstel doen nopens de inrichting van een bewaarschool voor behoeftigen en zo nodig ook 
voor de burgerstand. 
Aldus wordt besloten door de Raad.540 
b. De plaatselijke schoolcommissie stelt voor mejuffrouw Batenburg een toelage te geven. De 
commissie wil spoedig gaarne met B&W spreken over de noodzaak een bewaarschool op te 
richten. Na discussie besluit de Raad een toelage te geven. Aan de financiële commissie wordt 
gevraagd te adviseren over de hoogte van het bedrag.541 
c. De financiële commissie stelt voor aan mejuffrouw Batenburg voor dit jaar een toelage van 
150 gulden te geven, te vinden op enig artikel der begroting. 
Akkoord bevonden. 
Over de oprichting van een bewaarschool onthoudt ze zich van enig voorstel omdat B&W 
daarover corresponderen met de plaatselijke schoolcommissie.  
Beide punten zonder discussie akkoord.542 
 

9.21 Jaarverslagen 1853-1860 
Jaarverslag 1853. 
Tot de scholen van bijzondere aard en strekking horen een bewaarschool en 8 kleine 
Kinderscholen. De staat van de bewaarschool is zeer goed, die van de klein Kinderscholen 
verdient geen bijzondere vermelding. 
Het aantal leerlingen van de bewaarschool bedroeg in 1853 in totaal 48 leerlingen: 23 jongens 
en 25 meisjes.  
De gezamenlijke klein Kinderscholen telden 130 leerlingen, waarvan 45 jongens en 85 
meisjes. 
 
Jaarverslag 1854 
Een bewaarschool benevens een zestal kleine kinderscholen. 
De Staat van het onderwijs op de Bewaarschool is zeer goed, die van de kleine kinderscholen 
verdient geen bijzondere vermelding. Het aantal leerlingen op de eerst gemelde inrichting 
bedroeg in 1854: 17 jongens en 13 meisjes, tezamen 30 kinderen en op de gezamenlijke 
kleine kinderscholen 157 leerlingen, te weten 74 jongens en 83 meisjes. 
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Jaarverslag 1855 
Een Bewaarschool benevens een zestal kleine kinderscholen. 
De staat van het onderwijs op de Bewaarschool is goed, die van de kleine kinderscholen 
verdient geen bijzondere vermelding. Aantal leerlingen eerst genoemde inrichting: 21 jongens 
en 21 meisjes tezamen 42 kinderen. 
Op de kleine kinderscholen 146 leerlingen: te weten 65 jongens en 81 meisjes. 
 
Jaarverslag 1856 
Scholen van bijzondere aard en strekking binnen deze stad: 
Een Bewaarschool en een zestal kleine kinderscholen. De staat van het onderwijs op de 
Bewaarschool is goed, die van de kleine kinderscholen verdient geen bijzondere vermelding. 
Aantal leerlingen van de Bewaarschool in 1856: 25 jongens en 18 meisjes, samen 43 
kinderen. Op de gezamenlijke kleine kinderscholen: 114 leerlingen, te weten 69 jongens en 45 
meisjes. 
 
Jaarverslag 1857 
Tot de scholen van bijzondere aard en strekking behoren: 
Een bewaarschool waarvan de staat van het onderwijs goed is en 5 kleine kinderscholen 
waarvan de staat geen bijzondere vermelding verdient. Het aantal leerlingen op de 
bewaarschool was in 1857 in totaal 40, waarvan 18 jongens en 22 meisjes. En op de 
gezamenlijke kinderscholen waren 89 leerlingen: 41 jongens en 48 meisjes. 
 
Jaarverslag 1858 
Scholen van bijzondere aard en strekking. 
Voor enige tijd besloot de raad tot oprichting van een bewaarschool voor de behoeftige stand. 
Daarna bepaalde de Raad in zijn vergadering van 15 Juni 1858 onder andere: 
1. Het schoolgebouw in de Kruisstraat wordt bestemd voor deze school. 
2. De gelden om de inrichting te verwezenlijken worden bij wijze van renteloos  
  voorschot verstrekt uit de Kerken- en Armenfondsen. 
3. Zo spoedig mogelijk worden daartoe vervaardigd:  
  a. de daarop betrekking hebbende tekeningen; 
  b. de financiering van kosten en bestekken. 
 
Sindsdien is door de stadsarchitect daarmee voort gegaan, zodat het zich laat aanzien dat bij 
goedkeuring van deze stukken weldra tot de openbare aanbesteding kan worden overgegaan. 
Voorts vinden zich binnen deze stad: 
1. Een Bewaarschool waarvan de staat van het onderwijs goed is. 
2. Vijf kleine kinderscholen waarvan de staat geen bijzondere vermelding verdient. 
De Bewaarschool telde in 1858 tezamen 58 kinderen, waarvan 25 jongens en 33 meisjes. 
De kleine kinderscholen gezamenlijk telden in 1858 122 kinderen, waarvan 57 jongens en 65 
meisjes. 
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Jaarverslag 1859 543 
Scholen voor Lager Onderwijs. 
Dit verslag is opgesteld op grond van artikel 64 van de Lager Onderwijswet: 
Hoewel dit verslag als bijlage zou zijn toegevoegd, ontbreekt het in dit archiefnummer. 
Er zijn geen onderwijswoningen van stadswege. 
Nieuwe schoollokalen zijn in 1859 niet gebouwd, behalve een speelschool. Deze speelschool 
dient voor de in te richten bewaarschool voor de behoeftige stand. Dit lokaal staat in de 
Kruisstraat. Het werd op 19 Maart 1859 publiek aanbesteed en aangenomen door Theodorus 
van de Horst voor 1730 gulden. 
 
Jaarverslag 1859 544 
Aanbesteed op 19 Maart 1859: 
Het maken van een nieuw gebouw voor speelschool ten dienste van de in te richten 
bewaarschool in de Kruisstraat, aangenomen door Theodorus van der Horst; te betalen 3/4 op 
1 September 1859 en 1/4 op het einde van de onderhoudstijd. 
In de stad bevindt zich een Bewaarschool en een viertal kleine kinderscholen. 
De staat van het onderwijs op de Bewaarschool is goed, die van de kleine kinderscholen 
verdient geen bijzondere vermelding. 
Op de Bewaarschool waren in 1859 35 kinderen, waarvan 17 jongens en 18 meisjes. Op de 
gezamenlijke kleine kinderscholen waren 82 kinderen: 38 jongens en 44 meisjes. 
 
Jaarverslag 1860 
De in 1859 begonnen bouw van de speelschool ten dienste van de op te richten Bewaarschool 
voor de behoeftige stand, is in de loop van 1860 voltooid. 
Behalve de scholen die voorkomen in het verslag van de plaatselijke schoolcommissie is er: 
Een bewaarschool benevens een vijftal kleine kinderscholen. 
De staat van het onderwijs op de bewaarschool is goed, die van de kleine kinderscholen 
verdient geen bijzondere vermelding. 
Het getal der leerlingen op de bewaarschool bedroeg in 1860: 17 jongens en 15 meisjes, 
samen 32 kinderen. Op de gezamenlijke kleine kinderscholen zaten samen 118 kinderen: 55 
jongens en 63 meisjes. 
 

9.22 Jaarverslagen 1861-1870 
Jaarverslag 1861545  
Tot de scholen van bijzondere aard en strekking hoort de nieuwe stadsbewaarschool. Zij werd 
op 9 April 1861 geopend. 
Tot hoofdonderwijzeres werd door de raad benoemd: Mej. L.A.C. de la Vieter, op een 
tractement van 300 gulden en 100 gulden als schadeloosstelling voor het gemis van een vrije 
woning. 
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En tot hulponderwijzeres Mej. A.M. Bakker op een tractement van 125 gulden. Daarbij is 
sindsdien als kwekeling aangesteld Mej. D. Batenburg op een beloning van 25 gulden en een 
hulpmeisje voor 40 gulden. 
Bij de aanvang waren er 90 kinderen allen onvermogend en tussen de 3 en 6 jaar oud. 
Sindsdien is dit aantal gegroeid tot 149 leerlingen: 65 meisjes en 84 jongens, van welke 5 zijn 
overleden en twee de stad verlaten hebben, terwijl 20 naar de stadsarmenschool zijn 
overgegaan. 
Er kunnen dus 120 kinderen dagelijks naar school gaan. Doorgaans zijn er niet meer dan 90, 
vooral gedurende de winter. Dat is deels veroorzaakt door ziekte, hetzij van de kinderen, 
hetzij van de huisgenoten, deels door dat verschillende van hen die buiten de stadspoorten 
wonen, zijn thuis gehouden. 
Slechts één kind heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid 's middags over te blijven. 
Het onderwijs in de lichaamsbeweging of spelen had geregeld plaats, volgens een rooster van 
werkzaamheden. Een en ander kreeg voortdurend de goedkeuring van de over de school 
gestelde commissie. 
Op de reinheid der kinderen is zorgvuldig gelet, slechts enkele zijn om onzuiverheid 
verwijderd moeten worden. 
De lokalen en de speelplaats zijn ruim en in uitmuntende staat. De verwarming gedurende de 
winter door twee kachels liet niets te wensen over. 
De commissie voornoemd, die ons deze bijzonderheden meedeelde, bestond op ultimum 
December uit de Heeren A.J. Faber, J.C. Bast, en Mr. F. Booij en de Dames De Vicq- 
Carbasius, C.A. Backer-Overbeek, De Vries-Koning, Verkade-van der Stad en Kaag-
Landman. 
De commissie verklaart met veel genoegen het toezicht dit eerste jaar te hebben 
waargenomen. Zij is ervan overtuigd dat deze hoogst nuttige inrichting volkomen aan het doel 
beantwoordt, de verstandelijke en lichamelijke vermogens der kinderen aanvankelijk 
ontwikkelt en ze beginselen van redelijkheid en gehoorzaamheid en beschaving leert, terwijl 
ook de ouders over het algemeen er bijzonder mede zijn ingenomen. 
 
Bijlage Onderwijs bij jaarverslag over 1861.  
Behalve de Stadsarmenschool voor jongens en meisjes, de Stadstusschenschool, de 
Stadsburgerschool voor jongens en meisjes, de Fransche Jongeheerenschool, de Franse Jonge 
Juffrouwenschool en de Openbare Stads Herhalingschool bestonden reeds voor de nieuwe 
regeling van het onderwijs hier ter stede: 
de hand- en bouwkundige tekenschool, de zangschool, de gymnastiekschool, de naai- en 
breischool en de Bewaarschool. 
Al deze scholen staan onder het toezicht van Bijzondere Commissies en bleven dus buiten de 
bemoeienissen van de plaatselijke schoolcommissie. 
Alleen ten opzichte der Bewaarschool, met het oog op haar nauwe betrekking met de 
Stadsarmenschool lijkt het niet overbodig met een enkel woord aan te stippen dat deze 
inrichting die op 1 April 1861 werd geopend, is bestemd voor kinderen uit de behoeftige stand 
van 3 tot 6 jaar. Dat haar oprichting een werkelijke behoefte was, blijkt uit de omstandigheid 
dat zij vanaf de opening door 149 kinderen is bezocht. Dagelijks worden er 80 à 100 kinderen 
nuttig bezig gehouden. 
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Twintig kinderen gingen vandaar op de Stadsarmenschool over. De commissieleden vleien 
zich met de gedachte dat volgende Jaarverslagen gunstige uitkomsten zullen kunnen 
vermelden van de invloed, die de allereerste opleiding op de Bewaarschool op het onderwijs 
aan de Stadsarmenschool zal hebben uitgeoefend. 
 
Jaarverslag 1862546  
Met betrekking tot de Bewaarschool neemt de plaatselijke schoolcommissie uit het verslag 
der daarover gestelde commissie het volgende over: 
" In de loop van het jaar 1862 gingen van de 132 kinderen van 3 tot 6 jaar er 32 over naar de 
Armenschool. 
Het cijfer is zelfs nog te gering, het tijdsbestek van het bezoek op de Armenschool nog te kort, 
om in het algemeen de invloed te kunnen nagaan welke het vroeger verkeer op de 
Bewaarschool op het onderwijs der leerlingen aan de Armenschool heeft uitgeoefend. 
Bij een toenemend aantal leerlingen van de Bewaarschool afkomstig en bij langdurige 
waarneming door de respectieve onderwijzers zullen wij niet nalaten bij een volgende 
gelegenheid B&W en de Raad de resultaten te doen kennen die naar onze beschouwingen de 
vestiging der Bewaarschool met betrekking tot het lager onderwijs heeft opgeleverd. 
 
Jaarverslag 1863 547 
De belangrijke invloed ten goede, die volgens onze vroeger geuite veronderstelling (zie 
verslag over 1862) de inrichting der Bewaarschool te dezer stede op de verdere vorming van 
de leerlingen der Armenschool zou uitoefenen, is gelukkig niet achterwege gebleven. 
Het verschil tussen hen die van de bewaarschool en hen, die zonder verdere dan huiselijke 
opleiding de Armenschool binnentreden; zucht tot orde, leerlust en vatbaarheid voor 
onderricht zijn reeds enigermate het eigendom van de eerste geworden terwijl het 
eigenschappen zijn die aan laatstgenoemden, op enkele gunstige uitzonderingen, na nog 
geheel ontbreken. 
 
Scholen van bijzondere aard en strekking. 
De Stadsbewaarschool. 
Geen verandering in het personeel van deze nuttig werkende inrichting. Een grote 
tevredenheid over de ijver, vooral van de hoofdonderwijzeres; het hulpmeisje Trijntje van 
Zwol kreeg van haar in verband met haar geschiktheid om met kinderen om te gaan en die te 
helpen een gratificatie wegens haar geringe bezoldiging. Dit gebeurde toen het erop leek dat 
zij haar baan zou verwisselen voor een zeer voordelige betrekking. 
In 1863 waren er 156 kinderen; 67 kwamen in de loop van het jaar op school, 28 gingen over 
naar de Stadsarmenschool, 2 kinderen overleden. Zo waren er op 31 December 121 
leerlingen. 
Het schoolbezoek liet weinig te wensen over. Doorgaans waren er 100 leerlingen aanwezig, in 
de winter daalde dit tot 80 leerlingen. 
De hoofdonderwijzeres besteedde aandacht aan de gedenkdag van Neerlands 50-jarige 
onafhankelijkheid op 17 November. Zij onthaalde de kinderen en deelde prenten en boekjes 
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uit. Daardoor is te verwachten dat die dag een blijvende herinnering bij de kinderen 
achterlaat. Ook in de loop van de zomer was er een prijsuitdeling. 
De dames directrices bezochten de school dagelijks. Zij overtuigden zich dat het onderwijs in 
de speeloefeningen geregeld plaatsvonden. De kinderen komen graag behoorlijk gekleed op 
school, zijn over het algemeen netter en reiner dan men van kinderen uit die stand zou 
verwachten. De directrices zijn er meer en meer van overtuigd dat deze heilzame school heel 
goed werkt en door de armen op prijs wordt gesteld. 
Commissie: de Vicq-Carbasius, Gerdenier Bakker-Overbeek, De Vries-Koning, Kaag-
Ludemann, Van Exter-Schuit, J.C. Bast, A.J. Faber, Mr. F. Booy. 
 
Kosten bewaarschool in 1863548 
L.A.C. de la Vieter     4×ƒ100     = ƒ400,- 
thee geld      4×ƒ6,25    =   ƒ25,-  
A.M. Bakker      4×ƒ31,25  = ƒ125,- 
Kwekeling Batenburg     4×ƒ 6,25   =   ƒ25,- 
Hulpmeisje T. van Zwol   ƒ10 +ƒ11,63+2×ƒ12,50   =   ƒ46,63 
T. van Zwol voor schoolschoonmaken  4× ƒ10,-    =   ƒ40,- 
A. van Uven, Steenkool                                      =     ƒ2,14 
J. Groot jr., lange turf           =     ƒ1,90 
F. Booij g.g. verschotten           =   ƒ67,83 
 
Jaarverslag 1864 549  
In Mei 1864 is eervol ontslag verleend aan Mejuffrouw A.M. Bakker, hulp onderwijzeresse. 
In haar plaats is benoemd Mej. Reuter. 
Door het toegenomen aantal leerlingen is als kwekeling aangesteld, mejuffrouw Korver. 
Derhalve bestond het onderwijzend personeel op 31 December 1864 uit: 
Mej. De la Vieter, hoofdonderwijzeres, 
Mej. Reuter, hulponderwijzeres, 
Mej. Batenburg en Mej. Korver. 
Allen werken met meer of minder ijver en gaven blijken van geschiktheid voor hun moeilijke 
taak. 
De commissie achtte zeer wenselijk een gelegenheid tot opleiding van kwekelingen en hulp 
onderwijzeressen zowel voor het onderwijs als voor het onderwijzend personeel zelf. 
Grote tevredenheid over het hulpmeisje Trijntje van Zwol. 
Er waren in 1864 235 kinderen, waarvan 114 in dat jaar op school kwamen, 
58 gingen naar andere scholen, 6 zijn overleden. 
Er waren op 31 December nog 185 kinderen. Gemiddeld waren er in de zomer 150 kinderen, 
in de winter 140 kinderen.  
De kinderen gingen trouw naar school, ziekte uitgezonderd. Het onderwijs en de spelen 
hadden geregeld plaats. 
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De aanvragen tot plaatsing namen aanzienlijk toe. Niet iedereen kon dus direct geplaatst 
worden. Het is een duidelijk bewijs dat de school gunstig werkt en door de behoeftigen op 
prijs wordt gesteld. 
De bestuurscommissie veranderde niet van samenstelling. 
Kosten in het Jaar 1864550.  
Mej. L.A.C. de la Vieter   4×ƒ100      ƒ400,- 
Voorschotten voor thee;    4×ƒ6,25        ƒ25,- 
Mej. R.A. Reuter, hulponderwijzeresse,  

2 maanden  ƒ17,- +ƒ25,- +ƒ25,-          ƒ67,- 
T. van Zwol   4×ƒ12,50          ƒ50,- 
Hulpmeisje+schoonmaken     2×ƒ10,-        ƒ20,- 
A.M. Bakker, hulponderwijzeresse 
          3 maanden +1 maand ƒ31,25+ƒ10,-       ƒ41,65 
Kwekelingen; 
Mej. M. Korver ƒ2,25 + 3×ƒ6,25          ƒ21,- 
Mej. T.J.J. van Batenburg 4× ƒ6,25        ƒ25,- 
School schoonmaken. 
B. Verhoogd 2×ƒ10,-          ƒ20,- 
Voorschotten commissie         ƒ45,90 
Geleverde steenkolen Van Uven         ƒ4,74 
 idem                    ƒ8,56 
Geleverde turf, J. Groot jr.           ƒ4,27 
J.H. de Vries             ƒ3,15 
 
Totaal         ƒ730,02   
 
Jaarverslag 1865 551 
Veranderingen in het personeel van de bewaarschool: 
Mej. Korver, kwekelinge heeft bedankt, haar plaats is niet aangevuld. 
Mej. E.M. Fremeijer als kwekeling aangesteld,  
De kwekeling, mejuffrouw Batenburg, is benoemd tot derde hulponderwijzeresse. 
Het personeel bestond op 31 December uit: 
Mej. L.A.C. de la Vieter hoofdonderwijzeresse,  
Mej. P. Reuter, eerste hulponderwijzeresse,  
D. Batenburg, 3e hulp onderwijzeresse, 
E.M. Fremeijer, kwekeling, 
Trijntje van Zwol, hulponderwijzeresse sedert 1 Mei 1862 in dienst. 
 
195 kinderen bezochten de school. 
73 in de loop van het jaar aangenomen. 
45 gingen over naar de Stadsarmenschool. 
9 naar de Tussenschool. 
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Eén overlijdt, is niet op school geweest.  
 
Aanvragen tot toelating zijn zo talrijk dat daar niet meteen aan kon worden voldaan. 
Openvallende plaatsen worden meteen aangevuld. Er waren het hele jaar doorlopend 195 
kinderen ingeschreven. Opkomst was goed. Dagelijks waren er 173 tot 180 kinderen. De 
afwezigen waren wettelijk afwezig gemeld. 
 
Het onderwijs en de vorderingen waren aanleiding tot tevredenheid. De kinderen komen 
blijkbaar graag naar school. 
Het onderwijs werd voor elke klas elk half uur afgewisseld met spelen. Dit gebeurde op de 
speelplaats of in de speelkamer, afhankelijk van het weer. 
De kinderen waren goed en zindelijk gekleed. De inrichting beantwoordt aan het doel. De 
ingezetenen stellen de school op hoge prijs. Meermalen doen niet on-vermogende ouders een 
aanvraag tot plaatsing. Wijkmeesters hadden daartoe een verklaring van onvermogen 
afgegeven. 
Het bestuur veranderde niet van samenstelling .   
 
Jaarverslag 1866 552           
Tot de school toegelaten: 63 kinderen. 76 kinderen verlieten de school. 194 kinderen waren 
ingeschreven. Dit aantal verminderde in het laatst van het jaar tot 181, ondanks de vele 
aanvragen tot plaatsing. De reden was dat bij groter aantal de kinderen te veel op elkaar zaten. 
De opkomst liet niet te wensen over: in de zomer 180 leerlingen, in de winter 160. 
De afwezigen waren verhinderd door ziekte of buitengewoon slecht weer. Het onderwijs dat 
afgewisseld werd met spelen, vond geregeld plaats. Het gaf veel reden tot tevredenheid. 
 
Het onderwijzend personeel: 
1. Een hoofdonderwijzeres:   ƒ400,- 
2. Een eerste hulponderwijzeres:  ƒ125,- 
3. Een tweede hulp onderwijzeres:    ƒ75, 
4. Twee kwekelingen, elk     ƒ25,-  
5. Een hulpmeisje:      ƒ60,- 
 

Jaarverslag 1867 553 

De Gemeente Bewaarschool telde in 1867 168 kinderen, 95 kinderen verlieten in dat jaar de 
school. Er kwamen evenveel nieuwe terug. Er was een trouwe opkomst. Er waren gegronde 
redenen voor afwezigheid namelijk ziekte en zeer ongunstig weer. In het laatste kwartaal 
verminderde de opkomst tot 60, als gevolg van een mazelenepidemie. Daardoor werden vele 
kinderen aangetast en waaraan er zes stierven. 
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Onderscheidene ouders hebben hun kinderen naar de bijzondere bewaarscholen overgebracht, 
omdat zij van mening zijn dat reeds op zeer jeugdige leeftijd ook leerstellig godsdienstig 
onderwijs te verkiezen is. 

Toch zijn de aanvragen tot plaatsing voortdurend zo talrijk geweest dat er nooit direct voldaan 
kon worden, maar de plaatsing veelal 3 maanden moest worden uitgesteld. Het onderwijs had 
geregeld plaats. Het werd ieder half uur afgewisseld met spelen op de speelplaats en in de 
speelkamer. Er heerste steeds een goede orde. De kinderen kwamen graag naar school.  

De Commissie van Toezicht is er zeker van dat de behoeftige ingezetenen deze inrichting op 
hoge prijs stellen en er ook zeer ingenomen mee zijn. 

Onderwijzend personeel op 31 December 1867: 

1. Een hoofdonderwijzeres:   ƒ400,- 
2. Een eerste hulponderwijzeres:  ƒ125,- 
3. Een tweede hulp onderwijzeres:    ƒ40, 
4. Twee kwekelingen, elk    ƒ25,- , per jaar 
5. Een hulpmeisje:     ƒ60,- 
 
Jaarverslag 1867 554 
Opmerking over de oprichting van de Bewaarschool voor Rooms-Katholiek Onderwijs. 
De commissie meent grotendeels aan de invloed der nieuw opgerichte bewaarscholen voor 
Rooms-Katholieken te moeten toeschrijven dat het aantal leerlingen in dit jaar daalde tot 19, 
terwijl het blijkens de vorige verslagen daarvoor 30 of meer bedroeg, op de bijzondere school 
van Mej. G. Erlée, geboren Havemaker. 
 
Jaarverslag 1868 
In 1868 bezochten 166 kinderen de school. 71 verlieten de school. Tien zijn overleden. 87 zijn 
nieuw aangenomen. 46 gingen over naar de Stadsarmenschool. Gemiddeld waren er 140 
kinderen op school. 
Het onderwijs had geregeld plaats, afgewisseld door spelen. De orde was goed. De school 
blijft voldoen aan de behoeften en de verwachtingen. De oprichting van twee godsdienstige 
bewaarscholen heeft geen merkbare invloed uitgeoefend op die van de Burgerlijke gemeente. 

Personeel: 
1. Een hoofdonderwijzeresse: Mej. Goedhart-de la Vieter. Zij vervult nog altijd met  
    dezelfde geschiktheid en lust haar moeilijke taak. 
2. Veranderingen in het Hulppersoneel: de Kwekelingen: Aafje Reek en Agatha  
    Posthumus zijn vervangen door F. Dik. 
3. Hulpmeisje Trijntje van Zwol is uit haar dienst ontslagen, voor korte tijd vervangen  
   door Betje de Wolf die kort daarna bedankte en is opgevolgd door A. van der Rol. 
   Commissielid mevrouw Kaag-Ludemann overleed, het welk een zwaar verlies was. 
 
Jaarverslag 1869 555 
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Veranderingen in het onderwijzend personeel: 
Hulp onderwijzeressen: 
Pietje Reuten en Jantje Weyling namen ontslag, zo ook het hulpmeisje B. de Wolf. Ze zijn 
vervangen door Trijntje Brouwer, Trijntje Dik en Aaltje van der Rol. Als kwekeling 
aangesteld Wilhelmina Reek. 

Personeel: 
1. Hoofdonderwijzeresse, Mej. Goedhart de la Vieter, 
2. Eerste Hulponderwijzeresse, Trijntje Brouwer, 
3. Tweede Hulponderwijzeresse, Trijntje Dik, 
4. Kwekeling Wilhelmina Reek, 
5. Hulpmeisje Aaltje van de Rol, 
 
168 kinderen waren ingeschreven, 
85 kinderen toegelaten, 
71 kinderen hebben de school verlaten, 
4 kinderen overleden, 
140 à 150 kinderen waren doorgaans aanwezig, ongesteldheid alleen was oorzaak van 
wegblijven. 
 
Het onderwijs vond plaats als in voorgaande jaren. De orde was goed. De kinderen kwamen 
graag naar school. Niettegenstaande de oprichting van 2 bijzondere bewaarscholen 
verminderde de aanvragen tot plaatsing niet. 
De lokalen, speelplaats en meubilair waren in goede staat. 
De bestuurscommissie was zeer tevreden over de hoofdonderwijzeresse, evenals de ouders 
van de schoolgaande kinderen. 

Jaarverslag 1870 556 
De commissie over de Gemeente Bewaarschool heeft ingevolge artikel 19 ter verordening 
voor deze school bij B&W een verslag over 1870 ingediend. Geen verandering in de Directie. 
Onderwijzend personeel bleef hetzelfde. Verhogingen van beloning werden toegekend aan 
Trijntje Dik, hulponderwijzeresse ƒ10, - , Wilhelmina Reek, kwekeling ƒ5,- Aaltje van de 
Rol, hulpmeisje ƒ5,- 
65 kinderen bezochten de school, 53 verlieten de school. 4 zijn overleden, 64 zijn toegelaten. 
Op 31 December zijn er 161 leerlingen. 
In de zomermaanden waren er 145 à 150 kinderen op school. In de wintermaanden daalde dit 
aantal tot 80 à 90 leerlingen. 
Het onderwijs vond geregeld plaats afgewisseld door spelen. De kinderen komen graag naar 
school, de ouders stellen de inrichting op hoge prijs. Klachten werden niet gehoord, 
integendeel wel lof en dank. 
De lokalen, de speelplaatsen en het meubilair verkeren in goede staat. 
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Jammer genoeg vroeg de Hoofdonderwijzeresse eervol ontslag per 1 Mei 1871 om huiselijke 
redenen. Aan haar bijzondere geschiktheid toch is grotendeels de bloei van de school toe te 
schrijven. De commissie hoopt van harte dat de Gemeenteraad gelukkig zal zijn in de keuze 
van haar opvolgster. De commissie eindigt dit verslag met de wens dat deze nuttige inrichting 
voortdurend aan haar bestemming moge beantwoorden. 

9.23 Jaarverslagen 1871-1880 
Jaarverslag 1871557 
De directie ondervond geen veranderingen. Zij zag met leedwezen de Hoofdonderwijzeres 
mejuffrouw L.A.C. de la Vieter door huiselijke omstandigheden vertrekken. Zij was 10 jaar 
werkzaam geweest, steeds met ijver zodat de goede naam van de school terecht voor een goed 
deel aan haar is toe te schrijven. 
Zij is in July vervangen door Mej. Brouwer uit Schiedam op een bezoldiging van ƒ400,-  
Per 1 Oktober werd op haar verzoek eervol ontslagen de eerste hulponderwijzeres Mej. F. 
Visser- Brouwer. Zij werd vervangen door Mej.T. Dik, tot dusver 2e Hulponderwijzeres op 
een jaarwedde van ƒ125,-. 
In plaats van mejuffrouw Dik werd tot Hulponderwijzeres benoemd Mej. J. C. Bijleveld, 
jaarwedde ƒ100,-. 
De kwekeling Van Reek bedankte. In haar plaats kwam T. Offringa, die slechts kort werkte. 
Haar plaats is nog niet vervuld. 
Hulpmeisje A. van de Rol heeft de dienst weer opgezegd. Zij is opgevolgd door Elisabeth 
Nooder ƒ50,- 
In 1871 waren er 180 kinderen op school, 
69 leerlingen, 40 jongens en 29 meisjes verlieten de school. 
41 van hen werden toegelaten tot de Stadschool, 3 zijn overleden. 
Er kwamen op school bij 75 kinderen, 41 jongens 34 meisjes. 
Geen bijzonderheden over lokaal, meubilair enz. De school werd goed bezocht. 
Niettegenstaande het bestaan van nog twee bewaarscholen, kon aan de talrijke aanvragen om 
plaatsing niet direct worden voldaan. 
De directie vernam geen klachten en blijft ervan overtuigd dat deze nuttige inrichting aan haar 
bestemming beantwoordt. 
 
Jaarverslag 1872  
Gemeente bewaarschool 558 
Geen veranderingen in de directie. 
Personeel Mej. J.M. Brouwer, Hoofdonderwijzeres, 
Mej. T. Dik, eerste Hulponderwijzeres, 
Mej. J.C. Bijleveld, tweede Hulponderwijzeres met ingang van 1 April, 
Mej. G. Wiggers, kwekeling, in plaats van G. Akkerman, 
Mej. T. de Vries, in plaats van de vertrokken Mej. E. Nooder. 
 
Leerlingen 1872: 170 leerlingen; 84 jongens 86 meisjes 
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toegelaten 30 jongens, 42 meisjes, 
28 jongens en 30 meisjes verlieten de school en gingen naar de Stadsarmenschool, 
2 jongens en een meisje overleden. 
Goed schoolbezoek in de zomer, aanzienlijk minder in najaar en winter door ongunstig weer 
en mazelen. 
 
Aan de billijke wens van ouders tot directe plaatsing van hun kinderen kon niet altijd voldaan 
worden omdat er veelal moest worden gewacht op plaatsingsgelegenheid voor de 
vertrekkende naar de Armenschool. 
Over het gebouw niets bijzonders. Het is in goede staat en wordt evenals het meubilair 
behoorlijk onderhouden. 
Doch het zien der meer doelmatige banken op de Burgerbewaarschool heeft bij de directie de 
gedachte en de wens opgewekt tot het aanschaffen van dergelijke banken, al waren het om te 
beginnen slechts in één klas. 
Klachten werden niet gehoord. De talrijke aanvragen tot plaatsing, niettegenstaande het 
bestaan der andere bewaarscholen, bewijzen dat ook het tegenwoordige personeel geschikt is 
en de school voortdurend bij en door belanghebbenden gewaardeerd wordt. 
 
Jaarverslag 1873  
Gemeente Bewaarschool 559 
Directie ongewijzigd. 
Personeel is vrijwel geheel veranderd: 
Mej. A.H.J. van Beek werd per 1 Oktober benoemd tot hoofdonderwijzeres ipv Mej. Brouwer 
aan wie op 1 Augustus eervol ontslag werd verleend. 
Mej. T. Dik bleef eerste Hulponderwijzeres. 
Mej. G. de Graaf verving in de loop van het jaar J.C. Bijleveld als Hulponderwijzeres. Mej. 
A.M. Daalgreen kwam in de loop van het jaar als kwekeling in plaats van Mej. G. Goos. 
Vrouw Visser, geboren Rietbergen, kwam in de plaats van het Hulpmeisje T. de Vries. 
 
In 1873 waren er 150 à 160 kinderen. 
67 werden in de loop van het jaar toegelaten. 
84 verlieten de school en gingen over naar de Armenschool. 
4 leerlingen overleden. 
De opkomst was over het algemeen zeer goed. De kinderen komen graag naar school en 
worden afwisselend bezig gehouden met leren en spelen. 
Aanvragen tot plaatsing hebben geregeld om de drie maanden plaats. Daaraan wordt steeds zo 
spoedig mogelijk voldaan. Nu en dan echter ondervindt de toelating vertraging door de 
overbevolking op de Armenschool wanneer de zesjarigen aldaar niet direct kunnen worden 
opgenomen. 
Het gebouw, de speelplaats, het meubilair, het speelgoed en het materiaal voor het onderwijs 
bevinden zich in goede staat. 
 
Jaarverslag 1874  
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Gemeente Bewaarschool 560 
In de commissie van toezicht is mevrouw Meyer-Hartog naar elders vertrokken en vervangen 
door mevrouw Kroon-Heydenrijk die tevens als directrice van de commissie optreedt. 

Personeel: 
Mej. H.J. van Beek, Hoofdonderwijzeres, 
Mej. T. Dik, Eerste Hulponderwijzeres, 
Mej. G. de Graaff, Tweede Hulponderwijzeres, 
Mej. M. Daalgreen, kwekeling, zij verving haar overleden zuster Anna Daalgreen, Vrouw 
Visser-Rietbergen, werkte voortdurend als dienstbode. 
Het aantal leerlingen was 219. 

Er kwamen er 84 bij. Er gingen er 51 af. Aan het eind van het jaar nog 168. Opkomst in de 
zomer zeer goed. In de winter door ziekte en onrustig weer minder. 
Het gedrag en de vorderingen waren voldoende. 
Het schoolgebouw, de speelplaats, het meubilair, het speelgoed en het materiaal ten dienste 
van het onderwijs zijn in goede staat. Doch bij gunstige gelegenheid zou de commissie graag 
zien dat een ander model voor schoolbanken en tafels werd aangenomen. 
Aan de aanvragen tot plaatsing kon geregeld om de drie maanden worden voldaan. De 
ingenomenheid der minvermogenden met deze nuttige inrichting is algemeen. De commissie 
verheugt zich erover dat ze geen klacht heeft gehoord. 
Jaarwedde van het onderwijzend personeel + materiaal en schoonmaken: ƒ747,- + ƒ39,71 
maakt ƒ886,71. 

Jaarverslag 1875  
Gemeente Bewaarschool 561 
In de directie van de Commissie van Toezicht is G.H. Bast eervol ontslagen en vervangen 
door Mr. A. van Laer zodat de commissie bestaat uit:  
de Dames: 
- Kroon Heydenrijk, aftreding 1 Mei 1876, 
- Gerdenier-Bakker Overbeek, aftreding 1 Mei 1877, 
- De Vicq-Carbasius, aftreding 1 Mei 1887, 
- De Vries-de Koning, aftreding 1 Mei 1879, 
-Weduwe Van Exter-Schuit, aftreding 1 Mei 1880, 
en de Heren: 
- Mr. F. Booy, secretaris, aftreding 1 Mei 1876, 
- A.J. Faber, voorzitter, overleden, 
- Mr. Van Laer aftredend 1 Mei 1878. 
 
Personeel: 
- Mej. M.H.J. van Beek, Hoofdonderwijzeres, 
- Trijntje Dik, Eerste Hulponderwijzeres, 
- Betje Nooder, tweede Hulponderwijzeres, vervanging van Geertje de Graaff. 
Kwekeling: 
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- Betje Klaassen in plaats van Betje Kramer, 
- Kaatje de Vries, geboren Sant, als Hulpmeid opvolgster van de overleden Aaltje  
  Visser-Rietbergen. 
 
In 1875 waren er 221 kinderen op school. 
72 verlieten de school,  
71 aangenomen, 
6 leerlingen overleden. 
Opkomst als in 1874. 

De kinderen waren over het algemeen behoorlijk gekleed en zindelijk. Hun gedrag en 
vorderingen waren voldoende. 
Toelating kon geregeld plaatsvinden, om de drie maanden dus. Ouders betuigden meermalen 
hun tevredenheid over de school die nu reeds 15 jaar ten nutte van de Gemeente bestaat. 
Schoolgebouw, speelplaats, meubilair speelgoed en materiaal voor het onderwijs zijn 
behoorlijk onderhouden en in goede staat. 
 
Jaarwedde: 
Onderwijzend personeel ƒ730,- 
Materiaal en schoolgelden  ƒ280,13  
Te zamen:   ƒ910,13. 
 
Jaarverslag 1876 
Gemeente Bewaarschool 562 
In de Directie van de Commissie van toezicht vond dit jaar een grote verandering plaats bij de 
Heren: A.J. Faber overleed, werd vervangen door T.J. Bucken. 
Mr. Van Laer vertrok, in zijn plaats werd benoemd L. Vermande die de benoeming niet aan 
nam. Vervolgens werd gekozen E. Korver. 
Mr. F. Booy werd gekozen tot president. 
T.J. Bucken tot secretaris. 
Bij de dames was geen verandering. 
 
Personeel: 
Mej. M.H.J. van Beek, Hoofdonderwijzeres, 
Mej. T. Dik, Eerste Hulponderwijzeres, 
Mej. Femmetje Blom, tweede Hulponderwijzeres. Zij kwam in plaats van Betje Nooder. 
Elisabeth Klaassen, Kwekeling. 
Jansje Nobel kwam als Hulpmeid in plaats van Kaatje Sant. 
De jaarwedde van Mej. T. Dik werd verhoogd met ƒ75,- tot ƒ200,- 
 
Aantal leerlingen 1 Januari 1876: 167: 95 jongens en 72 meisjes. 
60 kinderen verlieten de school. 
83 werden toegelaten. 
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14 kinderen overleden. 
Aantal leerlingen op 1 Januari 1877: 176. 
 
Opkomst bevredigend, grootste verzuim in Januari en Februari door kroep (oude benaming 
voor diphterie aan het strottenhoofd, vZ). 
Gedrag en vorderingen voldoende. 
Aan de aanvragen tot plaatsing kon geregeld om de drie maanden worden voldaan, met 
uitzondering van het laatste kwartaal toen die aanvragen buitengewoon talrijk waren. 
Schoollokaal, speelplaats, meubilair, speelgoed en materiaal waren in goede staat, ofschoon 
het onmisbaarste aanwezig is, acht de Directie aanvulling zeer wenselijk. 
 
Betaalde jaarwedde    ƒ805,- 
Materiaal en schoonhouden     ƒ33,90 
Totaal:     ƒ838,90 

Jaarverslag 1877  
Gemeente Bewaarschool 563 

Directie: mevrouw Gerdenier Bakker-Overbeek vertrokken uit Hoorn. In haar plaats mevrouw 
De Jong-de Vries. 
Personeel: 
Er is een hulpmeisje bijgekomen op een jaarwede van ƒ35,- terwijl Betje Klaassen nu kreeg 
ƒ45,- 

Leerlingen: 
1 Januari 1877: 176 leerlingen. 
61 leerlingen verlieten de school, 60 werden toegelaten en 5 leerlingen overleden. 
Aantal leerlingen op 31 December 1877: 73 jongens en 97 meisjes, totaal 170. 
 
Vorderingen voldoende, opkomst was goed. 
De kinderen kwamen graag naar school en werden nuttig en aangenaam, afwisselend met 
leren en spelen, bezig gehouden. 
Grootste verzuim in Augustus, September en Oktober, als gevolg van mazelen. 
In de toelating trad vertraging op omdat de Armenschool slechts 2 keer per jaar tegenwoordig 
leerlingen toelaat. 
Nieuwe schoolbanken voorzagen in een dringend noodzakelijke behoefte. 
Gebouw enz. verkeren in een goede staat, wel acht de Directie aanvulling van leermiddelen 
wenselijk, te meer daar de kosten betrekkelijk gering zijn. 
 
Betaalde jaarwedde     ƒ820,85 
Materiaal en schoonhouden      ƒ79,655 
Het maken van zeven nieuwe schoolbanken   ƒ27,89 
Totaal      ƒ928,395 

 
Jaarverslag 1878  
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Gemeente Bewaarschool564 
Geen veranderingen in de Directie. 

Personeel: 
Mej. Van Beek vroeg en kreeg per 1 April eervol ontslag. In haar plaats werd op 9 April 
benoemd Mej. H.A. Jansen die op 3 Juni begon. Haar tractement werd in de loop van het jaar 
met ƒ150,- verhoogd en derhalve van ƒ400,- op ƒ550,- gebracht. 
 
Leerlingen; 
Op 1 Januari 1878 waren er 73 jongens en 97 meisjes,totaal 170 leerlingen. 
45 verlieten de school. 
46 nieuw aangenomen, 
1 leerling overleed. 
Op 31 December 1878 waren er 72 jongens en 98 meisjes, in totaal 170 leerlingen. 
 
Het jaar werd besloten met een Kinderfeestje ter gelegenheid van Kerstmis. De kinderen 
toonden daarbij met veel lust het onderwijs te hebben gevolgd, terwijl het personeel, in het 
bijzonder de hoofdonderwijzeres blijk heeft gegeven volkomen voor haar moeilijke maar niet 
altijd dankbare taak berekend te zijn. 
Wegens gebrek aan meerdere ruimte kon niet altijd direct voldaan worden aan alle aanvragen 
tot toelating. 
School- en onderwijsmateriaal zijn in goede staat. 
De Hoofdonderwijzeres vroeg en kreeg vergunning om 's middags van 5 tot 7 uur het lokaal te 
gebruiken voor het geven van Onderwijs in de Nuttige Handwerken. 
 
Uitbetaalde jaarwedde   ƒ870,75  
Materiaal en schoonhouden      ƒ87,92 
Reiskosten voor de sollicitanten naar de betrekking 
van Hoofdonderwijzeres     ƒ35,-  
In totaal     ƒ993,67 
 
Jaarverslag 1879  
Gemeente Bewaarschool 565 
Geen verandering in de commissie die de directie over de school voert. 

Personeel: 
Een wijziging: Mej. T. Dik kreeg op 1 Juni eervol ontslag als hulponderwijzeres, in haar 
plaats werd op 17 Juni 1879 benoemd, Mej. Jansje de Vries. 
Leerlingen: 
Er waren op 1 Januari 1879, 73 jongens 103 meisjes, in totaal 176 leerlingen. 
Toegelaten 50 leerlingen, er vertrokken 50 leerlingen. 
Overleden twee leerlingen. 
Aantal leerlingen op 31 December 1879, totaal 174: 72 jongens 102 meisjes. 
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Buitengewone omstandigheden of ziekte waardoor de school langer of korter moest worden 
gesloten kwamen dit jaar niet voor. Opkomst der leerlingen en de vorderingen waren over het 
algemeen zeer voldoende. Het gewone jaarlijkse Kinderfeest vond ook nu weer plaats en wel 
bij gelegenheid van Sint-Nicolaas. 
Het lokaal en de leerlingen verkeren in goede staat. B&W krijgen binnenkort van de 
Commissie van Toezicht een voorstel omtrent aanvullingen van de leerlingen. 

Uitbetaalde jaarwedde    ƒ983,34 
Materiaal en schoonhouden     ƒ26,98 
In totaal     ƒ1010,32 

Jaarverslag 1880  
Gemeentebewaarschool 
Het door de commissie over die inrichting, ingevolge artikel 19 der verordening van 13 
oktober 1860 opgemaakt verslag, laten we hier volgen: 

Verslag van den toestand der Gemeentebewaarschool te Hoorn. 
Bij de commissie heeft slechts één verandering plaats gehad, zijnde in de plaats van de 
directrice, mevrouw de Weduwe van Exter-Schuit die de stad verlaten heeft, benoemd 
mevrouw de Weduwe van Slochteren-Van Grasstek, terwijl bij de periodieke aftreding zijn 
herbenoemd, Mevrouw De Vries-de Koning en de heer Mr. Booy. 
In het onderwijzend personeel is deze verandering gekomen: door het vertrek van Mej. 
Femmetje Blom naar Kampen, Mej. H. Kroon. Terwijl als kwekelinge is aangesteld Mej. C. 
Bierenbroodspot. 

Het getal der leerlingen bedroeg op 31 December 1879: 174 terwijl 64 kinderen, 26 jongens 
en 38 meisjes de school verlieten, werden 64 kinderen, 34 jongens en 30 meisjes op de school 
toegelaten, zodat het aantal hetzelfde bleef, 90 jongens en 84 meisjes. Buitengewone 
omstandigheden of ziekte waardoor de school moest gesloten worden, kwamen in dit jaar niet 
voor. De opkomst en vorderingen der leerlingen waren over het algemeen zeer voldoende. 

Een woord van lof kan niet onthouden worden aan de onderwijzeressen en in het bijzonder 
aan de hoofdonderwijzeres Mej. Jansen. Het strekte dan ook de Commissie tot groot genoegen 
dat volgens het raadsbesluit van 15 Juni 1880, aan haar een personele toelage van 75 gulden 
werd toegekend. 

Het gewone jaarlijkse kinderfeest had ook nu weder plaats bij gelegenheid van Sint-Nicolaas. 
Het lokaal en de leermiddelen zijn in goede staat. De Commissie kan echter wegens gebrek 
aan ruimte niet aan de aanvragen der ouders om hun kinderen toegelaten te zien voldoen, 
maar zij worden naar gelang de ruimte toegelaten. 

Jaarwedde onderwijzend personeel ƒ1044,17 
Voor materieel en schoonhouden   ƒ145,25 
Totaal     ƒ1189,42 
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9.24 Jaarverslagen 1881-1903 
Jaarverslag 1881  
Gemeente Bewaarschool 566 

Directie: Mevrouw de Vries-De Koning is vertrokken en in haar plaats is benoemd mevrouw 
Van Sonsbeek-Buma. 
De heer I.J. Bucken overleed. In zijn plaats benoemd G.H. Bast. 
De samenstelling van de commissie is nu als volgt: 
De Dames Directrices: 
Mevrouw Van Sonsbeek-Buma, Van Slogteren, Van Gastet, Kroon-Heydenrijk, De Jong-de 
Vries en de Vicq-Carbasius. 
De Heeren Commissarissen: 
Mr. F. Booy (voorzitter), E. Korver en G.H. Bast. De laatste is op 22 December gekozen tot 
secretaris. 
 
Personeel: 
Als eerste Hulponderwijzeres is benoemd Mej. Femmetje Blom in plaats van J.M. de Vries. 

De samenstelling van het personeel is als volgt: 
Mej. Jansen, Hoofdonderwijzeres, jaarwedde ƒ550,- 
Mej. Blom, eerste Hulponderwijzeres, jaarwedde ƒ200,- 
Mej. H. Kroon, tweede Hulponderwijzeres, jaarwedde ƒ100,- 
C. Rodenburg, eerste kwekeling, ƒ45,- 
M.J.C. Bierenbroodspot, tweede kwekeling, ƒ35,- 
A. van de Berg, Helpster, ƒ10,- 
 
Leerlingen: 
Op 1 Januari 1881 zijn er 177 leerlingen, 88 jongens 89 meisjes. 
50 kinderen verlieten de school. 
82 werden toegelaten, twee kinderen overleden. 
Aangezien er in de school slechts voor 177 leerlingen ruimte is, wachten er in de loop van het 
jaar 30 kinderen op plaatsing. Daarom heeft onze commissie met grote ingenomenheid kennis 
genomen van het plan van de gemeente Hoorn om door het maken van een bijlokaal de school 
te vergroten en daarmee in de gebleken behoeften te voorzien. 
Geen bijzondere omstandigheden: 
- opkomst en vorderingen zeer voldoende. Het jaarlijks kinderfeest had evenals vorig  
   jaar plaats op Tweede Kerstdag. 
- meubilair, speelgoed en andere onderwijsbenodigdheden zijn in goede staat. 
Een welgemeende lof is er voor de Hoofdonderwijzeres die ook dit jaar heeft laten blijken 
volkomen voor haar moeilijke taak berekend te zijn. 

Jaarverslag 1882  
Gemeentelijke Bewaarschool 567 
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Personeel: 
H.A. Jansen, F. Blom, H. Kroon, K. Bierenbroodspot, eerste kwekeling, wedde ƒ45,-, 
M. Sieuwers, tweede kwekeling, wedde ƒ35,- A. van de Berg, helpster. 
Directie: geen wijziging. 
Personeel: Mej. C. Rodenburg bedankte, Mej. Maria Leuven verving haar. 

Op 1 Januari 1882 zijn er 173 leerlingen waarvan, 87 jongens en 86 meisjes. Gedurende het 
jaar 50 kinderen van school afgegaan, 64 toegelaten. 
Met de 30 kinderen die verleden jaar, 1881, niet konden worden geplaatst tesamen 94 
kinderen. Thans wachten dus nog 44 kinderen op plaatsing. Daarom heeft onze commissie op 
17 September besloten om vooralsnog geen aanvragen tot plaatsing aan te nemen. 
 
Geen bijzondere omstandigheden. Het gewone jaarlijkse kinderfeest werd nu weer gehouden 
en wel bij gelegenheid van Sint-Nicolaas. 

Alle benodigde onderwijsmiddelen verkeren in goede staat. De commissie heeft alle reden tot 
tevredenheid over het personeel. In het bijzonder over de Hoofdonderwijzeres waarvan de 
geschiktheid zo wel door de commissie als door de ouders der schoolgaande kinderen ten 
zeerste wordt erkend. 

Jaarverslag 1883  
Stads Bewaarschool 568 

Op 20 Juni 1883 had de openbare aanbesteding plaats van het vergroten van de Stads 
Bewaarschool met annexe werken. Er waren 8 inschrijvingen: 

C. Woestenburg   ƒ3350,- 
J. Rustenburg    ƒ2885,- 
R. Lakenman    ƒ2827,- 
J. van den Berg sr.   ƒ2798,- 
P.J. Blauw    ƒ2677,- 
C.F. van de Lijn   ƒ2600,- 
Jacob Bierenbroodspot  ƒ2547,- 
H. Vollewens    ƒ2541,- 
 
Aan Vollewens als laagste inschrijver werd het werk gegund. Het werd op 1 Oktober 1883, 
dus op tijd opgeleverd. De aannemer kreeg 9/10 van de aannemingssom of ƒ2286,90 
uitbetaald. Na de onderhoudstermijn werd hem de laatste termijn 1/10 of ƒ254,10 en ƒ447,04 
voor extra werk betaald. 
De inrichting van de bewaarschool blijkt nu aan ruimte en aan alle billyke eisen behoorlijk te 
voldoen. 
 
Gemeentelijke Bewaarschool: 
Directie: geen verandering. 
Personeel: 
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H. Kroon kreeg op haar verzoek eervol ontslag als tweede hulponderwijzeres. Bij gebrek aan 
een geschikte sollicitante machtigde het College van B&W de Commissie de ƒ100 van haar 
jaarwedde te gebruiken om als kwekelingen toe te laten: Mej. A. Bruin en Mej. M. van Gend. 
Mej. Bierenbroodspot verliet de school. Zij werd als kwekeling vervangen door Mej. A. 
Blokker  
Op 1 Januari 1883 waren er in totaal 168 leerlingen: 78 jongens en 90 meisjes. 
35 kinderen gingen van school, 49 werden toegelaten. 
 
De commissie die reeds enige jaren wees op de noodzaak om de school uit te breiden maakte 
met genoegen melding van de grote verbetering die de school dit jaar onderging. Dit als 
gevolg van de aanbouw van het ruime en nette lokaal waartoe de Gemeenteraad in haar zitting 
van 15 mei het besluit nam en waarvan de oplevering reeds op 24 September 1883 
plaatsvond. De bovenbedoelde vergroting der bewaarschool werd op 20 juni 1883 in het 
openbaar aanbesteed. De bouw werd aangenomen door H. Vollewens voor ƒ2541,- Ook werd 
de aannemer wegens werkzaamheden en leveranties buiten het bestek nog uitbetaald ƒ447,04 
tezamen ƒ2988,04. Behalve deze kosten vergde de Gemeentelijke Bewaarschool een uitgaaf 
van ƒ370,14. Ten gevolge van deze gewenste verandering kunnen er thans 50 kinderen meer 
op de school geplaatst worden. Daarom zal de commissie voortaan beter in staat zijn aan de 
aanvragen der plaatsing te voldoen. 
 
Jaarverslag 1884  
Gemeentelijke Bewaarschool 569 
Directie: een vacature door het vertrek van mevrouw Van Sonsbeek-Buma. 
Personeel: H.A. Jansen, hoofdonderwijzeres. Zij ontvangt  
een vergoeding voor het gemis van een vrije woning: ƒ550,- 
Zij ontvangt een personele toelage bij raadsbesluit  
                      van 26 Augustus 1884      ƒ75,-  
F. Blom, eerste Hulponderwijzeres    ƒ200,-  
A. van de Berg, Helpster       ƒ70,- 
M. Siewerts, kwekeling       ƒ60,- 
A. Blokker, kwekeling       ƒ50,- 
Kl. Blauw, kwekeling        ƒ40,- 
Antje de Bruin is in de loop van het jaar vervangen door Barendina de Vries ƒ40,- 
 
Aantal leerlingen 1 Januari 1884: 235 waarvan 109 jongens 126 meisjes. 
6 kinderen stierven waarvan 4 aan mazelen en twee aan roodvonk. 
54 kinderen verlieten de school. 
79 werden er toegelaten. 
Zij konden alleen geplaatst worden door de uitbreiding van de school in 1883. 
 
Er waren geen bijzondere omstandigheden, maar als gevolg van de roodvonkepidemie was de 
opkomst van de leerlingen gedurende de laatste maanden van het jaar aanzienlijk minder dan 
in andere jaren. 
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Het gewone kinderfeest was op Tweede Kerstdag. 
Hoewel meubilair en verdere schoolbijzonderheden in goede staat verkeren, is vermeerdering 
en vernieuwing van het speelgoed zeer wenselijk. 
Het onderwijzend personeel is voldoende en geeft alle reden tot tevredenheid. 
De niet-onaanzienlijke verhoging van de personele toelage van Mej. Jansen, zozeer gewenst 
door haar zelf en door onze commissie, zal naar wij vertrouwen er krachtig toe bijdragen om 
een zo loffelijke onderwijzeres als Hoofd der School te behouden. 
 
De uitgaven: 
Tractement en toelage   ƒ1118,33  
Verlichting, verwarming, schoonmaken      ƒ18,80  
Onderhoud       ƒ223,31  
Totaal      ƒ1460,44  
 
De splitsing van de leerlingen naar leeftijd is aldus: 
                         Jongens   Meisjes   Totaal 
Beneden de 6 jaar: 214  252  466 
Boven de 6 jaar:            85    63  148 

299  315  614 
 
Jaarverslag 1885 570 
Directie: In de vacature van Van Sonsbeeck-Buma werd op 28 April 1885 benoemd mevrouw 
Broers-Schuit. 
Personeel: geen verandering. 
Aantal leerlingen: 
Op 1 Januari 1885: 136 meisjes en 118 jongens, totaal 254. 
Aantal leerlingen: op 1 April hadden 90 kinderen de school verlaten en werden er toegelaten 
91 kinderen. 
In de loop van het jaar stierven door ziekte 2 kinderen zodat er op 31 December 1885 253 
leerlingen waren. 
 
Er waren geen bijzondere omstandigheden. 
Opkomst en vorderingen waren zeer voldoende. 
Meubilair, speelgoed en verdere benodigdheden zijn in goede staat. 
Het gewone kinderfeest werd gehouden op Tweede Kerstdag. 
De Commissie had wederom alle tevredenheid over het personeel in het afgelopen jaar. 
 
Uitgaven: 
Tractementen en toelagen    ƒ1185,- 
Verlichting, verwarming en schoonhouden    ƒ231,- 
Totaal       ƒ1416,- 
 
Splitsing van de leerlingen naar leeftijd: 
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Stadsbewaarschool:     Jongens     Meisjes  Totaal 
Beneden 6 jaar  90  85  175 
6 jaar en ouder  20  30  50 
      110  115  225 
Overige bewaarscholen: Jongens Meisjes  Totaal 
Beneden de 6 jaar                   166   153  319 
6 jaar en ouder                        6  13  19 

172  166  338 
 
Jaarverslag 1886  
Gemeentelijke Bewaarschool 571 
Directie: geen wijzigingen. 
Personeel: de kwekelingen Aagje Blokker en Marie Sieuwerts verlieten de school. In hun 
plaats kwamen Anna Bierenbroodspot en Anna Korver. 
Het gehele personeel: 
H.A. Jansen, hoofdonderwijzeres.  
F. Blom, Helpster (ƒ70,-), Schoonhoudster (ƒ40,-)                       
A. van de Berg, Helpster (ƒ70,-), Schoonhoudster (ƒ40,-)                                                      
Kl. Blauw, kwekeling    ƒ60,- 
D. de Vries, kwekeling   ƒ50,- 
J.C. Korver, kwekeling   ƒ40,- 
G.J. Bierenbroodspot, kwekeling  ƒ40,- 
 
Leerlingen; 
Per 1 Januari 1886 waren er: 253 leerlingen :129 jongens en 124 meisjes. 
Tussen 1 Januari en 1 April verlieten 68 kinderen de school. 
Op 1 April waren er 87 leerlingen toegelaten. 
3 kinderen verlieten de school in de loop van het jaar. 
Een kind overleed aan de kinkhoest. 
Op 31 December 1886 waren er 268 leerlingen. 
Er hoefde geen schoolsluiting plaats te vinden. De opkomst en vorderingen waren zeer 
voldoende. Het meubilair, speelgoed en de verdere onderwijsbenodigdheden bevinden zich in 
goede staat. 
Het gewone kinderfeest vond ter gelegenheid van Sint-Nicolaas plaats,  
Zoals in vorige jaren was er hoge tevredenheid over het personeel. 
 
Jaarverslag 1887 572 
Personeel: 
H.A. Jansen, hoofdonderwijzeres    ƒ725,- 
A.E. Pilger, eerste Hulponderwijzeres,   ƒ300,- 
A. van de Berg, Helpster (ƒ70,-), Schoonhoudster (ƒ40,-)                                                      
Kl. Blauw, kwekeling      ƒ60,- 
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J.C. Korver, kwekeling     ƒ40,- 
G.J. Bierenbroodspot, kwekeling    ƒ40,- 
G. Wonder, kwekeling     ƒ40,- 
 
Directie: 
Mevr. Kroon Heijdenrijk bedankte voor haar benoeming. Zij werd vervangen door mevrouw 
Carbasius-van Buren-Lensink. 
Personeel: 
Per 1 September kreeg Femmetje Blom op haar verzoek eervol ontslag. Tevergeefs werden 
sollicitanten opgeroepen tegen het jaarsalaris van ƒ200,-. Een nieuwe oproep tegen verhoogd 
loon van ƒ300,- had wel het gewenste gevolg. 
Op 10 Oktober werd Mej. A.E. Pilger, wonende te Amsterdam, tot hulponderwijzeres 
benoemd. Zij aanvaardde haar betrekking op 1 December. 
Barendina de Vries kreeg ook per 1 September eervol ontslag. In haar plaats werd als 
kwekeling aangesteld Guurtje Wonder à ƒ40,-. 
Opkomst en vorderingen der leerlingen waren goed. 
Meubilair en verdere onderwijsbenodigdheden zijn in goede staat. 
Het jaarlijkse kinderfeest was ter gelegenheid van Sint-Nicolaas. 
De Commissie is zeer tevreden over de Hoofdonderwijzeres. 
Het komt de commissie voor dat de nieuwe hulponderwijzeres Pilger de nodige aanleg en 
ambitie bezit. Kwekeling M. Blauw kreeg op 31 December een gratificatie van ƒ25,- voor de 
tijdelijke waarneming van de betrekking als Hulponderwijzeres. 
 
Op 1 Januari zijn er 228 leerlingen te weten, 115 jongens en 113 meisjes. 
68 kinderen verlieten de school. 
71 kinderen werden toegelaten. 
3 leerlingen overleden.  
Zodoende waren er op 31 December evenveel leerlingen als op 1 Januari 1887. 
 
Leeftijdsverdeling van de kinderen. 
Stadsbewaarschool  Jongens  Meisjes Totaal 
Beneden de 6 jaar 80  77  157 
6 jaar en ouder 35  36  71 
Totaal    115  113  228 
 
overige bewaarscholen Jongens Meisjes Totaal 
Beneden de 6 jaar 171  239  410 
6 jaar en ouder 25   44  69 
Totaal   196   283  479 
 
Jaarverslag 1888 573 
Directie: mevrouw De Jong-de Vries is om gezondheidsredenen vervangen door mevrouw 
Kroon-Abels. 
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Personeel: 
H.A. Jansen, geen wijziging, 
A.E. Pilger, ongewijzigd,  
W. Blauw, kwekeling, 
J.C. Korver, kwekeling, 
G.J. Bierenbroodspot, kwekeling, 
M. Vet, zij verving op 5 Mei G. Wonder, 
J. Hulleman, helpster (ƒ70,-) en schoonhoudster (ƒ40,-). 
 
Voor gedane voorschotten en meubilair, verlichting en verwarming werden betaald ƒ280, 82. 
 
Aantal leerlingen: op 1 Januari 1888 zijn er 115 jongens en 113 meisjes, totaal 228 kinderen. 
Per 1 April hebben de school verlaten, 35 jongens en 36 meisjes, terwijl er 71 toegelaten 
werden. Één leerling overleed. 
Zo waren er op 31 December 1888 237 leerlingen. 
 
Geen bijzondere omstandigheden. 
Opkomst en vorderingen zeer goed. 
Alle onderwijsbenodigdheden zijn in goede staat. 
Het jaarlijkse kinderfeest werd op Tweede Kerstdag  gehouden. 
De Commissie is zeer tevreden over het personeel. 
 
Leerlingen gesplitst naar leeftijd: 
Stadsbewaarschool Jongens  Meisjes Totaal 
Beneden de 6 jaar 126  146  272 
Ouder dan 6 jaar   29    43     72 
Totaal   155  189  344 
Overige Bewaarscholen: 
    Jongens Meisjes Totaal 
Beneden de 6 jaar 81  86  167 
Ouder dan 6 jaar   5    5    10 
Totaal   86  91  177 
 
Opmerking: Niet duidelijk wordt uit deze aantallen de gemaakte splitsing omdat de getallen 
niet in overeenstemming zijn met de cijfers van de kinderen die de onderscheidene scholen 
bezoeken. 
 
Jaarverslag 1889  
Gemeentelijke Bewaarschool 574 
De directie en het personeel zijn ongewijzigd. 
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Het aantal leerlingen op 31 December 1889 is 180 kinderen waarvan 108 jongens en 72 
meisjes. Op 1 april gaan er van school af, 34 meisjes en 41 jongens. Op diezelfde datum 
worden toegelaten, 47 jongens en 40 meisjes. 

Hoewel er een mazelenepidemie was en door deze ziekte die bekend staat als influenza 
gedurende geruime tijd een zeer gering aantal kinderen de school in voor- en najaar bezocht, 
hoefde deze echter niet gesloten te worden. Overigens werd de school zeer trouw bezocht . 
Alle overige omstandigheden als in 1888. 

Voor gedane voorschotten, onderhoud meubilair, verlichting en verwarming werd betaald 240 
gulden en 165 cent. 

De leerlingen gesplitst naar leeftijd: 
Stadbewaarschool Jongens Meisjes Totaal 

Beneden de 6 jaar 108  72  180 
Boven de 6 jaar -  -  - 
Totaal   108  72  180 
Overige Bewaarscholen       
  Jongens Meisjes Totaal   
Beneden de 6 jaar 133  132   265 
Boven de 6 jaar   28    12     40 
Totaal   161  144   305 
 

Jaarverslag 1890 575 

Op 31 December waren werkzaam: 
Mej. H.A. Jansen, 
W. Blauw, eerste Hulponderwijzeres, 
J.C. Korver, kwekeling, 
A.J. Versteeg, kwekeling, 
P. Dalmeyer, kwekeling, 
A. Akkerman, kwekeling, 
J. Hulleman, helpster en schoonmaakster. 
 
Voor onderhoud schoolgebouwen enz. werd betaald 270 gulden 56 cent. 
 
Op 1 Januari 1890 waren er 180 kinderen, te weten, 108 jongens en 72 meisjes. 
Van school af gingen: 48 jongens en 41 meisjes. 
Toegelaten werden 109 kinderen. 
1 kind vertrok naar elders, twee kinderen overleden. 
Op 31 December 1890 waren er 177 leerlingen. 
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Behoudens het jaarlijkse kinderfeest, nu bij gelegenheid van Sint-Nicolaas alleen deze 
opmerking: dat de borden die zich in de verschillende lokalen bevinden opnieuw geverfd 
moeten worden. 
 
Jaarverslag 1891  
Gemeentelijke Bewaarschool 576 
Directie: de voorzitter F. Booy vertrok naar elders en werd per 12 Mei vervangen door 
meester F. Taunay. 
Personeel. 
Belangrijke veranderingen vonden plaats in het personeel: 
- De kwekelingen M. Vet en A. Bierenbroodspot verlieten de school, in hun plaats   
   werden aangesteld  P. Dalmeyer en L. Versteeg. 
- Mej. A.E. Pilger kreeg eervol ontslag omdat ze in Wolvega was benoemd, in haar  
   plaats werd op 2 September aangesteld Mej. W. Blauw die eerder kwekeling was. 
- In plaats van Mej. Blauw werden met verdeling van het haar toegedeelde salaris op  
  20 Oktober 2 kwekelingen aangesteld: D. Akkerman en G. Gravendijk . 
- Mej. Gravendijk kwam op de lijst van 31 December echter niet meer voor. 
 
Voor onderhoud enzovoorts werd betaald ƒ241,36. 
 
Op 1 Januari 1891 waren er 198 kinderen. Er werden toegelaten 88 kinderen, te weten, 37 
jongens en 51 meisjes. Van school af gingen 92 kinderen, te weten 41 jongens en 51 meisjes, 
waarvan een meisje en een jongen zijn overleden. 
Op 31 December waren er 194 kinderen, te weten 88 jongens en 106 meisjes. 
Er waren geen bijzonderheden, zij het dat de burgemeester en enkele anderen het feest van 
Sint-Nicolaas bijwoonden. 
 
Jaarverslag 1892  
Gemeentelijke Bewaarschool 577 
Op 31 December waren werkzaam: 
1. Mej. H.A. Janssen, Hoofdonderwijzeres,  
   wedde en schadeloosstelling gemis vrije woning   ƒ550,- 
2. Mej. E.C. Gritters, eerste hulponderwijzeres  ƒ300,- 
3. Mej. A.J.A. Versteeg, kwekeling      ƒ60,- 
4. P. Dalmeijer, kwekeling,       ƒ45,- 
5. A. Akkerman, kwekeling,       ƒ45,- 
6. A. van Goor, kwekeling,       ƒ40,- 
7. J. Hulleman, helpster,(ƒ70,-) en schoonhoudster (ƒ40,-). 
 
Onderhoud van de het schoolgebouw met het meubilair, verlichting en verwarming: kosten 
ƒ308,86. 
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Enkele wijzigingen in de commissie van toezicht. 
Personele mutaties: 
Mej. W. Blauw op 1 Juli eervol ontslagen, was al per 1 September tijdelijk vervangen door 
Mej. E.C. Gritters. De laatste werd definitief op 1 November. 
Kwekeling A. Korver verliet de school omdat ze niet geslaagd was voor het examen 
bewaarschoolhouderes. 
Ze werd eerst vervangen door Mej. Versteeg die daarna plaats maakte voor Mej. Akkerman. 
Mej. Dalmeyer behield haar aanstelling en Mej. A. van Goor begon op 1 Oktober als 
nieuwbenoemde kwekeling. 
 
Aantal leerlingen: 
op 1 Januari waren er 194 leerlingen te weten 88 jongens en 106 meisjes. 
Toegelaten werden in dit jaar 75 kinderen waaronder 42 jongens. 
81 kinderen verlaten de school, 2 overleden. 
Op 31 December waren er 186 leerlingen, te weten 90 jongens en 96 meisjes. 
 
In 1892 was er geen ziekte en waren er geen buitengewone omstandigheden. 
Er was een geregelde schoolgang en er waren voldoende vorderingen. 
Meubilair, speelgoed en verdere hulpmiddelen waren in goede staat evenals de schoollokalen. 
Wel vereisten enkele banken dringend verbetering, terwijl enkele privaten onvoldoende 
waren. 
Luisterrijk was het Sinterklaasfeest; dankzij milde bijdragen van de Douairière van Akerlaken 
en van Mevrouw De Vicq, presidenten in het Damescomité. 
Vele genodigden waren aanwezig. 
Er was grote tevredenheid over het personeel. 
Wijziging van de verordening van 10 Oktober 1860 is nog niet uitgevoerd. 
 
Jaarverslag 1893  
Gemeente Bewaarschool578 
Het personeel: 
1. H.A. Janssen,   ƒ725,- 
2. E.C. Gritters,   ƒ300,- 
3. A.J. Versteeg, kwekeling,    ƒ60,- 
4. G.M. Beek, kwekeling,   ƒ40,- 
5. D. Jongbloed, kwekeling,    ƒ45,- 
6. A. van Goor, kwekeling,   ƒ45,- 
7. Z. de Flart, helpster,    ƒ70,- 
8. Z. de Flart , schoonhoudster ƒ40,- 
Totale kosten    ƒ1325,- 
 
De commissie is veranderd in dit opzicht dat Mr. F. Taunay is vervangen door J. Vermande. 
Personele veranderingen: Mej. Dalmeijer is vervangen door mejuffrouw Jongbloed, Mej. 
Akkerman door mejuffrouw Beek en de dienstbode Hulleman door De Flart. 
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Het aantal leerlingen op 1 Januari is 186, te weten 90 jongens en 96 meisjes. 
Er zijn 72 kinderen toegelaten waarvan 38 jongens. 
75 kinderen verlaten de school waarvan twee zijn overleden. 
Op 31 December zijn er 183 leerlingen te weten 94 jongens en 89 meisjes. 
De school verkeert in goede staat. 
De hulpmiddelen zijn voldoende; slechts de deuren tussen de lokalen moesten beter sluitend 
worden gemaakt, terwijl enige herstellingen plaatsvonden aan de vloer in het speellokaal. 
Het Sinterklaasfeest werd weer met opgewektheid gevierd. 
De grootste tevredenheid bestaat over het onderwijzend personeel. 
 
Jaarverslag 1894  
Gemeente Bewaarschool 579 
Mutaties ten opzichte van het jaar 1893: 
A.J. Versteeg is weggegaan als kwekeling evenals D. Jongbloed. 
In hun plaats zijn gekomen A. Woestenburg (ƒ45,-) en N.G.A. van Petten (ƒ45,-) Helpster is 
geworden E.E. Wormsbecher. Zij is ook schoonhoudster. 
De schoolkosten bedroegen ƒ192,25. 
A. Keurenaar uit de Commissie van Toezicht en is vervangen door G. Rodenburch. 
 
Het aantal leerlingen op 1 Januari 1894 is 183 leerlingen, op 31 December zijn er 189. 
Toegelaten zijn er 75 leerlingen, van school afgegaan zijn er 68 en één leerling is overleden. 
Het gebrekkig aan ruimte verplichtte de Commissie tot haar leedwezen 15 aanvragen tot 
toelating te moeten afwijzen. 
Gezondheid en vorderingen zijn goed. 
De lokalen het meubilair de leermiddelen zijn in goede staat. 
De commissie is tevreden over het personeel. 
 
Jaarverslag 1895  
Gemeente Bewaarschool 580 
Het personeel is precies hetzelfde als in 1894. 
De totale kosten van de school zijn ƒ196, 60.  
Het tractement van het personeel is ƒ1325,- 
In de commissie is mevrouw Broers-Schuit opgevolgd door mevrouw Verwijs-Boldingh. 
 
Op 31 December zijn er 179 leerlingen, te weten 88 jongens en 91 meisjes. Toegelaten zijn 70 
leerlingen, te weten 29 jongens en 41 meisjes. 
In de loop van het jaar zijn 80 leerlingen van school afgegaan. 
Weer moesten wegens ruimtegebrek enige toelatingsaanvragen worden afgewezen. De 
gezondheid is goed, dus het schoolverzuim was gering. 
Het jaarlijkse Sint-Nicolaasfeest was op de feestdag zelf. 
Het personeel werkte met ijver. 

 
579 170F9, pag. 120 en 121 
580 170F9, pag. 114 
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Als de vloeren hersteld zijn, zijn meubilair, leermiddelen en gebouwen voldoende. 
 
Jaarverslag 1896  
Gemeente Bewaarschool 581 

De kosten van de school: 
Tractementen       ƒ425,- 
De kosten voor onderhoud, verlichting en verwarming ƒ280,55 
Alles te zamen      ƒ705,55 
 
De commissie van beheer veranderde niet. 
Het personeel: 
De kwekelingen A. Woestenburch en N. van Petten zijn vervangen door F. Braumius en G. 
Zeijlemaker en K. Compas. 
En mazelenepidemie velde zo'n 60 kinderen, een derde deel van het geheel. Het Sint- 
Nicolaasfeest werd daarom uitgesteld. 
Er waren 189 leerlingen, te weten 84 jongens en 105 meisjes. 
Alle personeelsleden toonden goede wil en stemden de Commissie tevreden. 
De benodigde middelen voor het onderwijs zijn in goede staat. 
De Helpster en Schoonhoudster Mej. Wormsbecher is vervangen door Mej. T. Rietbergen. 
 
Jaarverslag 1897 582 
Noch in het personeelsbestand noch in de Beheerscommissie waren veranderingen. 
Op 1 Januari 1897 waren er 185 leerlingen, op 31 December waren dat er 176. Toegelaten 
werden 70 kinderen, te weten 37 jongens en 33 meisjes. 
Van school af gingen 79 kinderen, te weten 39 jongens en 40 meisjes. 
De gezondheid was goed, dus er was weinig verzuim. 
Nu herstellingen en verfwerk in de lokalen zijn gebeurd, verkeren ze in goede staat, evenals 
het meubilair en de leermiddelen. 
De Commissie is wederom zeer tevreden over het personeel. 
De tractementen bedroegen  ƒ1425,- 
Het onderhoud enz. kosten    ƒ328,79 
Totale kosten    ƒ1753,79 
 
Jaarverslag 1898 583 
Gemeentelijke Bewaarschool: 
 
Voor tractementen werd uitgegeven  ƒ1430,- 
Voor onderhoud enz.     ƒ312, 675 
Totale kosten    ƒ1742, 675 

 

In de Commissie van Beheer waren geen mutaties. 

 
581 170F10, pag. 116 t/m 118 
582 170F10, pag. 118, 119 
583 170F10, pag. 119 
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Bij het personeel werd Geertje Zeilemaker, kwekeling, vervangen door Catharina Gleysteen. 
69 kinderen werden op de school toegelaten. 78 kinderen hebben de school verlaten. 
Op 31 December 1898 waren er 167 leerlingen, te weten 82 jongens en 85 meisjes. 
De opkomst van de kinderen was goed. De vorderingen waren voldoende. 
De inhuldiging van koningin Wilhelmina was feestelijk. De kinderen maakten een tramtocht 
naar de Kersenboomgaard in Blokker. Daar hadden zij een aangename middag. 
Sint-Nicolaasfeest was op de gewone feestdag. De jongste kinderen werden onthaald in het 
schoolgebouw. 
Het gebouw en dergelijke waren in goede staat. 
Het personeel werkt loffelijk en ijverig. 
 
 
Jaarverslag 1899 
Gemeentelijke Bewaarschool 584 
In het personeel waren de volgende mutaties: 
Mej. Kompas is elders als onderwijzeres benoemd. 
De kwekeling G.A. Beek heeft per 1 Januari 1890 ontslag genomen. 
In de plaats van K. Kompas kwam J. Woestenburg. 
 
De kosten en het tractement waren ƒ1430,- 
Het onderhoud was     ƒ299,69. 
 
Het aantal leerlingen op 31 December was 158. 
Er werden 61 leerlingen toegelaten, waaronder 28 jongens en 33 meisjes. 
66 kinderen gingen van school af. Er werd geregeld onderwijs gegeven. De gezondheid van 
de leerlingen was goed, dus er was weinig schoolverzuim. 
De leermiddelen werden aangevuld met enig speelgaren van de Fröbelmethode. 
Het materiaal voor deze leerwijze is nu bijna volledig aanwezig. 
 
Het Sint-Nicolaasfeest was als gewoonlijk in de school. Vooral bij deze gelegenheid kon de 
commissie zich opnieuw overtuigen van de uitnemende manier waarop het Hoofd zowel als 
de Hulponderwijzeres zich van hun taak kwijten. 
Ook over de kwekelingen was de Commissie over het algemeen tevreden. 
 
Jaarverslag 1900 
Gemeentelijke Bewaarschool585 
Werkzaam personeel: 
1. Mej. H.A. Jansen, jaarwedde  
  en gemis van een vrije woning + personeelstoelage ƒ725,- 
2. Mej. E.C. Gritters eerste Hulponderwijzeres,  ƒ400,-  
3. Mej. J. Woestenburg, kwekeling,      ƒ40,-  
4. Mej. F. Braunius, kwekeling,      ƒ60,-  

 
584 170F10, pag. 120 t/m 122 
585 170F11, blz 113 
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5. Mej. G. Gleysteen, kwekeling,      ƒ45,- 
6. Mej. T. Rietbergen, helpster,       ƒ70,- 
                 schoonhoudster,       ƒ40,-  
Totaal                 ƒ1420,-  
Het onderhoud aan het schoolgebouw met meubilair, verlichting 
en verwarming:      ƒ470,01                                                   
Gezamenlijke kosten               ƒ1890,01 
  
In de commissie van toezicht vonden grote veranderingen plaats: 
Mevrouw de Weduwe Kroon-Abels en mevrouw de Weduwe De Vicq-Carbasius vertrokken. 
In hun vacatures werden mevrouw Klaasses en mevrouw van Slochteren-De Vries benoemd. 
Een nieuwe vacature ontstond doordat mevrouw Klaasses spoedig daarna uit de gemeente 
vertrok. 
 
Bij het Onderwijzend Personeel verzocht mejuffrouw G.A. Beek ontslag. 
In haar plaats werd Mej. J.M. Kloek tot kwekelinge aangesteld. 
Aan de aanvraag tot plaatsing kan geregeld worden voldaan. 
48 kinderen te weten, 30 jongens en 18 meisjes werden toegelaten. 
4 kinderen overleden. 
Op 31 December waren er 116 leerlingen. 
 
Verlof tot afwezigheid moest gedurende enige tijd door huiselijke omstandigheden verleend 
worden aan het Hoofd Mej. Jansen en de kwekeling Mej. Gleysteen en wegens ziekte aan 
Mej. Braunius. 
Door de goede maatregelen van het Hoofd en van de Hulponderwijzeres Mej. Gritters, 
oefende die afwezigheid geen  invloed op de goede gang van het onderwijs uit. 
Het schoolbezoek was voldoende. Er werd weinig verzuimd. Op de speelplaats werd een 
gedeelte afgeschut voor het spelen in de zomer met en in zand. Als eerlang deze plek ruim 
van zand is voorzien en met ijzergaas overdekt zal zijn, zal de speelplaats niet onaanzienlijk 
verbeterd zijn. 
 
Jaarverslag 1901586 
 
Werkzaam personeel: 
1. Mej. H.A. Jansen,     ƒ725,- 
2. Mej. E.C. Gritters eerste Hulponderwijzeres, ƒ400,-  
3. Mej. J. Woestenburg, kwekeling,     ƒ45,-  
4. Mej. F. Braunius, kwekeling,     ƒ60,-  
5. Mej. G. Gleysteen, kwekeling,     ƒ45,- 
6. Mej. Joh. Kloek       ƒ40,- 
7. Mej. T. Rietbergen, helpster,     ƒ70,- 
                 schoonhoudster,      ƒ40,-  
Totaal                ƒ1425,-  

 
586 170F11, blz 125, 126 



 
 

220 
 

 
Het onderhoud aan het schoolgebouw met meubilair, verlichting 
en verwarming:     ƒ449,515                                                  
Gezamenlijke kosten              ƒ1874,515 

 

Er waren enkele veranderingen in de commissie van Toezicht. 
Personele mutaties: 
Mejuffrouw F. Braunius werd Hoofd van de bewaarschool in Medemblik. 
 
Er gingen 58 kinderen van school, 54 kinderen kwamen nieuw binnen.  
Op 31 December waren er 126 kinderen, te weten 69 jongens en 57 meisjes. 
 
Er werd een nieuwe verordening van de bewaarschool op 14 Mei door de Raad vastgesteld. 
Deze past beter bij de veranderde maatschappelijke toestanden. 
 
Er heerste een besmettelijke keelziekte waardoor schoolverzuim vrij veel voorkwam. 3 
kinderen overleden eraan. Willekeurig schoolbezoek is er weinig. 
De school wordt door belanghebbende ouders op hoge prijs gesteld. De kinderen komen er 
graag. 
Het onderwijs vond geregeld plaats. Het personeel vervulde met lust en ijver zijn taak. 
Het gewone jaarlijkse kinderfeest had ook dit jaar weer plaats bij gelegenheid van Sint- 
Nicolaas. 
Gebouwen en speelplaats, leermiddelen en meubilair zijn alle in goede staat. 
In de Commissie is G.H. Bast voorzitter, J. Vermande is secretaris. 
 
Jaarverslag 1902  
Gemeentelijke Bewaarschool. 
Het personeel: 
1. Mej. H.A. Jansen    ƒ725,-  
2. Mej. E.C. Gritters     ƒ400,-  
3. G. de Jong, kwekeling,     ƒ41,25  
4. Mej. J. Kloek, kwekeling, tot September   ƒ33,75  
5. Mej. C. de Boer, kwekeling,    ƒ11,25 
6. Mej. J. Woestenburg, kwekeling,    ƒ33,75 
7. Mej. B. Visser, kwekeling, (Oktober)      ƒ3,33 
8. C. Gleysteen, kwekeling,     ƒ50,- 
9. T. Rietbergen, helpster     ƒ58,33 
    en als schoonhoudster     ƒ33,33 
10. C. Reek, helpster      ƒ11,66  
     en als schoonhoudster       ƒ6,66 
Totaal               ƒ1408,31 
Een gratificatie werd verstrekt aan G. de Jongen en C. de Boer wegens meerdere 
werkzaamheden als gevolg van aan C. Gleysteen verleend verlof  in November en December                     
          ƒ10,- 
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Totaal      ƒ1418,31  
Onderhoud en dergelijke     ƒ495,825  
Totale kosten     ƒ1914,135  
 
1902 was voor de school een moeilijk jaar. 
Met uitzondering van mejuffrouw Gritters werd het gehele personeel door een ander 
vervangen of was voor geruime tijd afwezig. Mejuffrouw Rietbergen trouwde; in haar plaats 
kwam C. Reek. 
Het ernstigste was dat Mej. Jansen bijna 4 maanden afwezig was in verband met 
overspannenheid. Gelukkig had zij zo'n goede schoolorganisatie opgebouwd dat het onderwijs 
zonder belangrijke stoornis door kon gaan. Ook Mej. Gritters verdient daarbij lof voor haar 
toewijding en ijver. 
Op 1 Januari waren er 126 kinderen. Op 31 December waren er 109. De reden van de 
vermindering is onduidelijk, wellicht door de meerdere welvaart in de belanghebbende 
gezinnen. 
 
Jaarverslag 1903 587 
Het personeel is als volgt: 
Mej. H.A. Jansen    ƒ725,-  
Mej. E.C. Gritters   ƒ400,-  
Mej. G. de Jong     ƒ45,- 
C. de Boer, tot 1 September,    ƒ33,75 
J. Post, 1 Oktober tot 31 December,  ƒ10,- 
A. Molenaar, tot 1 April   ƒ20,- 
C. Gleysteen, 1 Mei tot 31 December,ƒ40,-  
R. Baar      ƒ41,25  
C. Reek, helpster,      ƒ70,- 

en als schoonhoudster    ƒ40,-  
Te zamen    ƒ425,-  
Onderhoud etcetera    ƒ434,175 
Totaal                ƒ1859,175  
 
Mej. J. Woestenburg is vervangen door R. Baard en C. de Boer door J. Post. 
 
Op 1 Januari zijn er 109 kinderen; 3 kinderen zijn overleden, twee kinderen zijn verhuisd, 
43 zijn er naar de Lagere School gegaan. 
Nieuw ingestroomd zijn 47 kinderen. Op 31 December zijn er 107 leerlingen, te weten 54 
jongens en 53 meisjes. Het schoolverzuim is gering. 
Mej. Jansen is geheel hersteld, zij vervult weer met opgewektheid en ijver haar taak. 
De Commissie van Toezicht is blij dat de verdiensten van Mej. Gritters tijdens Mej. Jansens 
ongesteldheid beloond zijn met een salarisverhoging. Mej. Gleysteen kreeg in 1902 langdurig 
verlof om zich elders voor een examen te bekwamen. Zij verwierf de akte van Bewaarschool-
houderes. 

 
587 170F11, blz 142, 143 
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Ook dit jaar werd Sint-Nicolaas feestelijk in de school gevierd. 
Gebouwen, speelplaats, meubilair en leermiddelen verkeren in zeer goede staat. 
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10 DE NORMAALSCHOOL 1859-1924 
 

10.1 Nederlandse Historische situatie588  
In Nederland is de Normaalschool (en ook met de kweekschool) een verouderde benaming 
voor opleidingsinstituut voor onderwijzend personeel aan een lagere school. 
Leerlingen ontvingen zgn. normaallessen aan dit type onderwijs. De termen 
Rijksnormaalschool (of Rijks normaalschool) en Rijksdagnormaalschool (of Rijks 
dagnormaalschool) komen ook voor. Van oudsher werkten kwekelingen aan een lagere 
school, die daardoor werd opgeleid tot onderwijzer. Pas in de 19de eeuw is er een 
ontwikkeling, waarbij het Rijk voor de lagere school eisen ging stellen aan bekwaamheid van 
de onderwijzers. In de Schoolwet van 1806 tijdens de Franse bezetting werd nog nauwelijks 
aandacht gegeven aan de opleiding. Wel was er een ordening op het afnemen en afleggen der 
Examens van Onderwijzers op de Openbare Lagere Scholen. In 1816 werden op grond van 
een Koninklijk Besluit twee Rijkskweekscholen opgericht in Haarlem en Groningen. Ook de 
Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen ging in deze tijd over tot het oprichten van enkele leer- 
en kweekscholen. De meeste jongelui die onderwijzer wilden worden, kwamen echter nog 
steeds als kwekeling op de lagere school, waar ze al doende het vak leerden, voordat ze zich 
aan de examens tot het verkrijgen van een akte van bekwaamheid onderwierpen . Sedert de 
jaren twintig van deze eeuw (de 20ste) is er sprake van normale lessen of normaallessen, een 
term die ook nog wordt gehandhaafd in de Onderwijswet van 1857. In deze wet wordt voor 
het eerst ook gesproken over opleiding tot onderwijzers. Deze normaallessen worden als regel 
gegeven door hoofden van scholen. Dit gebeurde na schooltijd en op zaterdagen. De opleiding 
tot onderwijzer werd in deze wet voor het eerst officieel als opleiding gehanteerd. Bijzondere 
opleidingen, van confessionele zijde, kregen tot het in werking treden van de onderwijswet-
Mackay geen subsidie van de overheid. In de Schoolwet van 1878 Kappeyne van de Copello 
werd het onderwijs aanzienlijk beter geregeld, waaronder ook de opleiding tot onderwijzer. 
Ondanks het ontbreken van subsidie verschenen in deze tijd de eerste bijzondere 
kweekscholen, o.a. in Nijmegen en Zetten. Vanaf 1877 worden ook meisjes tot de opleiding 
toegelaten. 
De Lager Onderwijswet van 1920 maakte aan de mogelijkheid van opleidingsklassen een 
definitief einde. Pas in 1952 verscheen de Kweekschoolwet. De nieuwe kweekschool kreeg 
drie leerkringen. De eerste leerkring, 2 studiejaren omvattend, beoogde de algemene vorming 
van de leerlingen. De tweede leerkring, ook twee leerjaren, had vooral tot doel de bijzondere 
vorming als toekomstig onderwijzer. De derde leerkring, omvatte het laatste studiejaar en 
beoogde een verdieping van enkele vakken, alsmede een verbreding van kennis en inzicht van 
het werk op de lagere school. 
Deze instellingen worden in Nederland sinds de invoering van de Mammoetwet eind jaren 
1960 Pedagogische Academie genoemd en bij de invoering van de wet op het Basisonderwijs 
(1984), werden ze de Pedagogische Academie voor het Basisonderwijs (PABO) genoemd. 
 
10.2 Over particuliere Normaalscholen  
Overheidsschool voor de opleiding van onderwijzers(-essen) voor het openbaar onderwijs. 
De Schoolwet van 1857 leidde tot de stichting van deze scholen, die pas in 1859 van start 
gingen. In Meppel bestond voordien al een particuliere Normaalschool(1845-1881). Op deze 
scholen ontvingen kwekelingen normaallessen, d.w.z. hun theoretische opleiding. De 
praktische vorming gebeurde tijdens de lessen in de lagere scholen. Schoolhoofden uit de 

 
588 http://nl.wikipedia.org/wiki/Normaalschool 
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omgeving waren de opleiders. Normaallessen werden buiten de reguliere schooltijden 
gegeven in gebouwen van het openbaar onderwijs. De opleiding duurde vier jaar. 
In Drenthe waren deze opleidingsinstituten te vinden in Assen, Coevorden, Meppel en 
Hoogeveen. De laatste twee scholen werden in 1915 samengevoegd en gingen in Meppel 
verder onder de naam Rijksdagnormaalschool. Een zelfde school in Assen fuseerde hiermee 
in 1925. Deze opleidingsinstituten heetten vanaf 1924 (Rijks-)Kweekscholen, sinds 1969 
Pedagogische Academies en vanaf 1984 pabo’s.589 
 
10.3 Overzicht locaties van de Normaalschool  
De Normaalschool was tussen 10 December 1859 en 1911 gevestigd in de Kruisstraat. 
In 1911 wordt in het voormalige gebouw van de gemeentelijke HBS in de Muntstraat (het zg. 
Oostindisch Huis) de Rijksnormaalschool gevestigd. 
Het gebouw wordt tevens gebruikt voor de Burgeravondschool, die later vervangen wordt 
door het avondnijverheidsonderwijs aan de Ambachtsschool. 
De van Regeringswege aangebrachte wijziging en reorganisatie in het opleidingsinstituut voor 
onderwijzers en onderwijzeressen van het lager onderwijs, waarmee gepaard ging de 
oprichting van een beperkt aantal Rijkskweekscholen (o.a. te Alkmaar) was oorzaak dat de 
bloeiende Rijksnormaalschool moest worden opgeheven met ingang van 1 Januari 1925. 
 
10.4 Jaarverslag van 1858 over de wenselijkheid van de Normaalschool  
Opgemerkt wordt in het verslag van de Plaatselijke Schoolcommissie dat hier geen 
Normaalschool bestaat. 
Ofschoon er ter bevordering van de opleiding van onderwijzers of onderwijzeressen alhier 
nog niets tot stand is gekomen, zo is toch het verlangen daarnaar levendig en worden er reeds 
pogingen aangewend tot verwezenlijking van daartoe strekken de plannen.590 
 
10.5 De Koning: In Hoorn zullen Normaallessen mogen worden gegeven 
“Wij vernemen, dat Z.M. de Koning zich heeft gelieven te vereenigen met de voordragt van 
den Minister van B.Z. betrekkelijk de regeling der NORMAALLESSEN in Noord-Holland. 
Diensvolgens heeft Z.E. bij dispositie van 24 dezer, No 126, 5de afdeeling o.a. bepaald, dat er 
NORMAALLESSEN zullen worden gegeven aan de Stads-Tussenschool alhier, onder leiding 
van de Hoofdonderwijzer F. Kroon, bijgestaan door de Hulponderwijzer P. Bakker. 
De Heeren van der Hoeven, de Boer en Schoo, benevens de Heeren v. Hoolwerff, Meijroos en 
Vorderman zullen in de theoretische vorming behulpzaam zijn.  
Op die inrigting, waarvan het onderwijs gratis wordt gegeven, zullen worden toegelaten, om 
deel te nemen aan de theoretische lessen, de kweekelingen op de scholen in de gemeente en 
den omtrek. Aan acht of negen zal een gratificatie van ƒ25 worden verstrekt. 
Bovendien zullen er kunnen worden geplaatst 10 Rijks-kweekelingen: te weten: 4 van buiten 
de gemeente met een jaarlijkse toelage van ƒ250 voor kost, inwoning etc., en 6 uit de 
gemeente met een jaarlijkse toelage voor boeken etc. van ƒ30. 
De ouders van jongelieden, die van deze laatste gunstige bepaling wenschen gebruik te 
maken, kunnen zich aanmelden bij den Districts-Schoolopziener. 
De kweekelingen moeten tussen de 14-18 jaren oud zijn, en zich zelve bij de Schoolopziener 
vervoegen.591 
 

 
589 Literatuur: H. van Dijk en M.W. Verdenius, “Historisch overzicht 1845-1938”, in : Gedenkboek ter 
gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Meppeler Onderwijzers-Opleiding (Meppel). 
590 GAH 170, folio 2, jaarrekening 1858, pagina 15 en 16 
591 De Hoornsche Courant van 13 December 1859 
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10.6 De Hoornsche Courant over de Opening van de Normaalschool  
Binnenlandse berigten: Hoorn 12 December. 
 
Zaterdag jl. had alhier, in de raadzaal van het Gemeentehuis, de plegtige opening plaats van 
de te dezer stede opgerigte Normaalschool tot opleiding van hulponderwijzers, en wel in de 
tegenwoordigheid van het gemeentebestuur, de regterlijke autoriteiten, de plaatselijke 
schoolcommissie en een aanzienlijk getal belangstellende particulieren. De heer Mr. J.G.A. 
Faber, Schoolopziener in dit district, hield bij deze gelegenheid eene openingsrede, waarin hij 
den loop van het lager onderwijs in ons Vaderland tot op de nieuwe wet daaromtrent naging 
en vervolgens in krachtige bewoordingen de licht- en schaduwzijden van den 
onderwijzersstand  behandelde en dit inzonderheid diegenen onder de aanwezig zijnde op het 
hart drukte, die zich tot gemelden stand voorbereiden. Hij besloot met eene hartelijke 
toespraak tot de tegenwoordig zijnde onderwijzers en bragt ook nog hulde toe aan de 
bemoeijingen, waarmee de stedelijke regering zich in deze onledig heeft gehouden. 
De heer Burgemeester beantwoordde de spreker in hartelijke en gepaste taal, met de 
verzekering, dat Z.E.A. de zaak van dit onderwijs op hoogen prijs stellende, deze in het 
vervolg steeds zoveel mogelijk zou trachten te bevorderen met raad en daad. 
Ten slotte nam de hoofdonderwijzer, de heer Kroon, het woord op, bedankte mede namens 
zijne ambtgenoten, den Heer Schoolopziener, op wiens voordragt hunne aanstelling was 
geschied, voor het in hun gestelde vertrouwen en eindigde met ene warme toespraak tot de 
leerlingen, waarin hij vooral de innige betrekking schetste, die, zal het onderwijs goed zijn, 
tusschen onderwijzer en leerling moet bestaan. 
 
In de Tweede Kamer is weder geklaagd over de lage tractementen onzer diplomatie en die 
klagte werd door de Regering als billijk erkend, maar, er was thans geene gelegenheid om 
daarin gewenschte verandering te brengen. 
 
10.7 Jaarverslag 1859 en de opening van de Normaalschool  
Op 10 November 1859 heeft te dezer stede in Uwe tegenwoordigheid, als mede van de leden 
van de Arrondissements Regtbank, Commissiën over de Stad- , Teken- en Zangscholen, 
alsmede de onderwijzer en de kwekelingen, benevens de betrekkingen van laatstgemelden, de 
Opening van de normaallessen plaats gehad. De heer Schoolopziener Mr. J.G.A. Faber, aan 
wiens ijverige bemoeiingen deze stad de oprigting dezer school grootendeels te danken heeft, 
sprak bij die gelegenheid ene redevoering uit over de licht- en schaduwzijde van het leven des 
onderwijzers, welke beantwoord werd door den Burgemeester, alsmede door de 
Hoofdonderwijzer der Normaallessen, de Heer F. Kroon. 
Door de Inspecteur zijn aanvankelijk tot de lessen toegelaten onder genot van een toelage van 
ƒ50,- ‘s jaars, de jongelieden W. Briel, G.C. Tinkelenberg, W. Thies, C. van Putten, W. 
Bronkhorst, A. Bakker, J. Muhren en W. Netten. 
Bovendien hadden zich twee kwekelingen van bijzondere scholen te Hoorn, en drie van 
buiten de Gemeente aangemeld om de theoretische lessen op de Woensdag- en 
Zaterdagmiddag bij te wonen.592 
De naam Rijksnormaalinrichting (R.N.I.) en de naam Rijksnormaallessen (R.N.L.) worden 
beide gebruikt.  
 
10.8 Overzicht van leerkrachten aan de Normaalschool in 1860  
Boven de in dit verslag genoemde scholen voor openbaar en bijzonder onderwijs bestond er 
hier van Rijkswege een oprichting van onderwijzers. 

 
592 Jaarverslag 1859, GAH170, folio2, pagina 35 
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Aan de Normaalschool zijn werkzaam; 
-Hoofdonderwijzer: Fr. Kroon, belast met het onderwijs in lezen, schrijven, rekenen en 
paedagogie op een jaarlijkse toelage van Rijkswege ad ƒ250,- 
-onderwijzers: 
J.J. de Boer, Algemene geschiedenis en Aardrijkskunde, 
A. v.d. Hoeven, Nederlandse taal, 
H. Schoo, vorm van getallen en theoretisch rekenen, 
G.J. Hoolwerff, Natuurkunde, 
Deze laatste 4 met een Rijkstoelage van ƒ100,- ’s jaars: 
H. Meyroos, Zangkunst, 
H. Vorderman, Tekenkunst. Beiden op een Rijkstoelage ‘s jaars ƒ50,-. 
Hulponderwijzer P. Bakker, behulpzaam in de practische vorming der kwekelingen. Ook met 
een Rijkstoelage van ƒ50,-.593 
 
10.9 Ontwikkelingen Normaalschool in 1861  
De lessen aan de inrichting tot opleiding van Onderwijzers, worden in 1861 bijgewoond door 
13 kwekelingen. Sommigen van hen boden bovendien tijdelijk hun diensten aan aan 
verscheidenen scholen. 
Door de Schoolopziener in dit district daartoe uitgenodigd, waren enige leden van de 
Plaatselijke Commissie van toezicht op het onderwijs in de gelegenheid om zich van de 
gemaakte vorderingen van de leerlingen te overtuigen. Aller gunstigst was de indruk die het 
opgelegde examen bij hen achter liet.594 
 
10.10 De twee banen van F. Kroon 
De hoofdonderwijzer van de Tussenschool is Frans Kroon. Hij krijgt in 1862 naast zijn 
bezoldiging van stadswege uit anderen hoofde ƒ250,-. Kroon is namelijk ook hoofd van de in 
de Tussenschool ondergebrachte Normaalschool.595 
 
10.11 De Normaalschool beantwoordt steeds meer aan haar doel  
Uit het jaarverslag 1862 blijkt dat de Normaalschool steeds meer aan haar doel beantwoordt. 
Van de aan de Tussenschool verbonden Inrichting tot Normaallessen kan met recht gezegd 
worden, dat zij ook in het afgelopen jaar, het derde van haar bestaan al meer en meer aan haar 
doel beantwoordde. 
Van de 19 kwekelingen die aldaar voor het onderwijzersvak werden opgeleid, legden er drie 
een voldoende examen als hulponderwijzer af; en werden zij in de aanvang van dit jaar hier 
ter stede geplaatst. Maar vooral mogen de goede diensten niet met stilzwijgen worden voorbij 
gegaan, die door verschillende van hen, met machtiging van de Schoolopziener, bij tijdelijk 
gebrek aan onderwijzend personeel, op enige van onze scholen belangeloos werden 
bewezen.596 
 
10.12 De jaarverslagen van 1863-1910 
1863 597 

 
593 GAH 170, Jaarverslag 1860, folio 2 
594 GAH 170, Jaarverslag Onderwijs 1861, folio 2, bladzijde 6 
595 GAH 170, Uit het Jaarverslag 1862, folio 2, na pagina 72 
596 GAH 170, Uit Jaarverslag onderwijs 1862, folio 2, bijlage pagina 6 
597 volgnummer 124, 0349, 1816-1266, Jaar 1863 
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De Stadstussenschool is bestemd voor jongens en meisjes. Zij ontvingen onderwijs in de 
vakken a-1 der wet. Er waren in het eerste halfjaar 287 leerlingen in het laatste halfjaar 266. 
Het schoolgeld was ƒ1,50 per week. 
Aan deze school is verbonden de van Rijkswege opgerichte inrichting tot opleiding van 
onderwijzers of te wel Normaalschool. 
Dat hiervan een ijverig gebruik werd gemaakt moge blijken uit de omstandigheid dat de 
lessen gedurende het afgelopen half jaar door een twintigtal kwekelingen, waarvan ongeveer 
de helft met een Rijkstoelage van ƒ30,- en ƒ250,- werden bijgewoond en van wie sedertdien 5 
met gunstig gevolg het examen als hulponderwijzer aflegden en als zodanig aan verschillende 
inrichtingen van lager onderwijs werden geplaatst. De overigen voorzagen op één der scholen, 
waar zulks nodig bleek te zijn, in de behoefte aan onderwijzend personeel. 
De kosten van de Normaalschool,  
Voorschotten F. Kroon  ƒ19,40 
Verlichting J.C. Bast   ƒ26,04 
Steenkolen W. Groot     ƒ3,27 
Lange turf J. Groot jr.     ƒ1,425 
Steenkolen Van Uven en Co.    ƒ3,21 
Totale kosten    ƒ53,345 

 
1864  
De aan de Tussenschool verbonden opleiding van onderwijzers, van Rijkswege onderhouden 
en ingesteld werd door een 17-tal jongeren bezocht. Twee van hen legden met goed gevolg 
het examen van Hulponderwijzer af, en werden reeds spoedig als zodanig geplaatst. 
Onder de overigen zijn er 4 die hetzij als kwekeling, hetzij bij tijdelijke ontstentenis van een 
hulponderwijzer op de onderscheiden scholen aan het werk waren.598 
 
Kosten van de Normaalschool in 1864 599 
 

Voorschotten F. Kroon,         ƒ20,60 
Geleverde steenkool Van Uven en Co,  ƒ5,35 
     “       “         “           ƒ2,37 
     “       “         “       ƒ0,79 
Geleverde turf  J. Grootjes jr.     ƒ2,85 
    “      “    S.H. de Vries,   ƒ2,10 
Totale kosten                 ƒ34,06 

 
1865 
Met genoegen nemen we wederom in ons verslag op de mededelingen van de 
Hoofdonderwijzer betrekkelijk de aan de Tussenschool verbonden inrigting tot opleiding van 
onderwijzers, die in het afgelopen jaar door een 15-tal jongelingen werd bezocht, terwijl drie 
met gunstig gevolg het examen van hulponderwijzer aflegden. Als een bewijs, dat ook onze 
gemeente van het daar gegeven onderwijs, reeds goede uitkomsten heeft verkregen, mogen 
we aanvoeren, dat er verscheidene hulponderwijzers betrekkingen op onze scholen door 
vroegere kweekelingen der Normaalschool, met lof worden vervuld, terwijl evenals in de 
vroegere jaren sommige kweekelingen voortdurend, andere bij tijdelijke vacature, ter 
assistentie aan het onderwijzend personeel waren toegevoegd.600 
 

 
598 GAH 1816-989, pagina 125 
599 WFA/GAH -0349-1816-1267, pagina 132 
600 GAH 170, folio 3 pagina 79 
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1866 601  
De aan de Tussenschool verbonden inrichting voor Normaallessen werd op het einde van het 
jaar door 17 kweekelingen bezocht. 
Acht onderwijzers hebben de opleiding belast. Samen genieten zijn van Rijkswege ƒ800,-. 
De gemeente droeg voor verwarming en verlichting bij: ƒ72,42. 
 
1867 602 
Op de Stadstussenschool werken 5 leerkrachten: 
1 Hoofdonderwijzer, 4 Hulponderwijzers en er worden 8 kweekelingen opgeleid. 
Ten behoeve van de kweekelingen gaf de stad uit als toelagen ƒ285,-. 
Over de Inrigting tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen: 
Hiertoe kan gerekend worden te behoren de aan de Tussenschool verbonden Inrigting voor 
Normaallessen, tot opleiding van jongelieden tot het onderwijsvak. Deze leverde vooral in het 
verlopen jaar goede uitkomsten op, daar zeven leerlingen na voldoend afgelegd examen de 
hulponderwijzersrang verkregen, ene uitkomst te meer verblijdend na de teleurstelling, die in 
het voorgaand jaar enigen hunner met zoveele candidaten uit het gehele land moesten 
ondervinden. 
Op het einde des jaars werd die school door 12 leerlingen bezocht. 
Het getal onderwijzers met de opleiding belast bedroeg 8, door welke gezamenlijk daarvoor 
uit ’s Rijks kas werd genoten ƒ800,-. 
Van gemeentewege werd voor verwarming en verlichting bijgedragen een som van ƒ52,06. 
 
In het onderwijzend personeel hadden slechts deze veranderingen plaats, dat van de drie in 
1866 aan deze school verbonden kweekelingen, de Stadskweekeling Willem Reek, na met 
goed gevolg het examen als hulponderwijzer te hebben afgelegd, in laatst genoemde 
betrekking voorlopig aan de school werkzaam bleef, terwijl de vroegere kweekeling Willem 
de Jong, mede na afgelegd examen, in zijn vorige betrekking, door de kweekeling Cornelis 
Ruben werd vervangen, en Hyman Barnstein mede aan die school werd geplaatst. 
Verder bewezen de meeste Rijkskweekelingen aan deze school ook, evenals vroeger, hun 
goede diensten. 
Kweekelingen aan de Normaalschool zijn: 
Martinus van Tol, Jan Andries Beckers, Johannes Roelof Willem Russelaar, Suffrides 
Hermanides, Hendrikus Johannes Brandt, Cornelis Ruben, Maarten de Jong, Bernardus 
Gerardus Antonius Werenbecker. 
 
Het personeel aan de School: 
F. Kroon, Hoofdonderwijzer,  ƒ250,- 
A. van de Hoeven, 
J.J. de Boer, 
H. Schoo, 
G.J. Hoolwerff, alle vier:  ƒ100,- 
H. Vorderman, 
A. Utermöhlen, 
G. Tinkelenberg, alle drie   ƒ50,- 
W.P. Sweering,    ƒ30,- 
 
1868  
Inrigtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 

 
601 GAH 170, folio 3, pagina 61 
602 GAH170, folio 2, Jaarverslag 1867 



 
 

232 
 

Hiertoe kan gerekend worden te behoren de aan de Tussenschool verbonden inrigtingen voor 
normaallessen, tot opleiding van jonge lieden tot het onderwijzersvak. Deze leverde goede 
uitkomsten op. De kwekelingen waren aan de verschillende scholen ijverig werkzaam, 
hebbende twee, met name H. Reek en W. de Jong, met gunstig gevolg het examen voor 
hulponderwijzer afgelegd. Op het einde des jaar werd die school door 12 leerlingen bezocht. 
Het getal onderwijzers met de opleiding belast, bedroeg 8, door welke gezamenlijk daarvoor 
uit ’s Rijkskas werden genoten ƒ800,-, welk cijfer onlangs werd verhoogd met ƒ75,- voor het 
onderwijs in de gymnastiek, waarvan die leerlingen tot dusver waren verstoken, door de alhier 
niet aanwezig zijnde bevoegde onderwijzer. Van gemeentewege een bijdrage van ƒ30,80 voor 
verwarming en verlichting.603 
 
In de zgn. Bijdragen voor 1868 werd het volgende opgenomen over Hoorn: 
Inspecteur in District VIII is Mr. J. Gardenier te Hoorn. 
Er waren in 1866 7 kwekelingen bij de Normaalschoollessen in Hoorn. Allen waren in het 
genot van Rijkstoelagen voor kost of inwoning of van een gratificatie van ƒ30,- of ƒ50,- ’s 
jaars. Bovendien werden de lessen te Hoorn nog door 7 of 8 kwekelingen aan scholen zowel 
binnen als buiten Hoorn, en die geen toelagen genoten, bezocht. 
Tengevolge van het met gunstig gevolg afleggen van het examen als hulponderwijzer door 
J.A. Beckers en M. van Tol, zijn twee beurzen, elk van ƒ250,- bij de normaallessen te Hoorn 
vacant gekomen. Willem Briel, geboren 14 December 1844, hulponderwijzer te Hoorn, is 
geslaagd voor de akte van hulponderwijzer.604 
 
1869  
Een extra lokaal voor de Normaalschool  
Uit de raadsbesluiten van 1869, Sub nr. 34:605 
Besluit tot inrichting van een lokaal boven de woning van de conciërge in de Hogere 
Burgerschool voor de Normaalschool. 
 
Inrigtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. 
Hiertoe kan gerekend worden te behoren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen van jonge lieden tot het onderwijzersvak. 
Deze kweekschool voor onderwijzers heeft ook dit jaar zeer goed aan hare bestemming 
beantwoord: de tien kwekelingen waren afwisselend op verschillende scholen werkzaam en 3 
verkregen de akte van hulponderwijzer. 
Aan het einde des jaars werd die school door 10 leerlingen bezocht, waarvan er 4 eene 
Rijkstoelage ieder van ƒ250,- en 4 een Rijkstoelage van ieder ƒ30,- genoten, terwijl aan 2, als 
kwekelingen verbonden aan de Tussenschool, toelagen uit de gemeentekas, de ene van ƒ25,- 
en de ander van ƒ35,- werden verstrekt. 
Het getal onderwijzers met de opleiding belast , bedroeg 8, door welken gezamenlijk daarvoor 
uit Rijkskas werd genoten ƒ800,- 
De school werd met Uwe voorkennis in het najaar van 1869 over gebragt naar een daartoe van 
gemeentewege zeer doelmatig ingerigt lokaal in de woning van de conciërge van de Hogere 
Burgerschool, hetwelk een uitgaaf heeft gevorderd van ƒ236,595. 

 
1870 606 
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. 

 
603 GAH 170, folio 3, pagina’s 48 en 49 
604 Bijdragen voor 1868 
605 GAH 170, folio 3, pagina 13 
606 GAH 170, folio 3, Jaarverslag 1870, pagina 58 



 
 

233 
 

Hiertoe kan gerekend worden te behoren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen tot opleiding van jongelieden tot het onderwijzersvak. 
Deze kweekschool voor onderwijzers heeft ook dit jaar zeer goed aan hare bestemming 
beantwoord. Van de 9 kwekelingen waren er 4 op verschillende scholen werkzaam en 3 
verkregen de acte van hulponderwijzer. Aan het einde des jaars werd die school nog door 9 
leerlingen bezocht, waarvan er 1 ene Rijkstoelage van ƒ250,-, 1 ene Rijkstoelage van ƒ35,-, 4 
ene Rijkstoelage van ƒ30,- en 1 ene Rijkstoelage van ƒ25,- genoten, terwijl aan 3, als 
kwekelingen verbonden aan de Tussenschool, toelagen uit de gemeentekas, de ene van ƒ45,-, 
de tweede van ƒ40,- en de derde van ƒ35,- werden verstrekt. 
Het getal onderwijzers met de opleiding belast, bedroeg 8, door welken een gezamenlijk 
bedrag daarvoor uit ’s Rijkskas werden genoten van ƒ800,-. 
 
1871  
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen.607 
Hiertoe kan gerekend worden te behoren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die op het einde van het jaar door elf kwekelingen werd bezocht, waarvan er 5 
bij afwisseling op de Stadstussenschool en 4 andere scholen werkzaam waren. 
 
Het getal onderwijzers met de opleiding belast, bedraagt 8, die daarvoor van Rijkswege 
genieten: 
De heer F. Kroon  ƒ250,-, 
De heer A. v.d. Hoeven ƒ100,-, 
De heer J.J. de Boer  ƒ100,-, 
De heer H. Schoo  ƒ100,-, 
De heer G.J. van Hoolwerff ƒ100,-, 
De heer H. Vorderman   ƒ50,-, 
De heer A. Utermöhlen   ƒ50,-, 
De heer G.C. Tinkelenberg   ƒ50,-. 
Te zamen   ƒ800,- 
 
Van gemeentewege werd voor verwarming, verlichting en bediening in 1871 bijgedragen 
ƒ73,85. 
Van boven genoemd getal leerlingen genoten er vier ene Rijkstoelage, ieder van ƒ250,-, een 
van ƒ35,- en 5 ieder ene van ƒ30,-. 
 
Algemene Staat der Lagere Scholen. 
Op de Stadstussenschool werkten als kwekeling: Pieter Landsman, Hendrik Engelbertus van 
der Roer, Johan Baart, Jasper Stephanus Michels, Jacobus Haalebos,. 
De eerste 4 kregen als Rijkstoelage ƒ250,-. De 5de ontving ƒ35,-. 
(Het verschil ontgaat ons, vZ) 
 
Voorts waren als kwekeling werkzaam: 
H. Brandt, C. Ruben, W. Kooiman, L.W. van der Meer, W. Sweering, G. Grootes. 
Elk ontvangt van het Rijk als toelage ƒ30,-. 
 
1872 608 
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. 

 
607 GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1871, pagina 60 
608 GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1872, pagina 56 
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Hiertoe kan gerekend worden te behooren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die in dit jaar door 8 kwekelingen zijn bezocht, waarvan er 3 met gunstig 
gevolg het examen voor hulponderwijzer afgelegd hebben, zijnde: 
H. Brandt, W. Kooyman en P. Landsman. 
Het getal onderwijzers met opleiding belast bedraagt 8, welke daarvoor gezamenlijk ƒ800,- 
van het Rijk genieten. Van gemeentewege werd voor verwarming, verlichting en bediening 
gezorgd. 
Van boven genoemd getal leerlingen genoten er drie ene rijkstoelage van ƒ333,- 
Uit de Bijlage voor het Onderwijs over 1872, pagina 107: 
Bijlage Model E: 
- Geen veranderingen in het personeel, 
- De 8 kwekelingen waren: 
C. Ruben, L. v.d. Meer, W. Sweering, R. Stieltjes. 
H.E. v.d. Roer, Rijkstoelage ƒ333,-, 
J. Baart, Rijkstoelage ƒ333,-, 
A.H. Gerhardt, Rijkstoelage ƒ333,-, 
J. Haalebos, Gemeentelijke Toelage ƒ45,-. 
 
1873  
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen.609 
Hiertoe kan gerekend worden te behooren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die in dit jaar door 8 kwekelingen zijn bezocht,als: 
A.H. Gerhardt, P. Vlaanderen, G.A.J. Geerling, F.C. Haalebos, T. Stieltjes, R. Vorst en A.M. 
Kivit, van welke de eerste vier werkzaam zijn geweest op de Tussenschool, Stieltjes en Vorst 
op de Burgerschool, Appelboom op de Bijzondere School van Hr. Buys en Krefeld op de 
Armenschool. 
In 1873 hebben met gunstig gevolg het hulponderwijzersexamen afgelegd: de kwekelingen: 
W. Sweering, C. Ruben, L.W. v.d. Meer, H.E. van der Roer en J. Baart. 
Sweering met bijzondere lof. 
Het getal onderwijzers met de leiding belast, bedraagt 8 en genieten hiervoor samen ƒ800,-. 
Verwarming, verlichting en bediening van gemeentewege. Van boven genoemd aantal 
leerlingen genoten er 3 een toelage van ƒ333,-. 
 
1874 
Raadsbesluit Hoofdonderwijzer  
Raadsvergadering pagina 14.610 
De gemeenteraad sprak over de oprichting van een oefenschool; deze leidt hulponderwijzers 
op tot de rang van hoofdonderwijzer. De jaarlijkse uitgaven worden begroot op ƒ500,-. 
De Raad besloot hiertoe op 24 Februari (no. 11), mits het Rijk bij zou dragen voor de helft in 
de geraamde kosten. De jaarlijkse Rijkssubsidie van ƒ250,- werd toegezegd. 
De Raad besloot op 1 September 1874 (no. 40) tot goedkeuring van het reglement voor die 
inrichting met het daarbij behorende plan.611 
 
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen. 
Hiertoe kan gerekend worden te behooren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die in dit jaar weder door 8 kwekelingen zijn bezocht, met name: 
1. P. Nz. Blokker, 2. G.A.J. Geerling, 3. A.H. Gerhardt, 4. A.H. Haalebos, 5. J. Haalebos,  

 
609  GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1873, pagina 50 
610  GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1874, pagina 62-63 
611  GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1874, pagina 14 
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6. T. Stieltjes, 7. P. Vlaanderen en 8. R. Vorst. 
De onder nummer 6 en 8 vermelde kwekelingen waren werkzaam op de Burgerschool, de 
overigen op de Tussenschool. 
De kwekelingen Geerling, Gerhardt en Vlaanderen genoten een toelage van het Rijk van 
ƒ333,-. 
Haalebos F.C., Haalebos J., en Blokker een toelage van ƒ30,-. 
De kwekeling J. Haalebos heeft in 1874 met gunstig gevolg het hulponderwijzerexamen 
afgelegd en is sedert als zodanig geplaatst te Hem. 
Acht onderwijzers waren met de opleiding dezer kwekelingen belast, zijnde de Heeren: A. 
v.d. Hoeven, J.J. de Boer, H. Schoo, G.J. van Hoolwerff, H. Vorderman, A. Utermöhlen, en 
C.G. Tinkelman, welke daarvoor tezamen ƒ800,- van het Rijk genieten te weten de eerst 
genoemde ƒ250,-, de 4 volgenden ieder elk ƒ100,- en de drie laatst genoemden ƒ50,-. 
Van gemeentewege werd voor verwarming en verlichting van het lokaal waarin de lessen 
geven worden alsmede voor bediening, gezorgd. 
 
De in de maand October jl. alhier geopende school tot opleiding van hulponderwijzer tot 
hoofdonderwijzer, waarvan door een zestal hulponderwijzers gebruik werd gemaakt. Zij 
genoten elk wekelijks 4 uren onderwijs als:  
 
Van de heer J. Buys, in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis en Aardrijkskunde, 
Van de heer A. van de Hoeven in de Nederlandse Taal, 
Van de heer R. Sinia in de Kennis der Natuur, 
En van de heer A.K. Wijmenga in de Rekenkunde en Vormleer. 
 
De Jaarwedden, pagina’s 62 en 63: 
De Jaarwedden van de acht leraren     ƒ11675,-, 
Jaarwedde van de conciërge         ƒ300,-, 
Onderhoud van het gebouw         ƒ416,375, 
Aankoop, onderhoud schoolmeubelen voor het onderwijs     ƒ614,805, 
Kosten van licht en brandstoffen        ƒ204,24, 
Kleine voorschotten door de Directeur en de Commissie       ƒ83,75, 
Schrijfbehoeften            ƒ87,36   
Te zamen       ƒ13577,53. 
 
1875  
Inrichtingen tot opleiding van Onderwijzers en Onderwijzeressen.612 
Hiertoe kan gerekend worden te behooren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die in dit jaar weder door 8 kwekelingen zijn bezocht, met name: 
1 A. B. Gerhard, 2 P. Vlaanderen, 3 A.J.G. Geerling, 4 J. Haalebos, 5 P. Nz. Blokker, 6 Tys 
Stieltjes, 7 R. Vorst, 8 Nicolaas Stieltjes. 
De onder 1 t/m 5 vermelde kwekelingen waren werkzaam op de Tussenschool, de drie overige 
op de Burgerschool. 
De kwekelingen Gerhard, Vlaanderen en Geerling genoten een toelage van het Rijk, ieder 
ƒ330,- en de kwekelingen Haalebos, Blokker en T. Stieltjes en N. Stieltjes een toelage van 
ieder ƒ30,-. 
 
Acht onderwijzers waren met de opleiding belast, zijnde de Heeren: 
F. Kroon, A. van der Hoeven, J.J. de Boer, H. Schoo, G.J. van de Hoolwerff, H. Vorderman, 
A. Utermöhlen, G.C. Tinkelenberg en P.N.G. Penders, welke daartoe te samen ƒ875,- van het 

 
612 GAH 170, folio 4, Jaarverslag 1875, pagina 64 
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Rijk genieten, n.l. de eerstgenoemde ƒ250,-, de 4 volgende elk ƒ100,-, de drie daarop ƒ50,- 
ieder, en de laatstgenoemde ƒ75,-.  
Verwarming, verlichting en bediening werden van gemeentewege verzorgd. 
 
De in de maand October 1874 alhier geopende school tot opleiding van hulponderwijzers tot 
hoofdonderwijzers, waarvan bij afwisseling door 6 hulponderwijzers werd gebruik gemaakt, 
waarvan er één in October te ’s Hertogenbosch de hoofdonderwijzersacte kreeg. 
Zij genoten wekelijks 4 uren onderwijs. 613 
 
1876  
Verrichtingen van de Studerenden  
De aan de Tussenschool verbonden inrichting voor normaallessen zijn in dit jaar weder door 8 
kwekelingen zijn bezocht, met name: 
1 H. Sasburg, 2 P. Blokker Nzn, 3 P. Blokker Tzn, 4 M. Stieltjes, 5 A.R. Vorst, 6 F. v.d. 
Woude, 7 C. van Holk, 8 N. Langedijk. 
De onder 1 t/m 3 vermelde kwekelingen waren op de Tussenschool werkzaam, 4 en 5 op de 
Gemeentelijke Burgerschool, nummer 7 op de niet gesubsidieerde bijzondere school voor 
jongens en meisjes van de Heer Buis. 
De kwekeling Sasburg geniet een toelage van het Rijk van ƒ300,- en de overige kwekelingen 
ieder een toelage van ƒ30,- voor ieder als voren. 

Acht onderwijzers waren met de opleiding van deze kwekelingen belast: F. Kroon, A. van der 
Hoeven, J.J. de Boer, H. Schoo, G.J. van de Hoolwerff, H. Vorderman, A. Utermöhlen, G.C. 
Tinkelenberg welke daarvoor samen ƒ875,- van het Rijk genieten, n.l. de éérste ƒ250,-, de 4 
volgende ƒ100,-, de drie daarop volgende ƒ50,-. 
Verwarming, verlichting en bediening werden van gemeentewege verzorgd. 

De opleiding van hulponderwijzer tot Hoofdonderwijzer onderging dit jaar een wijziging, 
door dat op voorstel der schoolcommissie over drie inrichtingen een Directeur werd 
aangesteld. Uwe vergadering benoemde daartoe de heer Sinia, leraar Natuurwetenschappen 
aan de inrichting. 
De overige leraren zijn de heer J. Buys, in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis en 
Aardrijkskunde, 
Van de heer A. Van de Hoeven in de Nederlandse Taal, 
Van de heer R. Sinia in de Kennis der Natuur, 
En van de heer A.K. Wijmenga in de Rekenkunde en Vormleer. 
Zij allen genoten een toelage uit de gemeentekas van ƒ100,-. 
 
Volgens de mededeling van de schoolcommissie werden de lessen sedert de aanvang van 
1876 meer of minder getrouw bijgewoond door 8 hulponderwijzers: Brandt, Mühren, 
Mensink en Bruin, allen te Hoorn, Swart te Wognum, Van der Blonk te Oosterblokker, Van 
Soest te Ursem en Clercq te Avenhorn. 
Van dezen bleef Mühren zonder nadere kennisgeving na October geheel weg, was Brandt een 
getrouw bezoeker der lessen, kwam Mensingh slechts bij uitzondering en werd Bruin met het 
oog op een voorgenomen examen, toegestaan slechts 2 lessen in de Rekenkunde te volgen. 
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De Commissie zegt met genoegen te kunnen wijzen op de vooruitgang van het aantal 
leerlingen, terwijl nadere voorstellen door haar omtrent deze inrichting spoedig in worden 
gediend en er wellicht toe zullen bijdragen om de oefenschool meer en meer aan haar doel te 
doen beantwoorden.614 
 
1877  
Hiertoe kan gerekend worden te behooren de aan de Tussenschool verbonden inrichting voor 
normaallessen, die in dit jaar weder door 14 kwekelingen zijn bezocht, met name: 
1 H. Sasburg, 2 P. Meyer, 3 A. Balk, 4 P. Blokker Nzn, 5 P. Blokker Tzn, 6 M. Stieltjes, 7 
A.R. Vorst, 8 F. v.d. Woude, 9 C. van Holk, 10 N. Langedijk, 11 H. Kroon D.d., 12 M.J. d. 
Schwill, 13 S.M.J. van Hoolwerff, 14 M.C. Olthuis. 

Nummer 6, Stieltjes heeft in April en nummer 7, R. Vorst in October 1877 met gunstig gevolg 
examen afgelegd, nummer 9 Van Holk vertrok in September naar de kweekschool in 
Haarlem, nummer 10, Langedijk is overgegaan tot een andere betrekking. 
In de loop van dit jaar is deze inrichting ook open gesteld voor meisjes, gebruik ervan werd 
gemaakt door de nummers 11 en 14. 

De kwekelingen Sasburg, Meyer en Balk genoten een toelage van ƒ333,- en de overige 
kwekelingen ieder een toelage als voren van ƒ30,-. 

Negen onderwijzers waren met de opleiding belast, zijnde de heeren: 
F. Kroon, A. van der Hoeven, J.J. de Boer, H. Schoo, G.J. van de Hoolwerff, H. Vorderman, 
A. Utermöhlen, G.C. Tinkelenberg en P.N.G. Penders. 

Zij genoten samen van het Rijk ƒ875,-. De eerstgenoemde ƒ250,-, de 4 volgende ƒ100,-, de 
volgende drie ƒ50, - en de laatste ƒ75,-. 
Verwarming, verlichting en bediening werden van gemeentewege verzorgd. 

Over de opleiding tot Hoofdonderwijzer: 
De in 1874 aan de oefenschool geopende opleiding tot Hoofdonderwijzer, waarvoor een 
jaarlijkse Rijkssubsidie van ƒ250,- wordt gegeven staat onder de directie van R. Sinia, die de 
Natuurwetenschappen doceert. 
De overige leraren zijn de heer J. Buys, in de Algemene en Vaderlandse Geschiedenis en 
Aardrijkskunde, 
Van de heer A. Van de Hoeven in de Nederlandse Taal, 
En van de heer A.K. Wijmenga in de Rekenkunde en Vormleer. 
 
De cursus werd in 1877 door één hulponderwijzeres en door 7 hulponderwijzers bijgewoond, 
namelijk: 
a Mej. T. Opzoomer, in December 1877 vertrokken, 
b H.J. Brandt, hulponderwijzer te Hoorn, 
c J. Medemblik, idem te Hoorn, 
d A.J. Veen, 
e R. Vorst, idem te Berkhout, 
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f Van Soest, idem te Hem, 
g Swart, idem te Wognum, 
h Roelfsema, idem aan het correctiehuis alhier. 
 
De onderwijzers a,b,c,d,e en h woonden geregeld de lessen bij, terwijl f en g na de 
zomervacantie zonder enige vermelding weg bleven. 
De laatste werd bij het vorig verslag nog als een getrouw bezoeker genoemd. Na het vertrek 
van Mej. Opzoomer bleven er dus nog 5 bezoekers over. Wees de Commissie ten vorige jare 
op het toenemen van het aantal leerlingen , ditmaal betuigt zij haar leedwezen over de zóó 
geringe belangstelling van het hulponderwijzend personeel in deze zo nuttige cursus, en uit de 
wens dat het volgend jaar van meer belangstelling moge getuigen.615 
 
1878  
De Oefenschool tot opleiding van Hulponderwijzers en Hulponderwijzeressen tot Hoofd-
onderwijzer en Hoofdonderwijzeres werd dit jaar bijgewoond door: 
J. Medemblik en H. J. Brandt, hulponderwijzers aan de school voor kosteloos onderwijs, 
A.J. Veen en P. Ooms, hulponderwijzers aan de bijzondere gesubsidieerde school van J. Buis, 
L.H. Roelfsema, hulponderwijzer aan het Correctiehuis alhier, 
P. Slagman, hulponderwijzer aan de Catholieke school alhier, 
Mej. IJ.Veenman, hulponderwijzeres bij Mej. C.M. Heynis, 
Schroo, hulponderwijzer te Wognum, 
Vorst, hulponderwijzer te Berkhout, 
Van Tongeren, hulponderwijzer te Hauwert, 
 
Het onderwijzend personeel aan de opleiding was: 
Dr. R. Sinia als Directeur, 
A. v.d. Hoeven als Hoofdonderwijzer, 
J. Buis als Hoofdonderwijzer, 
A.K. Wijmenga als Hoofdonderwijzer (Correctiehuis), 
De laatste werd door ziekte veelal verhinderd les te geven. De Heer C. Bouman jr. leraar aan 
de H.B.S., alhier nam zijn betrekking waar. 
 
Over het algemeen genomen, is de belangstelling en de opkomst der genoemden niet zóó 
geweest, als de commissie wel wenste en bevredigt haar uitkomst niet. Zij vleit zich nog, dat, 
als de nieuwste wet op het Lager Onderwijs zal zijn ingevoerd, en er ten gevolge daarvan een 
vrij belangrijke vermeerdering van hulppersoneel zal zijn gekomen, dan een ruimer en breder 
gebruik van deze nuttige inrichting zal worden gemaakt. 
Het is de commissie tenslotte aangenaam mede te delen, dat door de docenten steeds met ijver 
en lust hunne moeilijke taak is volbracht.616 
 
1879  
Een nieuw te bouwen lokaal  

 
615 GAH 170, folio 5, Jaarverslag 1877, pagina’s 72-74 
616 GAH 170, folio 5, Jaarverslag 1878, pagina’s 75 – 77 
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De Oefenschool tot opleiding van Hulponderwijzers en Hulponderwijzeressen tot 
Hoofdonderwijzer en Hoofdonderwijzeres. 
Het personeel: 
Dr. R. Sinia als Directeur, 
A. v.d. Hoeven als Hoofdonderwijzer, 
J. Buis als Hoofdonderwijzer, 
L. Bouman. 
 
Sinia en Bouman vertrokken in de loop van het jaar naar elders. Het leraarschap in de 
Natuurkunde werd daarop waargenomen door Dr. Steenhuis en dat in de Rekenkunde door A. 
Labberton. 
De docenten vervulden trouw hun plicht. De Commissie is gebleken dat de belangstelling van 
hen voor wie de school is opgericht niet groot is. 
Mej. Veenman en Mej. Post-Uiterveer, beiden werkzaam bij Mej. Heijnis, woonden trouw de 
lessen bij. Dat deed ook H.J. Brand, die tot 1 Mei werkte aan de school voor kosteloos 
onderwijs en toen naar elders vertrok. 
 
De Rijks Normaal Inrichting, zoals zij hier reeds sedert October 1859 bestond, onderging dit 
jaar een belangrijke verbetering. Ingevolge Artikel 2 van het Reglement voor de Rijks 
Normaallessen in Noord-Holland, werd de cursus uitgebreid over een tijdvak van 6 jaar en 
werd aan de bestaande inrichting een cursus toegevoegd, lopende over 4 jaar en verdeeld in 2 
afdelingen. 
Deze hervorming kwam onder leiding van F. Kroon, als Directeur, op 1 July in werking. Als 
leraren der 3 of hoogste afdeling traden op: 
Kroon (Pedagogiek), Vorderman (Tekenen), De Boer (Aardrijkskunde), Schoo (Rekenkunde, 
Vormleer en later Wiskunde), Van Hoolwerff (Natuurkunde), Utermöhlen (Zangkunde), Fick 
(Geschiedenis), Brom (Nederlands en Frans), Penders (Gymnastiek voor jongens), benevens 
de dames Veenman, en Van Eeden voor Handwerken en Gymnastiek voor meisjes.  
 
Zij ontvangen gezamenlijk een Rijkstoelage van ƒ1575,- ’s jaars. Als onderwijzer in de 
aanvangsklasse werd aangesteld de Heer Holzmüller. 
Aantal leerlingen op 1 Januari 15, namelijk 11 mannelijke en 4 vrouwelijke, van welke de 
kwekeling Blokker in de voorjaarszitting met gunstig gevolg examen aflegde als 
Hulponderwijzer en daarna als zodanig aan de school voor kosteloos onderwijs werd 
aangesteld. 
 
Toen nu 1 July de invoering van de nieuwe regeling plaats had, werden van de overige 14 
leerlingen, 8 mannelijke en 3 vrouwelijke in de derde afdeling geplaatst terwijl 2 mannelijke 
en 1 vrouwelijke leerling naar de 2de afdeling over gingen; één hunner, de mannelijke 
kwekeling W. Sweers, werkzaam aan de school voor Christelijk Nationaal Onderwijs alhier, 
trok zich terug. Van de 11 over gebleven leerlingen legden 1 mannelijke, H. Sasburg en Mej. 
H. Kroon Dd in de najaarszitting met goed gevolg examen af als Hulponderwijzer en 
Hulponderwijzeres, waarna de eerste met ingang van 1 December geplaatst werd als 2de 
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onderwijzer aan de aanvangsklasse van de Rijksnormaallessen te Alkmaar en de 2de als 
Hulponderwijzeres aan de Stadsburgerschool. 
De kwekeling Van der Woude, van Berkhout, niet geslaagd zijnde, (hij had te weinig tijd voor 
zijn studie gehad) vertrok naar elders, zodat de 3de afdeling thans telt 8 leerlingen; 6 
mannelijke en 2 vrouwelijke. Twee hunner genieten een Rijksbeurs van ƒ333,- ’s jaars, terwijl 
aan de andere een jaarlijkse toelage is verleend tot een gezamenlijk bedrag van ƒ175,-. 
Bovendien is sedert 1 July een som van ƒ102,- reiskosten verstrekt, verdeeld over 9 
leerkrachten der drie afdelingen. 
Tot de aanvangklasse werden behalve 2 bovengenoemde kwekelingen, 18 nieuwe leerlingen 
toegelaten, van welke 7 (5 mannelijke en 2 vrouwelijke)voorlopig in de 2de afdeling en 11 (8 
mannelijke en 3 vrouwelijke) in de 1ste afdeling werden geplaatst, aangezien de eerste 
toelating met goedvinden van de Inspecteur, geschiedde zonder voorafgaand examen. 
In de maand Augustus werd nog een vrouwelijke kwekeling toegelaten tot de 1ste afdeling. 
 
Overeenkomstig Artikel 9 van het Reglement werd in October voor de 1ste en de 2de Afdeling 
een examen gehouden, waarvan de uitslag was, dat 1 mannelijke en 1 vrouwelijke kwekeling 
van de 1ste Afdeling, op voordracht van de Directeur, de afdelingsonderwijzer gehoord, door 
de Inspecteur werden ontslagen, terwijl 2 mannelijke kwekelingen van de 2de Afdeling in de 
1ste Afdeling werden overgeplaatst. 
Verder werden in dezelfde maand ingevolge Artikel 8 een toelatingsexamen gehouden voor 
nieuwe leerlingen. Hiervoor waren aangemeld voor de 3de afdeling 1 mannelijke, die werd 
afgewezen, voor de 1ste afdeling 6 vrouwelijke en 1 mannelijke (W. Salm) onvoorwaardelijk, 
en 1 vrouwelijke voorwaardelijk werden toegelaten.  
W. Salm trok zich later terug. 
De aanvangsklasse telde nu 22 leerlingen, namelijke 1ste Afdeling 9 mannelijke en 6 
vrouwelijke en de 2de afdeling 4 mannelijke en 3 vrouwelijke. 
 
Voor het onderwijs aan de Normaalinrichting zijn door de Gemeente beschikbaar gesteld een 
lokaal voor tekenen en één voor gymnastiekonderwijs, terwijl de lessen in de overige vakken 
gegeven worden in een der lokalen van de H.B.S. Dit laatste geschiedt echter slechts tijdelijk 
daar in October reeds het gebouw (zie hieronder) van een nieuw en geschikt lokaal is 
aanbesteed, dat weldra betrokken zal kunnen worden. 
Dit werk is aangenomen door J. Rustenburg voor ƒ3343,-. Het bestek bepaalt de aflevering op 
15 April 1880. De gemeente voorziet in verf en verwarming. 
De toestand der leermiddelen wordt door de bemoeiingen van de Inspecteur gaande weg 
beter.617 
 
 
Over de Normaalschool: 
“Zal met deze werken eerst in het volgend voorjaar een aanvang kunnen worden gemaakt, 
in vollen gang is reeds een ander werk, waartoe mede in den loop van 1879, en wel in Uwe 
vergadering van 16 September, werd besloten, het bouwen namelijk van een lokaal voor de 
Normaalschool. De Inspecteur had er op gewezen dat in andere Gemeenten, waar 
Rijksnormaalscholen waren gevestigd of evenals hier zouden worden uitgebreid, 

 
617 GAH 170, folio 5, Jaarverslag 1879 met informatie over te bouwen lokaal. (1879) (H16, nr. 28) 
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toegestemd was in zijn verzoek om van gemeentewege daarvoor een gebouw beschikbaar te 
stellen. Overtuigd van het belang dat onze Gemeente bij het bestaan eener zoodanige 
school, in de toekomst voor uitbreiding vatbaar, heeft, meendet gij dat hier niet minder 
mocht worden gedaan dan elders geschiedde. Daar de normaallessen aan de 
tusschenschool zijn verbonden, en onder de leiding van den hoofdonderwijzer dezer school 
staan, moest het te stichten lokaal aan het gebouw der tusschenschool belenden. Voldoende 
terrein was er gelukkig naast dit gebouw te vinden. Een lokaal, aan alle eisen van den 
Inspecteur voldoende, werd op den 8 October 1879 voor de som van ƒ3343,- aangenomen 
en zal op den 15 April 1880 geheel gereed zijn“. 
 
 
1880  
Een aantal onderwerpen passeert in het verslag de revue: 

De Jaarwedden van de Onderwijzers aan de oefenschool bedragen: 
A. v.d. Hoeven, Nederlandse Taal en Letterkunde,  ƒ100,-, 
Dr. W.J. Steenhuis, Natuurkunde,    ƒ100,-, 
J. Buis, Geschiedenis,      ƒ100,-, 
A. Labberton, Wiskunde,      ƒ100,-. 
 

De Raad besloot op 28 April 1880, no. 13, aan de kwekelingen der twee hoogste klassen van 
de Normaalschool, voor zover zij geen toelagen van het Rijk genieten, een toelage toe te 
kennen tot ten hoogste ƒ150,-. 

Over de Oefenschool. 
Inrichting tot opleiding van hen, die de Akte van bekwaamheid bezitten, bedoeld bij a. van 
Artikel 65 der Wet op het L.O. van 17 Augustus 1878 tot Hoofdonderwijzer. 
De Commissie is verheugd dat ze een gunstiger verslag kan uitbrengen dan vorig jaar.  

Toen woonden alleen de dames Veenman en Post-Uiterweerd de lessen bij. In ’88 deden dat 
ook de Heren P. Blokker, Nzn, A. de Rooij en J. Haalenbos uit Hoorn en maakte J. D. Aafjes 
uit Grosthuizen er geregeld gebruik van. B. Posthumus volgde trouw de lessen vanaf het 
moment dat hij, na het overlijden van De Rooy, in Hoorn bij het onderwijs werkzaam was. 

A. v.d. Hoeven kreeg op zijn verzoek met ingang van 1 Januari 1881 eervol ontslag uit zijn 
betrekking bij de Oefenschool. 

Gezien de gang van zaken komen wij terug op ons eerder advies deze school op te heffen. 
Integendeel nu het ons blijkt dat men de lessen op prijs stelt en ook de leraren tevreden zijn 
over de gang van het onderwijs, kunnen wij niet anders dan in stand houding aanbevelen. Dan 
moet wel in de vacature van Van der Hoeven worden voorzien en mag de benoeming van het 
Hoofd of Directeur niet worden uitgesteld. 

Wij zijn ervan overtuigd dat er behoefte is aan uitbreiding der leervakken. Zo zouden o.a. 
Opvoedkunde en Tekenen wel mogen worden toegevoegd. Is het mogelijk zich in vele vakken 
te bekwamen zonder andere dan schriftelijke leiding, speciale hulpmiddelen en begeleiding 
kan men bij het leren tekenen bezwaarlijk missen. 
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Overigens kunnen we ons gedragen voelen aan het omtrent deze inrichting door den heer F. 
Kroon, Directeur aan den Inspecteur uitgebracht verslag, waarvan ons welwillend een 
afschrift verstrekt is geworden en dat wij hier in zijn geheel laten volgen. 

Jaarverslag van de Rijksnormaalinrichting te Hoorn 1880 
Het jaar 1880 is voor de R.N.L. alhier een gewichtig jaar geweest. Nadat namelijk in ’t najaar 
van 1879 door den Hoornschen Gemeenteraad besloten was tot stichting van een nieuw 
gebouw, uitsluitend bestemd voor het onderwijs aan de R.N.L. werd kort daarop aan dit 
besluit gevolg gegeven. 
Vertraging in de voortgang der werkzaamheden, door het invallen van den winter, 
veroorzaakte echter, dat de nieuwe school eerst dit voorjaar kon worden ingewijd. Deze 
plechtigheid, die behalve door Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad, werd 
bijgewoond door de Inspecteur in N.-H., den schoolopziener in het Xe district, de plaatselijke 
Schoolcommissie, benevens alle onderwijzeressen en onderwijzers aan de R.N.L. alhier 
verbonden, had den 27ste Mei des morgens te 1 uur plaats. 

Intussen was met het oog op deze verandering in de maand Maart eene oproeping gedaan tot 
plaatsing van nieuwe leerlingen, waarvoor zich 8 candidaten hebben aangemeld Bij het den 
14den April gehouden toelatingsexamen bleek, dat 2 candidaten moesten worden afgewezen, 
terwijl twee andere: A. Bakker van Blokker en G. Kampen van Hoorn, voorwaardelijk werden 
toegelaten. 
De andere candidaten: W.A. Boldingh, M.A. Terwogt en P. Klerk van Hoorn en R. Roos van 
Blokker werden zonder voorbehoud geplaatst, de eerste in de tweede Afdeling. 

M.A. Terwogt verliet de inrichting weder in Augustus om de lessen aan de H.B. school te 
volgen. Daarenboven was reeds 22 Maart in tegenwoordigheid van den Inspecteur, Dr. W.B.J. 
van Eijck, een vergelijkend examen gehouden voor 2 beurskwekelingen. Van de 8 
opgekomen sollicitanten werden geplaatst A.H. Reijerse van Maartensdijk en M. Mantel van 
Hoogkarspel. 

Door het vertrek van den kwekeling A. Balk, die met goed gevolg het examen als 
hulponderwijzer aflegde, kwam alhier nog een beurs vacant, waarvoor na vergelijkend 
examen, te Amsterdam gehouden, met ingang van 1 September werd benoemd G. Bakker van 
Wieringerwaard. Nog slaagde in het najaar van ’80, bij het examen als hulponderwijzer, de 
kwekeling A. Hellingman. 

Ingevolge artikel 19 en artikel 23 van het reglement voor de R.N.L. in N.H. werd in de maand 
October overgangsexamen gehouden voor de leerlingen der 1ste en 2de Afdeling. De uitslag 
hiervan was, dat tot de 3de Afdeling werden bevorderd de leerlingen de 2de Afdeling: J.A. W. 
Vorderman, M.A. Schottee de Vries, H.J. Schneiders, A.H. Reijerse, D.P. Haumersen, M. 
Mantel en H.A. van den Belt. 

In de 2de Afdeling werden geplaatst: A.W.C. Vorderman, T. Rozee, N.E. Utermöhlen,  
E.C. Gritters, (voorw.) , W. Akkerman, J. Knol, P. Dekker, J. Bakker, J. Hoogcarspel, P. van 
den Berg en P. Preijer. 
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Eindelijk werd nog in de maand October een toelatingsexamen gehouden voor den cursus ’80-
’81, waarvoor zich hebben aangemeld 6 candidaten en waarvan geplaatst werden: M.C.A. 
Kruisman te Hoorn, J. Klok, en P. Maars te Berkhout en K. Zulver te Wijdenes (voorw.). 
Intusschen was het meer en meer gebleken, dat één klasse onderwijzer voor de beide eerste 
afdelingen onvoldoende was. De wensch, dat hierin mocht worden voorzien, werd dan ook dit 
jaar door invloed van den hooggeachten Heer Inspecteur vervuld. Met ingang van 1 mei 1880 
werd bij besluit van Zijne Excellentie den Minister van Binnenlandse Zaken als tweede 
klasse-onderwijzer benoemd de heer L.A. den Hollander te Naaldwijk, die echter, met het oog 
op zijne studiën, met ingang van 1 November eervol ontslag verzocht en verkreeg. In zijn 
plaats werd benoemd de heer F. Hazewinkel van Veendam. Ook diens verblijf alhier was van 
korten duur, aangezien hem, wegens zijn benoeming tot leeraar aan de H.B.S. te Schiedam, 
met ingang van 1 Januari, op verzoek, eervol ontslag werd verleend. Als zijn opvolger werd 
aangesteld de heer P. Meijer, onderwijzer te ’s Gravenhage. 
 
Dit waren echter niet de enige veranderingen in het onderwijzend personeel. Met ingang van 1 
November werd den Heer Schoo, wegens verandering van woonplaats, op diens verzoek 
eervol ontslag verleend als onderwijzer in de Reken-, Stel- en Meetkunde en Vormleer aan de 
3de afdeeling, en werd in zijne plaats aangesteld de heer S. Holzmüller, 1e afdeelings-
onderwijzer. Tegen dien zelfde datum had ook de heer J.J. de Boer, onderwijzer in de 
Aardrijkskunde, eervol ontslag verzocht en verlangd, en werd als zodanig opgevolgd door de 
heer Hazewinkel, benoemd tweede klasse onderwijzer, door wiens vertrek wederom ene 
vacature ontstond. Hierin is voorzien door de benoeming van de heer Fick, onderwijzer in de 
Geschiedenis. 
Voor het onderwijs aan de R.N.L. alhier zijn, behalve bovengenoemd lokaal, door de 
gemeente beschikbaar gesteld: twee lokalen voor het gymnastiekonderwijs en één voor het 
teekenen. De toestand der leermiddelen is in dit jaar door de ijverige bemoeiingen van den 
hooggeachten heer Van Eijck steeds verbeterd. Vooral moeten hier vermeld worden de 
keurige verzameling van Physische instrumenten en de oprichting eener bibliotheek, ten 
dienste der Normaalkweekelingen. 
Het gedrag der leerlingen is gunstig. Vlijt en vorderingen zijn, over ’t algemeen, goed te 
noemen. 
Het aantal kweekelingen is dit jaar sterk vermeerderd: bedroeg dit vóór de uitbreiding der 
inrichting, Juli 1879, slechts 10, welk cijfer toen werd vermeerderd met 19 leerlingen der 
aanvangsklasse, thans bedraagt het geheele aantal 40, waarvan 12 (8 mannelijke en 4 
vrouwelijke) in de 1ste afdeling, 15 (8 mannelijke en 7 vrouwelijke) in de 2de afdeling en 13 ( 
9 mannelijke en 4 vrouwelijke) in de 3de afdeling. 
 
Vol goeden moed gaan dan ook Directeur en onderwijzers der R.N.I te Hoorn den cursus 
1880-1881 in. 
De Directeur, 
(get. F. Kroon) 618 
 
1881  

 
618 GAH 170, folio 6, Jaarverslag 1880 
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Het doel der oefenschool is onderwijzers op te leiden tot Hoofdonderwijzer. 
Er zijn de volgende personele veranderingen: 
In de vacature van Directeur is benoemd A. Labberton, leraar in de Wiskunde. 
Op verzoek is A. v.d. Hoeven eervol ontslagen per 1 Januari 1881, als leraar in de 
Nederlandse Taal en letterkunde. 
Zijn opvolger C.C. Jager werd wegens verhuizing eervol ontslagen en nog niet vervangen. 
Voorts zijn werkzaam: 
J.W. Steenhuis, leraar in de Wis- en Natuurkunde, 
J. Buis, leraar in de Geschiedenis en Aardrijkskunde, 
J. Huibers geeft les in het nieuwe leervak Landbouwkunde. 
 
De belangstelling werd groter: 
Waren er in 1879 slechts 2 onderwijzers en onderwijzeressen, in 1880 waren dat er 5, in 1881 
15, waarvan er 5 van elders kwamen. 
Drie kandidaten slaagden niet voor Hoofdonderwijzer; 1 van hen was geadviseerd geen 
examen te doen, beide anderen volgden pas sinds kort de lessen. 
Slechts weinigen namen deel aan het Landbouwonderwijs. 
 
De Commissie acht het wenselijk dat: 

1. In de vacature Nederlandse Taal- en Letterkunde wordt voorzien. 
2. Dat aan de leervakken worden toegevoegd Tekenen en Opvoedkunde. 

Daardoor zal deze inrichting een gewenste verbetering ondergaan. 
 
In Januari 1881 verloor de inrichting door de dood van de Heer G.J. van Hoolwerff een ijverig 
onderwijzer. In de vacature hierdoor ontstaan werd voorzien door de benoeming van de Heer 
W.J. Steenhuis, leeraar in de Natuur- en Scheikunde aan de H.B.S. alhier. 
Nog groter veranderingen wachtten de inrichting toen bij Koninklijk Besluit van 13 Mei 1818 
een gehele hervorming van het Normaalonderwijs in Nederland werd voorgeschreven. Bij de 
herziening werd de Hoornse Normaalschool een inrichting volgens tabel A en werd 
dienovereenkomstig de 6-jarige cursus veranderd in een 4-jarige met toevoeging van een 
voorbereidingsklasse. 
Deze verandering trad 1 Juli in werking. Het onderwijs in de verschillende vakken bleef aan 
dezelfde onderwijzers opgedragen 
De Heer Steenhuis werd belast met onderwijs in de Natuurkunde, ook voor de 1ste en 2de 
klassen. 
Terwijl de Heer Holzmüller als onderwijzer in de Franse Taal voor die klassen optrad. 
Het onderwijs werd bij de aanvang van het nieuwe schooljaar (1 Juli) gevolgd door: 
 

voorbereidingsklasse 13 leerlingen 8 mannelijke 5 vrouwelijke 
1ste klasse 7 4 3 
2de klasse 6 3 3 
3de klasse 6 4 2 
4de klasse 6 4 2 
Totaal  38 23 15 
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In het voorjaar van 1881 werd het examen voor onderwijzer met gunstig gevolg afgelegd door 
de kwekeling P. Blokker Tzn.  
In de loop van 1881-1882 verlieten de volgende leerlingen de inrichting: 

1. P. Blokker Tzn, 
2. T. Roozee, die na afgelegd examen als beurskwekeling is geplaatst, aan de R.N.L. te 

Enkhuizen (1 Februari 1881) 
3. J. Bakker, met ingang van 1 September geplaatst aan de Rijkskweekschool te 

Haarlem, 
4. K. Zulver en G. Kamper, die zich een beroep kozen (26 December 1881) 

 
Over de Inrichting tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 
In de eerste plaats hebben we hier te vermelden de Oefenschool ter opleiding van 
onderwijzers tot de rang van Hoofdonderwijzer. Ook deze inrichting is onder letter F van 
Paragraaf 1 van het hiervoor opgenomen verslag van de Commissie van het plaatselijk 
toezicht op het Lager Onderwijs vermeld. Onder verwijzing naar dat verslag behoeven we 
slechts de jaarwedden van de leraren te vermelden: 
Voor Wiskunde en Directeur Hr. Labberton, een jaarwedde van ƒ100,- 
Voor Nederlandse Taal- en Letterkunde, nog vacant, jaarwedde ƒ100,- 
Voor Geschiedenis en Aardrijkskunde, J. Buis, jaarwedde ƒ100,- 
Voor Wis- en Natuurkunde, Dr. W.J. Steenhuis, jaarwedde ƒ100,- 
Voor Landbouwkunde, J. Huibers, jaarwedde ƒ100,- 
 
In de vergadering van 29 Maart werd de eerstgenoemde tot directeur en de laatstgenoemde tot 
leraar benoemd. 
 
Omtrent de inrichting van de Normaallessen werd ons door de heer Directeur verstrekt een 
afschrift van het verslag over afgelopen jaar, dat we hier laten volgen na te hebben 
aangetekend dat aan de kwekelingen van de twee hoogste klassen, voor zover ze geen toelage 
van het Rijk genieten, bij Uwer besluit van 27 April 1880, no. 13, van gemeentewege een 
toelage is verschaft tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens ƒ150,-.619 
 
1882  
Inrichting tot opleiding van onderwijzers tot de rang van Hoofdonderwijzer; opnieuw 
geregeld bij het raadsbesluit van 4 April 1882. 
 
Het personeel bestaat uit: 

a. A. Labberton, Directeur, rekenkunde, 
b. Dr. J. Steenhuis, kennis der natuur, 
c. B.B. Faber, Nederlandse Taal en Aardrijkskunde, 
d. F.W. Fick, Opvoedkunde en Onderwijs, 
e. J. Buis, Geschiedenis, 
f. H. Vorderman, Handtekenen, 
g. J. Huibers, Landbouwkunde,  

 
619 GAH 170, folio 6, Jaarverslag 1881, pagina’s 131, 142 en 141 
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h. Dr. A.C. van Rijn van Alkemade onderwees belangeloos in de Wiskunde en 
Aardrijkskunde, 

 
In 1882 waren er 21 leerlingen, waarvan 4 onderwijzeressen. 
In 1881 waren er 15 deelnemers; twee van hen behaalden in 1882 de Hoofdakte. Een derde 
die verhuisd was, maar vroeger de lessen trouw bijwoonde, berichtte dat ook hij voor de 
Hoofdakte geslaagd was. 
Dus niet alleen de belangstelling in, maar ook de uitkomsten van de oefenschool waren groter 
dan in 1881. 
Van de lessen in de Landbouwkunde werd weinig en zeer ongeregeld gebruik gemaakt.620 
 
Over de Rijksnormaallessen: 
Op 27 December 1881 werd vermeld; 
-K. Molen, in wien de inrichting door de dood een verdienstelijk leerling verloor, 
-Anna de Graaf, leerling der voorbereidende klasse, die 1 April 1882 wegens verandering van 
woonplaats naar ’s Gravenhage is vertrokken, is daar in dezelfde klasse geplaatst. 
-Eerdergenoemde T. Rozee werd op gezag van de Schoolopziener op verzoek met ingang van 
22 Augustus overgeplaatst van de R.N.L. te Enkhuizen naar die van alhier. 
-Ook kwekeling W.M. Haije werd naar hier verplaatst vanaf de R.N.L. te Beemster, 
-Na afgelegd examen zijn nog tot de voorbereidende klasse toegelaten 2 vrouwelijke 
leerlingen. 
-Overeenkomstig artikel 20, A.B., werd in September 1881 een oproeping gedaan tot 
plaatsing van nieuwe leerlingen voor de aanvangsklasse. Aangemeld hebben zich 9 
kandidaten, waarvan 1 Oktober geplaatst werden 3 vrouwelijke leerlingen en 1 mannelijke 
leerling.  
Zo ook werd in Maart 1882 een oproeping gedaan; zowel voor de voorbereidende klasse als 
de Normaallessen. Er meldden zich aan voor de voorbereidende klasse tien kandidaten, voor 
de 1ste klasse van de Normaallessen 2 kandidaten, en voor de 3de klasse 2 kandidaten. 
Hiervan werden met ingang van 1882 toegelaten: Voor de voorbereidende klasse 6 (3 
mannelijke en 3 vrouwelijke), voor de 1ste klasse één vrouwelijke leerling. Voor de 3de klasse 
waren er geen aanmeldingen. 
De nieuwe cursus 1882-1883 begon met: 
 

Voorber. klasse 10 leerlingen 4 mannelijke 6 vrouwelijke 
1ste klasse 13 7 6 
2de klasse 9 6 3 
3de klasse 5 2 3 
4de klasse 10 6 4 
Totaal  47 25 22 

 
De bibliotheek en de leermiddelen waren in goede staat. Het gedrag van de leerlingen is 
gunstig, vlijt en vorderingen over het algemeen goed te noemen. 
 
Getekend F. Kroon.621 

 
620 GAH 170, folio 6, bladzijde 117 en 118 
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Over de inrichting tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 
Ten aanzien van de in de loop van 1882 ingevoerde regeling der oefenschool tot opleiding van 
onderwijzers tot de rang van hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en 
uitkomsten daarvan, nemen wij de vrijheid te verwijzen naar de “Algemene Beschouwingen” 
en naar Paragraaf 1, letter G van het hiervoor opgenomen verslag van de Commissie voor 
Plaatselijk Toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij eene opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan de inrichting geplaatste onderwijzers, als: 
 

- De heer A. Labberton, Rekenen en Wiskunde, tevens Directeur, ƒ100,-, 
- De heer B.B. Faber, leraar Nederlandse Taal en Aardrijkskunde, ƒ100,-, 
- Dr. W.J. Steenhuis, leraar Kennis der Natuur,   ƒ100,-, 
- J. Huiberts, Landbouwkunde, vroeg en kreeg eervol ontslag, ƒ100,-, 
- F.W. Fick, Opvoeding en Onderwijs,      ƒ50,-, 
- J. Buis, Geschiedenis,        ƒ50,-, 
- H. Vorderman, Handtekenen,       ƒ50,-. 

 
Omtrent der hier bestaande Rijksnormaallessen werd ons door de heer Directeur welwillend 
verstrekt afschrift van het verslag over het afgelopen jaar, na te hebben aangetekend, dat aan 
de kwekelingen der 2 hoogste klassen, voor zover ze geen bijlage van het Rijk genieten, bij 
Uw besluit van 17 April 1880, no. 13, van gemeentewege een toelage is verleend tot een 
gezamenlijk bedrag van hoogstens ƒ150,-.622 
 
Vergeleken met het jaar 1881 is 1882 623 voor de Rijksnormaallessen een zeer kalm jaar 
geweest, zo zelfs dat het einde bijna volkomen overeenstemde met het begin. Het personeel 
van de opleiding tot onderwijzer en onderwijzeresse toch heeft, met uitzondering van de 
onderwijzer der voorbereidende klasse, de Heer P. Meyer, die naar Gouda vertrok en wiens 
plaats werd ingenomen door de Heer P. Blokker Tzn, geen verandering ondergaan. 
 
Het getal van de leerlingen was vrijwel hetzelfde. De 1ste Januari 1882 werd het onderwijs aan 
de Normaalschool en in de voorbereidende klasse tezamen gevolgd door 42 leerlingen. 
Hiervan verlieten 7 leerlingen in de loop van het jaar de inrichting. Redenen: 

- 1 mannelijke leerling die zich een ander beroep koos, 
- 1 vrouwelijke leerling van de voorbereidende klasse 
- En 1 mannelijke leerling der derde klasse die wegens verhuizing naar de R.N.L. te 

Den Haag vertrokken, 
- 1 mannelijke en 1 vrouwelijke leerling de tweede klasse, die sedert de lessen aan de 

H.B.S. alhier volgen 
- En tenslotte 2 mannelijke leerlingen der vierde klasse, die in April met goed gevolg 

het examen voor onderwijzer aflegden. 
 

 
621 GAH 170, folio 6, bladzijde 143 
622 GAH 170, folio 6, bladzijde 126 
623 GAH 170, folio 6, Jaarverslag 1882-1883, bladzijden 127 en 128 
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Na afgelegd examen werden per 1 April tot de voorbereidende klasse 6 leerlingen (3 
mannelijke en 3 vrouwelijke) toegelaten. 
Op 1 Maart werd het toelatingsexamen gehouden. Aangemeld werden 10 kandidaten voor de 
voorbereidende klasse, 2 kandidaten voor de 1ste klasse, 2 kandidaten voor de 3de klasse. 
De uitslag van het examen was dat tot de voorbereidende klasse 3 mannelijke en 3 
vrouwelijke leerlingen werden toegelaten. Tot de 1ste klasse werd 1 vrouwelijke kandidaat 
toegelaten. De beide kandidaten voor de 3de klasse werden afgewezen. 
Nog werden in de loop van het jaar, met toestemming van de districtsschoolopziener, tot de 
Normaalschool toegelaten, 2 mannelijke kwekelingen, van wie 1 in de eerste en 1 in de derde 
klasse werd geplaatst, zodat het onderwijs den 31ste December gevolgd werd door 44 
leerlingen en wel: 
 

Voorbereidende klasse 10 leerlingen 6 vrouwelijke 4 mannelijke 
Eerste klasse 14 6 8 
Tweede klasse 7 2 5 
Derde klasse 5 3 2 
Vierde klasse 8 4 4 
Totaal 44 21 23 

 
Ondertekend door F. Kroon. 
 
Jaarverslag 1883  
Over de inrichting tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 
 
Het personeel en de jaarwedden: 

- De heer A. Labberton, Rekenen en Wiskunde, tevens Directeur,   ƒ100,-, 
- De heer W. Brugmans, leraar Nederlandse Taal en Aardrijkskunde,  ƒ100,-, 
- Dr. W.J. Steenhuis, leraar Kennis der Natuur,    ƒ100,-, 
- Vacature, Landbouwkunde,        ƒ100,-, 
- F.W. Fick, Opvoeding en Onderwijs,       ƒ50,-, 
- J. Buis, Geschiedenis,          ƒ50,-, 
- H. Vorderman, Handtekenen,        ƒ50,-. 
 
Omtrent de inrichting der hier bestaande Rijksnormaalschool werd door de Directeur 
verstrekt een afschrift van het afgelopen jaar. 
Aantal van de kwekelingen der twee hoogste klassen, voor zover 24 geen toelagen van het 
Rijk genieten, bij Uw besluit van 27 April 1880, nr. 13, van gemeentewege een toelage is 
verleend tot een gezamenlijk bedrag van hoogstens ƒ150,-, waarvan echter in 1883 geen 
gebruik behoefde te worden gemaakt.624 
 
Over de Rijksnormaallessen.625 
Kon 1882 een kalm jaar voor de R.N.L. alhier genoemd worden, 1883 heeft zich 
gekenmerkt door een belangrijke verandering. 

 
624 GAH 170, folio 6, bladzijde 139 
625 GAH 170, folio 6, bladzijden 139 t/m 141 
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Door de dood van de heer F. Kroon, Directeur en onderwijzer der inrichting ontstond een 
vacature, waarin terstond werd voorzien door de benoeming van de heer S. Holzmüller tot 
waarnemend directeur, terwijl het onderwijs in Opvoedkunde tijdelijk werd opgedragen 
aan de heren F.W. Fick en Holzmüller. 
De heer B. van Albada is nu de opvolger van de Heer Kroon, als hoofd van de openbare 
Tussenschool voor jongens en tevens met ingang van 1 Januari 1884 benoemd tot 
Directeur en onderwijzer van de Normaalinrichting. 
 
Er zijn de volgende leerlingaantallen op 1 April 1883: 

Voorbereidende klasse 11 leerlingen 6 vrouwelijke 5 mannelijke 
1ste klasse 5 4 1 
2de klasse 12 4 8 
3de klasse 8 2 6 
4de klasse 11 6 5 
Totaal 47 22 25 

 
In de loop van het jaar wordt de inrichting nog verlaten door 10 leerlingen: 
- 1 mannelijke van de 2de klasse, m.i.v. van 1 September geplaatst op de 

Rijkskweekschool te Haarlem, 
- 3 vrouwelijke en 3 mannelijke leerlingen der 4de klasse hebben in het voorjaar met 

goed gevolg het examen afgelegd, voor welk examen zich 7 leerlingen hadden 
aangemeld. 

 
Tussentijds worden, na het examen geplaatst 7 leerlingen in de voorbereidende klasse, in de 
2de klasse 2 leerlingen en in de 3de klasse 5 leerlingen, zodat het onderwijs thans gevolgd 
wordt door 44 leerlingen, te weten 
 

Voorbereidende  klasse 10 leerlingen 6 vrouwelijke 4 mannelijke 
1ste klasse 5 4 1 
2de klasse 11 6 5 
3de klasse 13 2 11 
4de klasse 5 3 2 
Totaal 44 21 23 

 
1884.626 

Het personeel van de inrichting, het vak dat zij geven en hun jaarwedde: 
- de heer A. Labberton, Rekenen en Wiskunde én Directeur,    ƒ100,- 
- de hr. H.W. Brugmans, Nederlandse taal, Aardrijkskunde, Landbouwkunde  ƒ100,- 
- A.C. van Rijn van Alkemade, Kennis der natuur      ƒ50,- 
- F.W. Fick, Opvoedkunde en Onderwijskunde,      ƒ50,- 
- J. Buis, Geschiedenis,         ƒ50,- 
- H. Vorderman, Handtekenen,        ƒ50,-. 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde dus in 1884 worden deze lessen niet 
gegeven. 
 

 
626 GAH 170, folio 7, pagina 130 en 131 
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Wijzigingen in het personeelsbestand: 
- op 1 Januari is de heer B. van Albada als directeur der inrichting opgetreden. 
- de heer W.J. Steenhuis is op 1 Maart vertrokken naar Schiedam. 
- Hij werd op 1 Augustus vervangen door de heer A.C. van Rijn van Alkemade. 
Gedurende de vacature van Steenhuis werden dienst lessen waargenomen door de heren B.G. 
Brom, P. Blokker en B. van Albada. 
 
De bibliotheek van de inrichting waarvan door de kwekeIingen ijverig gebruik werd gemaakt, 
werd in de loop des jaars aanmerkelijk uitgebreid. 

De lessen:  
Op 1 Januari 1884 werd het onderwijs aan de Rijksnormaalschool gevolgd door 44 leerlingen, 
te weten 23 mannelijke en 21 vrouwelijke. 
Hier van verlieten in de loop van het jaar 6 leerlingen der voorbereidende klasse die niet 
konden voldoen aan de eisen gesteld bij het examen tot toelating in de 1e klasse. 
Een vrouwelijke leerling der tweede klasse en ene van de 3e klasse verlieten de inrichting 
omdat de uitslag van het examen ongunstig was. 
Een mannelijke en een vrouwelijke leerling der 4e klas die een ander beroep kozen en een 
vrouwelijke leerling van de vierde klas die in April met goed gevolg het examen als 
onderwijzeres aflegde, verlieten de school. 
12 candidaten boden zich aan voor het examen tot toelating in de 1e klas en één werd 
afgewezen. Aan het examen tot toelating in de voorbereidende klas werd door 13 kandidaten 
deelgenomen waarvan er 10 slaagden. 
Het aantal leerlingen op 31 December bedraagt 51. 

 man vrouw totaal 
4de klasse 11 2 13 
3de klasse 6 5 11 
2de klasse 1 4 5 
1ste klasse 5 6 11 
Voorber. klasse 4 7 11 
Totaal 27 24 51 

 
1885  
Jaarverslag 1885 over de Inrichting tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen.627 
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 
- de heer A. Labberton, Rekenen en Wiskunde én Directeur,   ƒ100,- 
- de hr. H.W. Brugmans, Nederlandse taal, Aardrijkskunde,   ƒ100,- 
- A.C. van Rijn van Alkemade, Kennis der natuur     ƒ50,- 
- F.W. Fick, Opvoedkunde en Onderwijskunde,     ƒ50,-, 
- J. Buis, Geschiedenis,        ƒ50,- 

 
627 GAH 170, folio 7, bladzijden 127, 128 en 129 
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- H. Vorderman, Handtekenen,       ƒ50,-. 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1885 worden deze lessen niet gegeven. 

Op de eerste Januari 1885 werd het onderwijs op de Rijksnormaalschool gevolgd door 51 
leerlingen, te weten 27 mannelijke en 24 vrouwelijke. 
Hiervan verlieten in de loop van het jaar 20 leerlingen de inrichting: 
13 leerlingen van de 4e klasse, 11 mannelijke en twee vrouwelijke, die met goed gevolg het 
examen als onderwijzer/onderwijzeresse aflegden. 
Twee kwekelingen van de 3e klasse, een mannelijke en een vrouwelijke, kozen een ander 
beroep. 
Twee mannelijke kwekelingen der tweede klasse, die, na aan de eisen van het 
toelatingsexamen te hebben voldaan, geplaatst worden aan de Rijkskweekschool voor 
onderwijzers te Haarlem. 
Een vrouwelijke kwekeling van de tweede klasse kon niet voldoen aan de eisen van het 
overgangsexamen, 
Twee vrouwelijke kwekelingen, een van de eerste klasse en één van de voorbereidende klasse, 
die door huiselijke omstandigheden genoodzaakt waren de inrichting te verlaten. 
7 candidaten boden zich aan voor het examen tot toelating tot de eerste klasse. Hiervan 
werden er 6 geplaatst. 
Tussentijds worden voornamelijk ten gevolge der opheffing van de Rijksnormaallessen te 
Spanbroek, 14 kwekelingen toegelaten. 
 

                                          mannelijke vrouwelijke 

Voorbereidende klasse 2 1 

1ste klasse               2 1 

2de klasse               3 
 

3de klasse               1 1 

4de klasse               1 2 

 
Bij de aanvang van de cursus op 1 April worden na afgelegd examen vijf mannelijke 
kwekelingen in de voorbereidende klasse geplaatst, zodat na het vertrek van een vrouwelijke 
kwekeling der eerste klasse die om gezondheidsredenen de lessen niet kon blijven volgen, het 
aantal leerlingen 51 bedroeg: 

 
mannelijke vrouwelijke samen 

4de klasse 6 5 11 
3de klasse 2 5 7 
2de klasse 6 4 10 
1ste klasse 3 6 9 
voorbereidende klasse 10 4 14 
Totaal 27 24 51 

 
De lessen werden, met uitzondering van dat in de gymnastiek voor mannelijke kwekelingen, 
geregeld gegeven. De leraar voor dit vak werd met ingang van 1 December uit zijn betrekking 
ontslagen. Op 1 Januari 1886 was in deze vacature nog niet voorzien. 
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Gedrag, vlijt en vorderingen van de leerlingen gaven over het algemeen redenen tot 
tevredenheid. 

De bibliotheek van de inrichting, werd vooral door overname van boekwerken uit die der 
opgeheven Rijksnormaalschool te Spanbroek aanmerkelijk uitgebreid en opnieuw 
gecatalogiseerd. Ook werden enige werktuigen en voorwerpen te gebruiken bij het onderwijs 
in de Kennis der Natuur van bovengenoemde opgeheven inrichting overgenomen. 

De Directeur: B van Albada van de Rijksnormaalschool. 

1886  

Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 
- de heer A. Labberton, Rekenen en Wiskunde én Directeur,  ƒ100,- 
- de hr. H.W. Brugmans, Nederlandse Taal, Aardrijkskunde,  ƒ100,- 
- Dr. J. Mijers, Kennis der natuur     ƒ50,- 
(vervanging van A.C. van Rijn van Alkemade per 5 October 1886) 
- F.W. Fick, Opvoedkunde en Onderwijskunde,    ƒ50,-, 
- J. Buis, Geschiedenis,       ƒ50,- 
- H. Vorderman, Handtekenen,      ƒ50,-. 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1885 worden deze lessen niet gegeven. 

Omtrent de inrichting van de hier bestaande Rijksnormaallessen werd ons het verslag van het 
afgelopen jaar verstrekt. 

Aan de Kwekelingen der twee hoogste klassen van de inrichting werd, voorzover zij geen 
toelagen van het Rijk genieten, bij uw besluit van 27 April 1880, nr. 13 ene gemeentelijke 
toelage verleend tot een gezamenlijk bedrag van ƒ150,-. Over deze gelden werd echter geen 
enkel jaar beschikt, en meenden we om die reden deze post op de begroting voor 1887 te 
mogen stellen voor memorie. 

Aan de Directeur verleenden we gedurende 1886 op zijn voorstel, een krediet van ƒ40,- en 
later nog één van ƒ60,- teneinde die gelden op de hem meest doelmatig voorkomende wijze 
aan te wenden ten behoeve van de kwekelingen van de school, die assistentie bij het 
onderwijs op de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes verleenden. 

Op 1 April 1886 werd het onderwijs aan de Rijksnormaallessen te Hoorn gevolgd door 55 
leerlingen, te weten 30 mannelijke en de 25 vrouwelijke, waarvan negen (vijf mannelijke en 
vier vrouwelijke) in de voorbereidende klasse. 

Tussentijds werd één mannelijke kwekeling toegelaten tot de eerste klasse. 
Hiervan verlieten in de loop van het jaar 18 kwekelingen, te weten 9 mannelijke en 9 
vrouwelijke, de inrichting. Een mannelijke kwekeling uit de 4e klasse overleed. 
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5 kwekelingen der 4e klasse, 2 mannelijke en 3 vrouwelijke, verkregen de Akte van 
Bekwaamheid. 
Een vrouwelijke kwekeling van de 4e klasse koos een ander beroep. Een mannelijke en een 
vrouwelijke kwekeling van de 4e klasse verlieten de inrichting om reden van geldelijke aard, 
doch bleven zich verder voor het onderwijs bekwamen. Drie mannelijke kwekelingen van de 
3e klasse, een vrouwelijke van de tweede klasse en een van de eerste klasse, deden ook een 
andere beroepskeuze. 
Een mannelijke kwekeling van de eerste klasse werd, na aan de eisen van het toelatings-
examen te hebben voldaan geplaatst aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem. 
Van de 9 kwekelingen van de voorbereidende klassen verlieten er 3 de inrichting. Een 
vrouwelijke kwekeling koos een ander beroep. Een vrouwelijke kwekeling der Rijks- 
normaallessen te Alkmaar en een mannelijke kwekeling konden niet voldoen aan de eisen 
gesteld bij het toelatingsexamen tot de eerste klasse van de cursus 1887/1888 en moesten de 
inrichting verlaten. 
Drie mannelijke kwekelingen van de eerste klasse werden na het gehouden vergelijkend 
onderzoek in het genot eener Rijksbeurs gesteld. 
Aan het toelatingsexamen tot de cursus 1887/1888 werd door 12 kwekelingen deelgenomen; 
hiervan werden er 2 afgewezen. 
Vijf, drie mannelijke en twee vrouwelijke kwekelingen worden toegelaten tot de eerste klasse 
en 5, drie mannelijke en twee vrouwelijke tot de voorbereidende klasse. 
Een der vrouwelijke kwekelingen, toegelaten tot de eerste klasse, nam aan de lessen geen 
deel. 
Bij het begin van de cursus 1887/1888 op 1 April waren er 43 leerlingen: 

  mannelijke vrouwelijke samen 
4de klasse 6 8 14 
3de klasse 4 4 8 
2de klasse 7 2 9 
1ste klasse 4 1 5 
Voorber. klasse 4 3 7 
totaal 25 18 43 

 
Gedrag, vlijt en de vorderingen van de leerlingen gaven over het algemeen reden tot 
tevredenheid. 

De heer B.H. Habbema, leraar Gymnastiek, aanvaardde op 1 April 1886 zijn betrekking. 

Ten einde meer eenheid te brengen in het onderwijs, werd in overleg met de Inspectie van het 
Lager Onderwijs in de tweede inspectie en de heer Schoolopziener in het district Hoorn, 
besloten om het onderwijs in enkele vakken dat tot nog toe door twee personen werd gegeven 
in een hand te stellen. Zo werd de heer B.G. Brom belast met het onderwijs in het Frans en 
schrijven. De heer Holzmüller met Nederlandse taal en de heer B. van Albada, nà het verzoek 
verkregen tot eervol ontslag van de heer Dr. A.C. van Rijn van Alkemade, met dat in de 
Kennis der Natuur. 

Door een gunstige beschikking van het E.A. Bestuur van de Gemeente Hoorn werden twee 
lokalen in een der gemeentegebouwen in de Wisselstraat ingericht voor de Teken- en 
Muziekschool. Hierdoor werden zeer gewaardeerde verbeteringen aangebracht. 
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Van de bibliotheek der inrichting, die weer enigszins werd uitgebreid, werd ook in het 
cursusjaar 1886/1887 een doelmatig gebruikt gemaakt. 

Opgemaakt 5 April 1887 door B. van Albada.628 

1887  
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 

- A. Labberton, Rekenen en Wiskunde én Directeur, ƒ100,- 
- H.W. Brugmans, Nederlandse Taal, Aardrijkskunde, ƒ100,- 
- J. Mijers, Kennis der natuur ƒ50,- 
- F.W. Fick, Opvoedkunde en Onderwijskunde, ƒ50,-, 
- J. Buis, Geschiedenis, ƒ50,- 
- H. Vorderman, Handtekenen, ƒ50,-. 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1887 worden deze lessen niet gegeven. 

Op 1 April 1887 werd het onderwijs aan de Rijksnormaal lessen te Hoorn gevolgd door 43 
leerlingen, te weten 25 mannelijke en 18 vrouwelijke, waarvan zeven (vier mannelijke en drie 
vrouwelijke) in de voorbereidende klasse. 
Vijf kwekelingen van de 4de klasse (2 mannelijke en 3 vrouwelijke) legden met gunstig 
gevolg het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als onderwijzer of 
onderwijzeressen af, terwijl een oud-leerling der inrichting die de lessen verlaten had, omdat 
zij geen toestemming verkreeg tot het afleggen van het akte-examen, zich te Arnhem aan dat 
examen onderwierp en slaagde. 
Drie mannelijke kwekelingen (2 van de eerste en één van de tweede klasse) werden aan een 
andere inrichting in het genot van een reisbeurs gesteld en wel, één aan de Rijksnormaallessen 
te Edam, één aan de Rijkskweekschool voor onderwijzers te Middelburg en één aan die te 
Haarlem. 
5 kwekelingen (3 mannelijke en 2 vrouwelijke) kozen een ander beroep. Eén vrouwelijke 
kwekeling van de voorbereidende klasse verliet de inrichting uit gebrek aan lust en ijver. Een 
andere vrouwelijke kwekeling moest de inrichting verlaten. Zij kon niet voldoen aan de eisen 
gesteld bij het examen tot toelating in de eerste klasse. Twee vrouwelijke kwekelingen van de 
4e klasse legden met gunstig gevolg examen af in Nuttige Handwerken.  
Aan het toelatingsexamen tot de nieuwe cursus namen 15 kwekelingen deel; hiervan werden 
er 2 toegelaten. Er worden er 5 (4 mannelijke en 1 vrouwelijke) tot de eerste klasse toegelaten 
en 8 (6 mannelijke en 2 vrouwelijke) tot de voorbereidende klasse. 
Bij het begin van de cursus op 1 April 1888 telde de inrichting 37 leerlingen: 

   man vrouw totaal 
4de klasse 7 8 15 
3de klasse 4 1 5 
2de klasse 2 1 3 

 
628 GAH 170, folio 7, pagina 127 - 131 
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1ste klasse 4 1 5 
Voorber. klasse 7 2 9 
Totaal 24 13 37 

 
Vlijt, gedrag en vorderingen gaven over het algemeen reden tot tevredenheid. Personele 
veranderingen kwamen er niet voor. De bibliotheek werd doelmatig gebruikt. 
 
Opgesteld 4 April 1888 door B. van Albada.629 

1888  
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 

- de heer A. Labberton, Rekenen, Wiskunde, ƒ100,- én Directeur, ƒ100,-. 
- de heer B. van Albada, Opvoedkunde en Onderwijskunde per 1 September,    
 jaartractement ƒ50,- 
- de heer H.W. Brugmans, Nederlandse Taal, Aardrijkskunde, ƒ100,- 
- de heer Dr. J. Mijers, Kennis der natuur ƒ50,- 
- de heer F.W. Fick, die Opvoedkunde en Onderwijskunde gaf, is naar elders vertrokken. 
- de heer J. Buis, Geschiedenis, ƒ50,- 
- de heer H. Vorderman, Handtekenen, ƒ50,-. 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1888 worden deze lessen niet gegeven. 

Bij het begin van de cursus op 1 April 1888 telde de inrichting 37 leerlingen te weten: 24 
mannelijke en 13 vrouwelijke, waarvan 9 leerlingen (7 mannelijke en 2 vrouwelijke in de 
voorbereidende klasse. 
 
Zes kwekelingen van de 4e klasse (3 mannelijke en 3 vrouwelijke) legden met gunstig gevolg 
het examen af, ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als onderwijzer of 
onderwijzeresse. Eén vrouwelijke kwekeling van de 4e klasse, die om redenen van financiële 
aard de inrichting verliet, verkreeg een betrekking als gouvernante. 
Een mannelijke kwekeling van de 4e klasse vertrok metterwoon naar Amsterdam en werd 
daar geplaatst aan de Normaalschool tot opleiding van Christelijk Onderwijs. 
Nog werden de lessen verlaten door twee mannelijke kwekelingen van de eerste klasse: één 
door verhuizing, de ander door redenen van geldelijke aard. 
Aan een vrouwelijke kwekeling van de 4de klasse werd na voldoende afgelegd examen een 
akte van bekwaamheid als onderwijzeres in de nuttige handwerken voor meisjes uitgereikt. 
Drie mannelijke en één vrouwelijke kwekeling namen aan het toelatingsexamen deel: één 
mannelijke kwekeling werd geplaatst in de eerste klasse, twee mannelijke kwekelingen en één 
vrouwelijke in de tweede afdeling van de voorbereidende klasse. 

Op 1 April 1889 werd het onderwijs gevolgd door 29 leerlingen, als volgt: 

 
629 GAH 170, folio 7, pagina 121t/m 123 
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     man vrouw totaal 
4de klasse 7 5 12 
3de klasse 2 1 3 
2de klasse 2 1 3 
1ste klasse 1 - 1 
Voorber. klasse 7 3 10 
Totaal 19 10 29 

  

De door het vertrek van de heer F.W. Fick op 1 September 1888 ontstane vacature, werd 
vervuld door de benoeming van de heer A.A. Groot, hoofd van een openbare school alhier. 
Aan de heer Groot werd onderwijs in geschiedenis en aardrijkskunde opgedragen. 

Tengevolge van de benoeming van de heer S. Holzmüller tot hoofd der kosteloze school 
alhier, kwam de betrekking van klasse-onderwijzer vacant. In deze vacature werd voorzien 
door benoeming van de heer W. Toose, die op 1 Maart (vertrek van de heer Holzmüller) bleef 
belast met onderwijs in Rekenen en Wiskunde aan de 3de en 4de klassen. De heer Toose werd 
het onderwijs in de Nederlandse Taal in zijn gehele omvang, benevens Rekenen, Vormleer, 
Geschiedenis, Aardrijkskunde en Wiskunde aan de 1ste en 2de klassen opgedragen. 

Door de goede zorgen van het bestuur der gemeente Hoorn werden de minder bruikbare 
schoolbanken door betere vervangen. 
Van de bibliotheek der inrichting, met enige werken uitgebreid, werd doelmatig gebruik 
gemaakt.  Vlijt, gedrag en vorderingen van de leerlingen gaven over het algemeen reden tot 
tevredenheid. 

Opgemaakt op 4 April 1889 door B. van Albada, directeur.630 

1889  
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 

- heer A. Labberton, Rekenen, Wiskunde, ƒ100,- en directeur, ƒ100,-. 
- heer B. van Albada, Opvoedkunde en Onderwijskunde, ƒ50,-, 
- heer H.W. Brugmans, Nederlandse Taal, Aardrijkskunde, ƒ100,- 
- heer Dr. J. Mijers, Kennis der natuur ƒ50,- 
- heer J. Buis, Geschiedenis, ƒ50,- 
- heer H. Vorderman, Handtekenen, ƒ50,-. 
- heer A.A. Groot, idem  
- heer W. Toose, idem            
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1889 worden deze lessen niet gegeven. 

 

 

 
630 GAH 170, folio 8, pagina 119 t/m 121 
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Jaarverslag Rijksnormaallessen: 

Bij het begin van de cursus op 1 April 1889 telde de inrichting 29 leerlingen te weten, 19 
mannelijke en 10 vrouwelijke, waarvan 7 mannelijke en drie vrouwelijke in de 
voorbereidende klasse. 
Twee personen verzoeken tussentijds te worden toegelaten; het hiertoe vereiste examen werd 
op 20 mei gehouden. Uitslag: één vrouwelijke kwekeling werd tot de tweede afdeling der 
voorbereidende klasse toegelaten. 
Drie kwekelingen van de 4e klasse, een mannelijke en twee vrouwelijke, legden met gunstig 
gevolg het examen af ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als onderwijzer of 
onderwijzeresse. 
Twee mannelijke kwekelingen van de tweede klasse werden na afgelegd vergelijkend examen 
in het genot gesteld van een Rijksbeurs aan de Rijkskweekschool te Haarlem. Verder werden 
de lessen nog verlaten door een mannelijke kwekeling uit de 4e klasse die de lust tot verdere 
studie had verloren. En door een mannelijke kwekeling uit de 3e klasse om redenen van 
gezondheid. 
Een mannelijke kwekeling van de 4e klasse die een dienstplichtig nummer had getrokken, 
werd alhier in garnizoen geplaatst en hij woonde voor zover 's lands dienst dit toeliet, de 
lessen bij. 
Aan twee vrouwelijke kwekelingen van de 4e klasse werd na voldoende afgelegd examen een 
akte van bekwaamheid als onderwijzeres in de nuttige handwerken uitgereikt. 
11 candidaten, 7 mannelijke en 4 vrouwelijke, namen deel aan het toelatingsexamen tot de 
nieuwe cursus; allen werden toegelaten. Twee (een mannelijke en een vrouwelijke) wensten 
echter de lessen niet te volgen. 
 
Op 1 April 1890 werd het onderwijs gevolgd door 20 leerlingen verdeeld over verschillende 
klassen: 

  man vrouw Totaal 
4de klasse 4 4 8 
3de klasse 1 1 2 
2de klasse 1 - 1 
1ste klasse 6 3 9 
 12 8 20 

 

De voorbereidende klassen zijn met die datum opgeheven. 

De heer P. Blokker, onderwijzer aan de voorbereidende klasse, werd benoemd tot hoofd van 
een school in de Purmer en werd op 16 Mei opgevolgd door de heer J.F. Niermeyer, die met 
ingang van 1 September werd benoemd tot leraar Geschiedenis en Aardrijkskunde aan het 
Erasminiaans Gymnasium te Rotterdam. 
Op 1 September trad de heer F.T. Popma op als opvolger van de heer Niermeyer in functie, 
zodat het onderwijs aan die klasse geregeld kon worden gegeven. 
Op 1 februari werd de heer A.A. Groot, onderwijzer in de Geschiedenis en Aardrijkskunde 
aan de 3e en 4e klassen, eervol ontslagen, op de 16de Februari daaraan volgende werd hij 
opgevolgd door W. Toose, als onderwijzer in de Geschiedenis. Gedurende de vacature werden 
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de lessen in overeenstemming met artikel 16 van het algemeen reglement door de heren Toose 
en Popma gegeven. Vlijt, gedrag en vorderingen de leerlingen gaven over het algemeen reden 
tot tevredenheid.  

Opgemaakt 1 April 1890 door B. van Albada, Directeur.631 

1890  
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 

- de heer A. Labberton, Rekenen, Wiskunde, ƒ100,- en directeur,    ƒ100,-. 
- de heer B. van Albada, Opvoedkunde en Onderwijskunde,        ƒ50,-, 
- de heer P. de Vos, (later A. de Weerd) Nederlandse Taal, Aardrijkskunde  ƒ100,- 
- de heer Dr. J. Mijers, Kennis der natuur            ƒ50,- 
- de heer J . Buis, Geschiedenis             ƒ50,- 
- de heer H. Vorderman, Handtekenen            ƒ50,-. 
- de heer A.A. Groot,   " 
- de heer W. Toose.                " 
Er is geen bevoegde leraar voor Landbouwkunde; in 1890 worden deze lessen niet gegeven. 

Over een op te richten Landbouwcursus: 
In het begin van 1891 kwam een adres bij Uwe vergadering in van de afdeling Hoorn van de 
Hollandsche Maatschappij van Landbouwhoudenden met het verzoek hier een 
Landbouwcursus in het leven te roepen ten diensten van jongelieden van de landbouwende 
stand en anderen die in de landbouw hun bedrijf willen zoeken. Ingevolge het daarop door U 
genomen besluit, werd door ons aan de regering het verzoek gericht om voor het oprichten 
van een Landbouwcursus in deze gemeente een jaarlijkse subsidie te verlenen van ƒ300,-. 
Mocht een gunstige beslissing op dat verzoek worden genomen, dan stellen wij ons voor u 
terzake der organisatie de nodige voorstellen te doen. 

Over de Rijksnormaallessen in Hoorn: 
Bij het begin van de cursus, 1 April 1890, telde de inrichting 20 leerlingen te weten 12 
mannelijke en acht vrouwelijke. Tussentijds werden drie kwekelingen toegelaten; een 
mannelijke en een vrouwelijke in de vierde klas en een mannelijke in de tweede klas. Acht 
kwekelingen van de vierde klas, 4 mannelijke en 4 vrouwelijke legden met gunstige uitslag 
het examen af ter verkrijging van een akte van bekwaamheid als onderwijzer of 
onderwijzeresse. 
Drie van de vrouwelijke kwekelingen waren bij het afleggen van dit examen reeds in het bezit 
van een akte van bekwaamheid tot het geven van Onderwijs in de nuttige handwerken, terwijl 
de vierde deze akte bij de jongste zitting der examencommissie behaalde. 

 
631 GAH 170, folio 8, pagina 118 t/m 120 
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Nog werd deze akte uitgereikt aan ene vrouwelijke kwekelinge van de 4e klasse. Een 
mannelijke kwekeling van de derde klasse werd met inachtneming der daartoe van kracht 
zijnde voorschriften wegens slecht gedrag en gebrek aan ijver van de inrichting verwijderd. 
Verder werden de lessen verlaten door twee mannelijke kwekelingen van de eerste klasse die 
ongeschikt bleken te zijn.  
Zes vrouwelijke kandidaten namen deel aan het toelatingsexamen tot de nieuwe cursus; één 
werd toegelaten tot de tweede klasse, 5 tot de eerste klasse. 
 
Op 1 April 1891 bedroeg het aantal leerlingen 18, als volgt verdeeld: 

  mannelijke vrouwelijke samen 
4de klasse 1 2 3 
3de klasse 2 - 2 
2de klasse 2 4 6 
1ste klasse 2 5 7 
totaal 7 11 18 

 
 Na de 1ste September 1890 werd het onderwijs in overeenstemming met de nieuwe "Regelen" 
gegeven. 
Aan Mej. G. van Eden werd met ingang van 1 September eervol ontslag gegeven als 
onderwijzeres. 
Over het algemeen gaven gedrag, vlijt en vorderingen van de leerlingen reden tot 
tevredenheid. 
De bibliotheek is doelmatig ingericht en veel gebruikt. 
Opgesteld: 1 April 1891 door B. van Albada, Directeur.632 

1891  
Ten aanzien van de oefenschool tot opleiding van onderwijzers tot de rang van 
hoofdonderwijzer, het aan deze school gegeven onderwijs en de uitkomsten daarvan nemen 
wij de vrijheid te verwijzen naar het hier voren opgenomen verslag van de Commissie van 
Plaatselijk toezicht op het lager onderwijs en bepalen wij ons bij een opgave van de 
tegenwoordige jaarwedden der aan die inrichting geplaatste onderwijzers, zoals er zijn: 

- heer A. Labberton, Rekenen, Wiskunde, ƒ100,- en directeur,   ƒ100,-. 
- heer B. van Albada, Opvoedkunde en Onderwijskunde,      ƒ50,-, 
- heer P. de Vos, (later A. de Weerd) Nederlandse Taal, Aardrijkskunde,  ƒ100,- 
- heer Dr. J. Mijers, Kennis der natuur        ƒ50,- 
- heer J. Buis, Geschiedenis,          ƒ50,- 
- heer H. Vorderman, Handtekenen,         ƒ50,-. 
- heer A. A. Groot, idem 
- heer W. Toose, idem 
De vroeger aan de oefenschool gegeven lessen in de Landbouwkunde zijn opgeheven door de 
oprichting, ten vorige jare, van een Landbouwcursus, waaraan de lessen worden gegeven door 
de Directeur van het Rijkslandbouwproefstation. 

 
632 GAH 170, folio 8, pagina's 113 en 114 
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Op de 1ste April 1891 bedroeg het aantal leerlingen 18, te weten 7 mannelijke en 11 
vrouwelijke. De kwekelingen van de 4e klasse, die de gehele cursus hadden gevolgd, (een 
mannelijke en een vrouwelijke) deden met gunstige uitslag examen als onderwijzer en 
onderwijzeresse. 
Ook legden zij met goed gevolg examen af in de Vrije- en Ordeoefeningen der Gymnastiek. 
Genoemde vrouwelijke kwekelinge was reeds in het bezit eener akte van bekwaamheid voor 
Nuttige Handwerken, in welk vak door een andere vrouwelijke kwekeling eveneens een 
voldoende examen werd afgelegd. 
Twee mannelijke kwekelingen kozen een ander beroep. 
Aan het toelatingsexamen tot de nieuwe cursus werden drie kandidaten, twee mannelijke en 
een vrouwelijke, toegelaten.  

Op 1 April bedroeg het aantal leerlingen 17: 

   mannelijke vrouwelijke samen 
4de klasse 2 1 3 
3de klasse - 4 4 
2de klasse 2 5 7 
1ste klasse 2 1 3 
totaal 6 11 17 

 
De Heer W. Toose nam tegen 1 Oktober een benoeming aan tot leraar aan de Handelsschool 
te Amsterdam. Op die datum werd hij vervangen door de heer F.T. Popma te Arnhem. De 
heer F. Felkers alhier werd tijdelijk aangesteld als gymnastiekonderwijzer ter vervulling van 
de vacature, ontstaan door het overlijden van de heer B.H. Habbema. Er is nog geen 
definitieve benoeming. 
De bibliotheek onderging enige uitbreiding, ook door het opnemen van enige  boekwerken uit 
de bibliotheek der opgeheven Rijksnormaallessen te Edam. 
Vlijt, gedrag en vorderingen gaven reden tot tevredenheid. 
 
Opgemaakt, Hoorn, April 1892 door B. van Albada, Directeur.633 
 
1896  
Uit het jaarverslag 1896 over de Normaalschool: 
Op pagina 119 is bij de inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen 
waarvan de heer B. van Albada, Hoofd van de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes, 
directeur is, uitdrukkelijk voor het eerst vermeld: 

Er bestaat ook een inrichting voor Normaallessen, uitsluitend voor Rooms-Katholieke 
kwekelingen. Van deze inrichting is de heer B.G. Brom, Hoofd van de Rooms-Katholieke 
school voor jongens, Directeur.634 

1899  
Uit het jaarverslag 1899: Behalve de inrichting voor Rijksnormaallessen, waar de heer B. van 
Albada, Hoofd van de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes, directeur is, bestaat 

 
633 GAH 170, folio 8, pagina's 111-113 
634 GAH 170, folio 10 
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alhier thans ook een inrichting voor Normaallessen uitsluitend voor Rooms-Katholieke 
kwekelingen, van welke inrichting de heer B.G. Brom, Hoofd der Rooms-Katholieke school 
voor jongens, directeur is. 

De inrichting telde bij het begin van de cursus op 1 April 1899 58 leerlingen, waarvan 41 in 
de voorbereidende klasse. 
Acht kwekelingen, te weten twee mannelijke zes vrouwelijke, die de gehele cursus hadden 
gevolgd, verlieten de inrichting, nadat zij met goed gevolg examen hadden afgelegd als 
onderwijzer of onderwijzeresse. 
Twee mannelijke kwekelingen waren toen in het bezit van een akte voor de vrije- en 
ordeoefeningen der gymnastiek, evenals vijf der vrouwelijke kwekelingen terwijl evenzeer 
vijf der vrouwelijke kwekelingen de bevoegdheid bezaten tot het geven van les in de nuttige 
handwerken. 
In de loop van de cursus behaalde nog een mannelijke kwekeling de akte voor vrije- en orde-
oefeningen der gymnastiek. 
Een vrouwelijke kwekeling verwierf een Rijksbeurs aan de Kweekschool voor 
Onderwijzeressen te Apeldoorn. Bovendien werden de lessen nog verlaten door een 
mannelijke kwekeling uit de 4e klasse, die bij het akte examen was afgewezen. De opleiding 
werd ook verlaten door een vrouwelijke kwekeling van de 3e klasse om redenen van 
gezondheid. Tevens werd de opleiding verlaten om redenen van gezondheid door twee 
vrouwelijke kwekelingen uit de tweede klasse en een mannelijke uit de eerste, welke een 
andere beroep kozen. Ook door twee mannelijke kwekeling uit de eerste klasse die de 
opleiding verlieten wegens ongeschiktheid voor de studie, terwijl een vrouwelijke kwekeling 
van die klasse in de voorbereidende klasse werd overgeplaatst. 
Een mannelijke kwekeling van de voorbereidende klasse die de lust tot verdere studie verloor, 
koos een ander beroep. 
 
1900 
Aan het einde van de cursus op 31 Maart 1900 was het aantal leerlingen 41. Tussentijdse 
toelatingen hadden niet plaats. 21 jongen lieden verzochte toelating tot de nieuwe cursus. 
Acht tot de voorbereidende klasse, 12 onvoorwaardelijk en een voorwaardelijk tot de eerste 
klasse. 

Op 1 April 1900 was het aantal leerlingen van 55 over de verschillende klassen verdeeld: 

 mannelijke vrouwelijke samen 
4de klasse 6 6 12 
3de klasse 3 5 8 
2de klasse 9 1 10 
1ste klasse 2 11 13 
Voorber. klasse 7 5 12 
totaal 27 28 55 

 
Door de goede zorgen van het Edelachtbare Bestuur van de gemeente Hoorn werd door het 
aanbrengen van een lantaarn op het schoolplein een zeer gewaardeerde verbetering van de 
verlichting tot stand gebracht. 
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Bij het begin van de cursus werd Dr. J. Prince, alhier, aan de inrichting verbonden om 
onderwijs te kunnen geven in Gezondheidsleer en Drankbestrijding. 
Aan de heer H.F.A. Utermöhlen, leraar in zang, die gedurende ruim 37 jaar dit onderwijs had 
gegeven, werd op verzoek met ingang van 1 April eervol ontslag verleend. In zijn plaats werd 
benoemd J. van Dissel, muziekonderwijzer alhier. 
Er zijn redenen tot tevredenheid over gedrag, vlijt en vorderingen der kwekelingen. 
De bibliotheek is wederom doelmatig gebruikt. 
Opgemaakt 3 April 1900 door B. van Albada, Directeur.635 

1902-1903 
Uit het jaarverslag 1902-1903: Behalve de inrichting voor Rijksnormaallessen, waar de heer 
B. van Albada, Hoofd van de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes, directeur is, 
bestaat alhier thans ook een inrichting voor Normaallessen uitsluitend voor Rooms-
Katholieke kwekelingen, van welke inrichting de heer B.G. Brom, Hoofd der Rooms-
Katholieke school voor jongens, directeur is. 

Het door de Directeur der Rijksnormaallessen, alhier, ons welwillend verstrekte verslag der 
inrichting over 1902, laten we hier volgen: 
Jaarverslag van de Rijksnormaallessen te Hoorn, cursus 1902-1903. 
De inrichting telde bij het begin der cursus op 1 April 1902 51 leerlingen, waarvan 11 in de 
voorbereidende klassen. De lessen worden verlaten door drie kwekelingen: 
één mannelijke en twee vrouwelijke, die met goed gevolg examen hadden afgelegd als 
onderwijzer of onderwijzeresse. Deze 3 kwekelingen waren toen in het bezit ener akte van 
bekwaamheid voor de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek, terwijl één der vrouwelijke 
leerlingen bovendien de bevoegdheid bezat tot het geven van onderwijs in de nuttige 
handwerken voor meisjes. 
Vijf kwekelingen, drie mannelijke en twee vrouwelijke, behaalden in de loop van de cursus 
een akte voor de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek en acht vrouwelijke een akte voor 
de nuttige handwerken. 
Twee mannelijke kwekelingen verwierven een beurs aan de Rijkskweekschool voor 
onderwijzers te Haarlem. 
Bovendien werden de lessen nog verlaten door drie kwekelingen, een mannelijke en twee 
vrouwelijke, die ten gevolge van verandering van woonplaats naar een andere 
Normaalinrichting worden overgeplaatst. 
Eén mannelijke kwekeling van de 4e klasse koos een ander beroep; één mannelijke kwekeling 
vertrok om redenen van gezondheid, één vrouwelijke kwekeling vertrok om een andere reden 
en door drie kwekelingen, 2 mannelijke en 1 vrouwelijke der voorbereidende klasse, die voor 
verdere opleiding ongeschikt bleken. 
Toelatingen hadden tussentijds niet plaats. 
Voor de toelatingsexamens tot de nieuwe cursus meldden zich tien jongelieden aan: één werd 
toegelaten tot de 3e klasse der Normaallessen, vijf tot de eerste klasse en 4 tot de 
voorbereidende klasse. 
 
Op 1 April 1903 bedroeg het aantal leerlingen 43: 

 
635 GAH 170, folio 10, pagina's 123-125 
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 mannelijk vrouwelijk samen 
4de klasse 8 7 15 
3de klasse 2 5 7 
2de klasse 3 3 6 
1ste klasse 1 6 7 
subtotaal 14 21 35 
Voorber. klasse    
2de klasse 4 1 5 
1ste klasse 1 2 3 
Geheel totaal 19 24 43 

 
In de loop van de cursus kwamen er geen veranderingen in het onderwijzend personeel voor. 
De ondertekende verzocht en verkreeg met ingang van 1 April 1903 ontheffing van het 
onderwijs in Pedagogiek. In zijn plaats werd benoemd de heer M. Mantel, hoofd van de 
school in Wester Blokker. 
Gedrag, vlijt en vorderingen van de kwekeIingen gaven over het algemeen reden tot 
tevredenheid. 
Van de bibliotheek der inrichting werd doelmatig gebruik gemaakt. Zij onderging een 
belangrijke verbetering, doordat boeken worden gebonden en enkele afgelezen exemplaren 
vervangen door nieuwe. Ook werden enige nieuwe werken aangeschaft. De catalogus werd 
herdrukt. 
Ook in 1902 stelde het Teekengenootschap Debutade, alhier, zijn kunst beschouwingen 
kosteloos voor de kwekelingen toegankelijk. 
 
Algemeen 
Overzicht Schoolgebouwen: 
- Hogere Burgerschool in de Muntstraat, 
- Eerste Burgerschool voor jongens aan het Nieuwe Noord, 
- Eerste Burgerschool voor meisjes aan het Kerkplein, 
- Tweede Burgerschool voor jongens en meisjes in de Kruisstraat, 
- Rijksnormaallessen in de Kruisstraat, 
- School voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat, 
- Stadsbewaarschool in de Kruisstraat, 
- Gymnastieklokaal aan de Vest, 
- Naaischool voor behoeftige meisjes in het schoollokaal aan het Nieuwe Noord, 
- Tekenschool en de Muziek- en Zangschool in het gebouw aan de Wisselstraat, in  dat 
gebouw is ook de Volksleesbibliotheek. 
 
In de Kruisstraat is een schoolplein van 360 m2. 
In het Waaggebouw staan meubelen van het voormalig tekenlokaal, gereedschappen en 
kaasberries. 
 
Over onderhoud. 
Onderhoud aan de scholen voor gewoon lager onderwijs gegund aan O.H. Nauta voor ƒ415,-, 
Onderhoud uitvoeren aan de 1ste Burgerschool voor jongens op het Nieuwe Noord; aan de 
brandstofberging, 
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Aan de 1ste Burgerschool voor meisjes in de Kerkstraat, de vloeren, het schoollokaal en het 
meubilair gegund aan L. Visser voor ƒ1991,- en ƒ315,-, 
Aan de 2de Burgerschool voor jongens en meisjes in de Kruisstraat en aan de Normaalschool; 
het schilderwerk en veranderingen aan de ramen. 
Aan de school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat; het schilderwerk binnen in 6 
lokalen sylicaten aan de voorgevel, een afvoerbuis aan de westzijde van de gevel. 
In de Kruisstraat herstel van de bovenprivaten, 
Aan het Kerkplein op het schoolplein een Spruit voor ƒ62,90, 
Meubilair aan de scholen voor ƒ373,-, 
Aan de HBS, annex conciërgewoning en gymnastieklokaal, meubilair voor ƒ290,-, 
Aan de bewaarschool in de Kruisstraat, meubelen voor ƒ180,-, 
Aan de Naaischool aan het Nieuwenoord meubelen voor ƒ92,-. 
Opgemaakt Hoorn: 1 April,  B. van Albada, Directeur.636 
 
Jaarverslag 1903  
B&W maken in dit jaarverslag met leedwezen melding van het overlijden van de heer B.G. 
Brom, hoofd van de Rooms-Katholieke Parochiale jongensschool. 
Een woord van hulde aan de nagedachtenis van deze bekwame en degelijke onderwijzer mag 
niet ontbreken.637 

Jaarverslag 1903/1904  
Inrichtingen tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen. 

Behalve de inrichting voor Rijksnormaallessen waarvan de heer B. van Albada, hoofd der 2de 

Burgerschool voor jongens en meisjes, directeur is, bestaat hier ook een inrichting voor 
Normaallessen uitsluitend voor Rooms-Katholieke kwekelingen, waarvan de directeur is de 
Heer E.H. Rijkenberg. 

Op de 1ste April 1903 bij het begin van de cursus zijn er 43 leerlingen, waarvan acht in de 
voorbereidende klassen. 
De lessen werden verlaten door vijf kwekelingen, te weten drie mannelijke en twee 
vrouwelijke, die met goed gevolg examen hadden afgelegd als onderwijzer en 
onderwijzeresse. Deze kwekenlingen waren in het bezit van een akte van bekwaamheid voor 
de vrije- en ordeoefeningen van de gymnastiek. Bovendien hadden de vrouwelijke de 
bevoegdheid in het geven van Onderwijs in de nuttige handwerken. 

Vijf kwekelingen, te weten drie mannelijke en twee vrouwelijke, behaalde in de loop van de 
cursus de acte voor het vak J. 

Drie mannelijke kwekelingen verwierven een beurs aan de Rijkskweekschool te Haarlem en 
één mannelijke kwekeling van de voorbereidende klasse een aan die te Middelburg. 

De inrichting werd verlaten door twee vrouwelijke kwekelingen van de eerste klasse wegens 
ongeschiktheid; ook door een vrouwelijke kwekeling van de 4e klasse om andere redenen en 

 
636 GAH 170, -- 
637 GAH 170, folio 11, pagina 129 
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door een mannelijke en een vrouwelijke kwekeling van de voorbereidende klasse wegens 
gebrek aan lust. Tussentijds werd een vrouwelijke kwekeling toegelaten tot de eerste klasse en 
twee vrouwelijke tot de voorbereidende klasse waarvan één daarop de inrichting verliet om 
redenen van geldelijke aard. 

17 jongelieden meldden zich aan voor de toelatingsexamens tot de nieuwe cursus. Hiervan 
werden 7 toegelaten tot de eerste klasse en 5 tot de voorbereidende klassen. 

Op 1 April 1903 bedroeg het aantal leerlingen 40, als volgt verdeeld: 

 mannelijk vrouwelijk samen 
4de klasse 7 5 12 
3de klasse - 7 7 
2de klasse 1 5 6 
1ste klasse 3 4 7 
subtotaal 11 21 32 
 Voorber. klasse    
2de klasse - 3 3 
1ste klasse 1 4 5 
Geheel totaal 12 28 40 

 
Personeelsoverzicht: 
De heer De Vries Lam, leraar Tekenen, werd benoemd tot directeur van de Academie 
Minerva te Groningen. Hij verzocht en kreeg eervol ontslag op 15 Augustus. In zijn plaats 
werd benoemd de heer J.C. Kerkmeijer, leraar aan de HBS alhier. De heer J.W. Ruinen, 
onderwijzer aan de voorbereidende klassen en leraar Frans, werd benoemd tot onderwijzer 
aan de Rijkskweekschool te Haarlem. De heer C.H. Wolbers, hoofd van een school alhier, 
volgde hem op 1 September op als onderwijzer Frans en de heer T. van den Blink, hoofd der 
school te Hobrede, op 1 September, als onderwijzer aan de voorbereidende klassen. 
Van 15 September tot 1 November werd het onderwijs aan deze klassen gegeven door Mej. C. 
Woestenburg alhier. De heer S. Holzmüller nam twee lessen in Algebra van de heer Wolbers 
over. Over het algemeen gaven gedrag, vlijt en vorderingen van de kwekelingen reden tot 
tevredenheid. Van de bibliotheek werd doelmatig gebruik gemaakt. Het aantal hulp- en 
leermiddelen voor het Aardrijkskundeonderwijs werd enigszins uitgebreid. 

Ook in 1903 stelde het Tekengenootschap "Debutade" alhier, zijne Kunstbeschouwingen 
kosteloos voor de kwekelingen toegankelijk. 

Opgemaakt Hoorn, April 1904 . 

B. van Albada, Directeur.638 

Jaarverslag 1908-1909  
Over de Rijksnormaallessen: 
De inrichting telde op 1 April 1908 bij het begin der cursus 53 leerlingen, waarvan 20 in de 
voorbereidende klassen. 

 
638 GAH170 , folio .??., pagina 144-147. 
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In het voorjaar van 1908 legden 4 kwekelingen, één mannelijke en drie vrouwelijke, met 
gunstig gevolg examen af voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer of onderwijzeres. 
Ze verlieten de inrichting evenals een mannelijke kwekeling die in April 1908 deze akte 
behaalde. 
Beide mannelijke kwekelingen waren toen ook in het bezit van een akte voor de vrije- en 
ordeoefeningen van de gymnastiek. De drie vrouwelijke kwekelingen waren in het bezit van 
een akte van bekwaamheid tot het geven van onderwijs in de nuttige handwerken. Eén 
vrouwelijke kwekeling van de 4e klasse verliet de inrichting nadat zij met ongunstig gevolg 
het examen van de akte van bekwaamheid als onderwijzeres had afgelegd. Nog drie 
mannelijke kwekelingen verlieten de lessen; zij mochten een beurs verwerven aan een 
Rijkskweekschool voor onderwijs. Eén vrouwelijke kwekeling die een plaatsing verwierf aan 
de Rijksnormaallessen te Den Helder. 
Van de 20 kwekelingen der voorbereidende klassen werd een vrouwelijke kwekeling geplaatst 
aan de Kweekschool voor onderwijzers en onderwijzeressen te Haarlem. Eén mannelijke 
kwekeling moest de lessen om gezondheidsredenen verlaten en een mannelijke en een 
vrouwelijke verlieten de inrichting; zij hadden teveel moeite met het volgen der lessen met de 
gewenste uitslag. Tussentijds zijn toegelaten een mannelijke kwekeling tot de eerste klasse 
van de Normaallessen en 3 vrouwelijke kwekelingen legden met goed gevolg het examen af 
voor nuttige handwerken. 
Zes kwekelingen, te weten één mannelijke en 5 vrouwelijke, behaalden de akte van 
bekwaamheid in onderwijs in de vrije- en ordeoefeningen der gymnastiek. 
Aan de toelatingsexamens voor de nieuwe cursus werd deelgenomen door 41 jongelieden; 
hiervan werden er 30 toegelaten, waarvan er 29 werkelijk aan de lessen wensten deelt te 
nemen. 
Dertien, te weten vij mannelijke en acht vrouwelijke, namen deel aan de Normaallessen en 16, 
zes mannelijke en tien vrouwelijke, werden in de voorbereidende klasse geplaatst. 
 
Op 1 Mei 1909 bedroeg het aantal kwekelingen 61, verdeeld over verschillende klassen: 
  

 mannelijk vrouwelijk samen 
4de klasse 2 9 11 
3de klasse - 5 5 
2de klasse 5 4 9 
1ste klasse 3 9 12 
subtotaal 10 27 37 
 Voorber. klasse    
2de klasse 5 3 8 
1ste klasse 6 10 16 
Geheel totaal 21 40 61 

 
Veranderingen in het personeel kwamen in dit cursusjaar niet voor. 
Het aantal leermiddelen vooral voor het onderwijs in de Aardrijkskunde werd enigszins 
uitgebreid. De bibliotheek werd doelmatig gebruikt. 
Het "Teekengenootschap Debutade" stelde ook in 1908 zijne kunstbeschouwingen voor de 
kwekelingen toegankelijk. 
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Opgemaakt door B. van Albada, Directeur639. 
 
Jaarverslag 1909  
Over de Rijksnormaallessen; 
De inrichting telde op 1 Mei 1909 in van de cursus 61 leerlingen waarvan 24 in de 
voorbereidende klassen. Begin Mei werd nog een kwekeling tot de vierde klasse toegelaten. 
In het voorjaar van 1909 legden zeven kwekelingen, te weten één mannelijke en 6 
vrouwelijke examen af voor de akte van bekwaamheid als onderwijzer of onderwijzeres; allen 
met gunstig gevolg. 
De mannelijke kwekeling was in het bezit van een akte voor de vrije- en ordeoefeningen voor 
de gymnastiek, de vrouwelijke leerlingen eveneens. 
Vijf van de zes vrouwelijke kwekelingen waren in het bezit van de akte van bekwaamheid 
voor het geven van onderwijs in nuttige handwerken. Zij verlieten daar op de inrichting die 
dus voortgezet werd met 55 kwekelingen, waarvan 31 aan de Rijksnormaallessen en 24 in de 
voorbereidende klasse. 
 
In de loop van het cursusjaar verlieten twee vrouwelijke kwekelingen de lessen; de één 
wegens huiselijke omstandigheden, de ander verwierf een beurs aan de Rijkskweekschool 
voor onderwijzeressen te Apeldoorn. 
Eén mannelijke kwekeling deed met gunstig gevolg examen voor de vrije- en ordeoefeningen 
van de gymnastiek; drie vrouwelijke evenzo. 
Vijf vrouwelijke kwekelingen slaagden voor het examen nuttige handwerken. In April 1910 
deden vijf kwekelingen examen en slaagden allen voor de akte als onderwijzer. Eén 
mannelijke kwekeling haalde bovendien de akte voor vrije- en ordeoefeningen. Toen de vijf  
kwekelingen de inrichting  op 1 Mei verlieten waren allen in het bezit van de akte voor 
onderwijzer. De twee mannelijke ook voor vrije- en ordeoefeningen. De drie vrouwelijke 
waren in het bezit van de akte nuttige handwerken. 
 
Aan de toelatingsexamens tot de nieuwe cursus werden door 31 jongelieden deelgenomen. 
Toegelaten werden: een vrouwelijke tot de tweede klasse van de Rijks normaallessen, zeven 
mannelijke en twee vrouwelijke tot de eerste klasse. Doch één kwekeling werd benoemd te 
Middelburg. 
Eén vrouwelijke kwekeling werd toegelaten tot de tweede klasse van de voorbereidende 
klassen, ook een mannelijke werd tot de tweede klasse toegelaten. 
Vijf mannelijke en één vrouwelijke werden tot de eerste klasse van de voorbereidende klassen 
toegelaten. Een vrouwelijke kwekeling, die niet tot de hogere klasse werd bevorderd, verliet 
de inrichting. 
Voor de voorbereidende klasse slaagden zes leerlingen voor de Normaallessen, één werd 
afgewezen en verliet de inrichting. 
 
 
 
 

 
639 GAH170F, pagina 150. 



 
 

268 
 

Op 1 Mei 1910 was het aantal kwekelingen 56, als volgt verdeeld: 
 mannelijk vrouwelijk samen 
4de klasse - 4 4 
3de klasse 5 4 9 
2de klasse 3 8 11 
1ste klasse 6 2 8 
subtotaal 14 18 32 
 Voorber. klasse    
2de klasse 6 10 16 
1ste klasse 5 3 8 
Geheel totaal 25 31 56 

 
Het onderwijs onderging enige uitbreiding: 
sedert 1 Juni 1909 namelijk 1 uur per week Algemene Geschiedenis gegeven aan de 3e klasse 
en 1 uur aan de 4e klasse. De onderwijzer is de heer F.H. Holzmüller, alhier. 
Ook in het bestand van zeven personeelsleden kwam verandering: 
de heer B. van Albada vraagt verlof aan, omstreeks September 1909 wegens 
gezondheidsproblemen. Tot waarnemend directeur werd door de minister aangewezen, 
ondergetekende en tot tijdelijk onderwijzer in Kennis der Natuur, de heer De Jongh Schiffer, 
leraar aan de Rijks HBS, tot tijdelijk onderwijzer in de Algebra, de Heer Holzmüller. 
Wegens voortdurende ongesteldheid vroeg en kreeg de heer Van Albada met ingang van 1 
Mei 1910 eervol ontslag als directeur en onderwijzer aan deze inrichting, waaraan hij sinds 1 
Januari 1884 verbonden was. Een woord van dank voor de vele verdiensten door de heer B. 
van Albada aan de Normaallessen in die 26 jaren bewezen, moge hier plaatsvinden. 
Met ingang van 1 Mei werd tot directeur benoemt de Heer N.H. Bruins, tot tijdelijk 
onderwijzers in de Kennis der Natuur, De Jongh Schiffer, de heer T. van de Blink, tot 
onderwijzer in de Meetkunde de heer Holzmüller, tot onderwijzer in de Algebra de Heer D.H. 
Poort, allen te Hoorn. 
 
In December had de inrichting, zij het ook niet op dezelfde voet als thans, 50 jaar bestaan. 
De bibliotheek werd weer uitgebreid en doelmatig gebruikt. 
Het gebrekkige van de lokaliteit wordt meer en meer gevoeld; aan twee zijden zijn de lokalen 
omgeven door werkplaatsen. 
De Normaalschool staat in de onmiddellijke nabijheid van de Stadsbewaarschool; door het 
leven van de leerlingen op het speelplein of in hun lokalen, wordt geven van Onderwijs aan de 
voorbereidende klassen moeilijk en soms zelfs onmogelijk. Meer dan eens is het noch aan de 
onderwijzer, noch aan de leerlingen mogelijk zich verstaanbaar te maken en moet daarom het 
geven van mondeling onderwijs gestaakt worden. 
Het is schadelijk voor het onderwijs, omdat de klas twee afdelingen telt. Bovendien moeten 
om dezelfde redenen vaak de ramen gesloten zijn; slecht voor de luchtverversing dus. 
Dit bezwaar is des te groter omdat 24 leerlingen plaats moeten nemen in een lokaal, dat voor 
dat getal niet groot genoeg is en vooral met het oog op het Tekenonderwijs. Het lokaal is te 
klein. Immers, in het begin van 1909 moesten de kwekelingen worden afgewezen, die een 
voldoende examen hadden afgelegd uit gebrek aan ruimte. De omstandigheid dat er twee 
lokalen zijn, staat de goede lesregeling in de weg. Telkens en telkens stuit de zo nodige 
wijziging de lesuren af; geen lokale disponibel. 
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Waardering voor de bereidwilligheid van B&W, die niet alleen toestemming gaven voor 
aanbrenging van verbeteringen, maar ook voor het gebruik van een lokaal voor het onderwijs 
in Scheikunde, en tot wederopzegging hebben toegestaan dat gedurende 2 uren per week 
gebruikt mag worden gemaakt van het gebouw in de Wisselstraat. 
Opgemaakt door N.H. Bruins, Directeur.640 
 
Jaarverslag 1910 
Uittreksel uit het jaarverslag der Rijksnormaallessen van de cursus 1910-1911. 
De inrichting telde op 1 Mei 1910 bij het begin van de cursus 56 leerlingen, waarvan 24 in de 
voorbereidende klassen. In de loop van de cursus deden vier kwekelingen van de 4e klasse 
met gunstig gevolg examen voor vrije- en ordeoefeningen van de gymnastiek. 
Vier deden de examen voor nuttige handwerken, drie daarvan slaagden, waarvan twee van het 
derde studiejaar en een van het tweede studiejaar. 
In het voorjaar van 1911 deden vier kwekelingen examen voor onderwijzer; twee zijn er 
geslaagd, twee moeten zich nog onderwerpen aan het mondeling gedeelte. 
Eén kwekeling werd geplaatst aan de Rijkskweekschool te Middelburg. 
Twee leerlingen verlieten de inrichting om andere redenen. 
In de loop van de cursus werd een leerling toegelaten. 
De cursus eindigde met 28 kwekelingen. 
 
Wat de voorbereidende klasse aangaat; twee verlieten de inrichting. Van de veertien 
geslaagden waren er elf voor de Normaallessen en acht kwekelingen van de eerste klasse 
werden bevorderd naar de tweede klasse. 
Aan het toelatingsexamen onderwierpen zich 44 aspiranten. Voor de tweede klasse deden 
twee examen, één is er geslaagd voor de eerste klasse. 
23 deden er examen voor de voorbereidende klasse; 17 daarvan zijn geslaagd. 
Er deden er 19 examen voor de voorbereidende klassen, waarvan 4 ook voor de tweede 
klasse. Die zijn allen afgewezen. 
Voor de eerste klasse slaagden 17 leerlingen. 
Bij het begin van de nieuwe cursus op 1 Mei 1911 zijn er 69 leerlingen met daarbij 
inbegrepen de twee die nog examen moeten doen. Er zijn 71 kwekelingen, te weten 31 
mannelijke en 40 vrouwelijke. 
 
Het aantal lesuren is weer uitgebreid met een uur Fysica en 1 uur Opvoedkunde. 
Thans ontvangen alle klassen afzonderlijk 1 uur per week les in de Fysica van de heer Van de 
Blink en Natuurlijke Historie van de heer De Jongh Schiffer. 
Ook in het personeelsbestand kwam verandering. 
Hoewel de heer B. van Albada met ingang van 1 Mei eervol ontslag vroeg en verkreeg en dus 
sedert dien datum niet meer behoort tot het personeel, meent ondergetekende (Bruins) dat 
alleen reeds om redenen van piëteit hier verteld moet worden het overlijden van de vroegere 
directeur van de inrichting slechts luttele maanden nadat hij pensioen had aangevraagd. 

 
640 GAH 170F, pagina 145 e.v. 
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Door de dood ontviel aan de inrichting de heer J. van Dissel, onderwijs in de Zang. Door zijn 
talenten en toewijding, door zijn ganse persoonlijkheid, blijve zijn nagedachtenis in dankbare 
herinnering voortleven. 
 
Met ingang van 1 Januari 1911 vroeg de heer dokter H.L.E. van den Berg ontslag als 
onderwijzer in de Gezondheidsleer. De redenen eerbiedigende, die de heer Van de Berg 
dwongen zijn functie neer te leggen, was zijn heen gaan te betreuren en heeft hij de dank der 
inrichting verdient voor het door hem gegeven onderwijs. 
Voor Zang werd tijdelijk benoemd de heer G. Hop, voor Gezondheidsleer de heer Stielen, arts 
te Westwoud, tot onderwijzer in de Algebra de heer D.H. Poort, tot onderwijzer in de Fysica 
de heer Van de Blink en tot tijdelijk onderwijzer in de Natuurlijke Historie de heer De Jongh 
Schiffer. 
Van de bibliotheek werd doelmatig gebruik gemaakt. Toch schijnt het de heer Bruins toe dat 
het aantal uurtjes dat de kwekelingen aan lectuur besteden, inkrimpt. Tot zekere hoogte 
verklaarbaar, al is het niet vergeeflijk. De voorbereiding voor het examen in de vrije- en 
ordeoefening van de gymnastiek en boven al in de nuttige handwerken voor meisjes, kosten 
vele, vele uren. 
Evenzo het school houden: een zestal uren per week. Geen wonder dat de kwekelingen soms 
moeilijk de tijd vinden voor de nodige lectuur, toch zo onmisbaar als middel tot ontwikkeling 
en beschaving. Met des te groter nauwlettendheid dient gewaakt, dat zij woekeren met hun 
tijd en dien allereerste besteden voor het vervullen van de "naastbijliggende plichten". 
 
Wat de lokaliteit betreft: afdoende is die kwestie nog niet opgelost. Het groot aantal 
aspiranten maakt het onmogelijk het toelatingsexamen te houden in de Rijksnormaallessen. 
De Heeren B&W geven goedgunstig de beschikking over enige lokalen van de voormalige 
HBS. Ondertussen blijft verbetering van lokaliteit noodzakelijk, voor nu de inrichting 
ongeveer 70 kwekelingen telt. 
Dankzij de grote en zeer gewaardeerde bereidwilligheid van B&W kreeg Bruins verlof tot 1 
Augustus 1911 enige lokalen van de voormalige HBS te mogen gebruiken. Moge de 
bezwaren die ene blijvende verbetering op dit moment nog tegenhouden in de loop van het 
begonnen cursusjaar niet onoverkomelijk blijken. 
Opgemaakt door de directeur: De heer N.H. Bruins.641 
 

10.13 Opheffing van de Rijksnormaalschool te Hoorn  
De Minister van O.K.&W laten in 1923 weten dat hij in het kader van concentratieplannen 
t.a.v.de Rijksopleidingsinrichtingen, overweegt de Rijksnormaallessen in Hoorn op te heffen.  
Dat betekent dat de uitvoering hiervan reeds plaats zal vinden in de eerste helft van 1924. 
Daardoor komt het gebouw waarin de Rijksnormaalschool is gevestigd tot beschikking van de 
Gemeente. Allicht is hier door de bouw van een nieuwe U.L.O.-school niet nodig. Als die 
mogelijkheid bestaat, of Hoorn dan de plannen voor een nieuw gebouw wil opgeven. 
De Minister van O.K.&W.642 

 
641 GAH 170F, pagina 146 - 148 
642 WFA/GAH 1923/393/36 
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11 BERICHTEN OVER HET ROOMS-KATHOLIEKE, 
PROTESTANTS-CHRISTELIJKE EN LUTHERSE 
ONDERWIJS (1800-1886) 
 
11.1 De Commissie tevreden over het onderwijs in het R.K. en het P.C. Weeshuis.  
De plaatselijke schoolcommissie bezocht in de maand Mei van dit jaar643 wederom de school 
in het Rooms-Katholieke Weeshuis binnen deze stad en zag bij vernieuwing hoe Heeren 
Regenten zich eene billijke aanspraak verwerven op de erkentenis dergenen, die in dit 
liefdadig gesticht worden opgevoed. In de school heerscht de beste orde, geregeldheid en 
zindelijkheid. Men vindt hier juiste inrigtingen, om den kinderlijke naijver op te wekken, 
goede bijzondere Schoolwetten,en zulke boeken gebruikt, die berekend zijn voor de 
vatbaarheid der kinderen, en het leren aangenaam maken. 
Het getal der leerlingen was 37, die in drie klassen verdeeld zijn, en door eenen welwillenden 
en zichzelf en vlijtig oefenende Onderwijzer Cornelis Amelien onderrigt ontvangen. Men 
spelde en las vrij goed. Over het algemeen was het schrijven uitmuntend, en aller bijzonderst 
was het genoegen der Commissie over de opstellen, die den kinderen om na geschreven te 
worden, werden opgegeven, als geheel geschikt voor de zedelijke vorming der jeugd. 
Men vond hier vlugge rekenaars en verscheidenen gaven bij het verbeteren van eenen op een 
bord kwalijk geschreven volzin, proeven van hunne bekwaamheden in de gronden en regels 
der Nederduitsche taal. 

Heeren Regenten zijn voornemens het locaal voor de School geschikt, nog te verbeteren, en 
toonen zoo hunne ernstige belangstelling in het welzijn der aan hun de zorg toevertrouwde 
kinderen. Met geen minder genoegen waren enige Leden der Schoolcommissie bij een 
buitengewoon examen der Schole in het Protestantsch Weeshuis tegenwoordig. 

De vriendelijke Receptie van Heeren Regenten, hunne zorg voor de goede opvoeding der 
kinderen en het goede onderwijs, ook in de Scholen, de bekwaamheid en vlijt van den 
onderwijzer (S. van Milligen, vZ) en de leerlust en vlijt der onderwijzelingen, vond men zoo 
uitmuntend en geschikt, dat de Schoolcommissie zich opnieuw het tot eenen pligt rekent, des 
wegens openlijk haren lof en goedkeuring te betuigen. 

11.2 Schoolnieuws over de benoemingen 644  
K. Amelien is op 18 Oktober 1808, oud 20 jaar, geëxamineerd door de Commissie van 
Holland, Noordelijk gedeelte. Hij is provisioneel schoolmeester in het R.K. Weeshuis te 
Hoorn. Alleen admissibel binnen Holland Noord Gedeelte. De vlijtige en arbeidzame 
jongeling Kornelis Amelien, die sedert eene geruime tijd de school van het R.K. Weeshuis 
met lof heeft waargenomen is nu, nadat hij onlangs te Haarlem den derden rang heeft te 
komen, tot onderwijzer in dit gesticht aangesteld. 
Ook op 18 Oktober 1808 is J. van den Hofs, oud 17 jaren, geëxamineerd door de Commissie 
van Holland Noordelijk gedeelte, waardoor ook hij in het bezit is gekomen van de 3e rang. 
Hij is thans ondermeester te Hoorn en alleen admissibel binnen Hollands Noordelijk gedeelte. 

 
643 Bijdragen uit het Schoolnieuws 1808, deel 8, pag. 50-51 
644 Bijdragen uit het Schoolnieuws 1808, deel 8, pag. 15, pag. 25, pag. 26. 
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Medio 1809 is Jacob Romijn benoemd tot schoolmeester in het Rooms-Katholieke Wees- en 
Armenhuis.645 

11.3 Vacature in de Lutherse School   
In de grasmaand (April) van 1809 is er een vacature aan de Lutherse school in Hoorn .646 
Men verlangt een bekwaam persoon, die tenminste in het bezit is van de derde rang. Hij moet 
tevens de nodige vereisten hebben om het ambt van Koster en Voorzanger bij de Lutherse 
gemeente alhier, waar te nemen. Het tractement dat bij deze post behoort, is ƒ100,- , behalve 
vrije woning en andere emolumenten. Jan Sunderman is benoemd.647  
 
11.4 Jan Engel als onderwijzer, koster, voorzanger in de Lutherse Kerk 
In de eerste jaren van de 19e eeuw werd de achterkamer van de kosterswoning in 1804 
ingericht als schoollokaal. Naast koster en voorzanger was Jan Engel na 1809 tevens 
onderwijzer en gaf er Lutherse en waarschijnlijk andere kinderen les. 
Hij trouwde met Elisabeth Reek en bleef werken tot zijn dood op 7 November 1844. Zijn 
vrouw overleefde hem tot 1848. Na de dood van Jan Engel werd deze locatie als school 
opgeheven.  

De situatie van de kosten voor koster, schoolmeester, organist en voorzanger was slechter na 
1801 door een scheuring in de Lutherse kerk. In 1809 kon men die kosten niet meer 
opbrengen. Waarschijnlijk heeft Engel als particulier schoolmeester de zaak draaiende 
gehouden. De situatie verbeterde na een herenigingsplan in 1815. In 1825 werden reparaties 
aangebracht. De ramen in de benedenste schuifkozijnen van de school, stijlen en drempels, 
onder- en bovendrempels van raamkozijnen enz. enz. werden hersteld.648 

11.5 Benoeming van Engel en Romein  
Engel649 aan de Lutherse School en Romein aan het R.C. Weeshuis.  

Uit: Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het onderwijs in het Koninkrijk 
Holland. Juli 1809; pag. 14: 
District schoolopziener is J. Dozy. 
J. Engel is op den 18e van de Hooimaand (= Juli) 1809, oud 19 jaren, geëxamineerd door de 
Commissie van Holland, Noordelijk gedeelte te Hoorn. Hij is alleen admissibel binnen 
Holland, Noordelijk gedeelte. 
De vacature van de Lutherse school te Hoorn, is vervuld door de aanstelling van den 
jongeling Jan Engel tot onderwijzer in deze school. Hij is in het bezit van de derde rang. 

De school in het Rooms-Katholieke Weeshuis is vacant door het vertrek van de onderwijzer 
Cornelis Amelien als secondant bij het Militair Instituut te Honselersdijk. Na voorafgaande 

 
645 0349/307 (behorende bij vergadering van 17 December 1823) 
646 Bijdragen schoolnieuws volume 9 1809 
647 Zie deel II,  pag. 360, regel 6. 
648 Lutherse Kerk, 1809 pag. 41, pag. 12, pag. 123 
649 Zie ook deel II, blz 249 en 250 
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oproeping van bevoegde sollicitanten is door Regenten van het huis beroepen en aangesteld 
Jan Romein, ondermeester op het eiland Texel, bezittende de derde rang.650 

11.6 De vier Evangelische geschiedartikelen 
Ten behoeve van het godsdienstonderwijs is het boek “De vier Evangelische 
geschiedartikelen, met betrekking tot Jezus, vooral ten nutte van de jeugd en mingeoefenden 
tot één gebragt opgehelderd en eenvoudig voorgedragen” verschenen. 
Geschreven door ds. J.W.C. Tencinck, in twee delen uitgegeven te Hoorn door boekdrukker 
Jan Pieters. Breebaart, in 1802 en 1803, kostprijs ƒ3,15.651 

11.7 Examinering van de leerlingen van het R.C. en het Protestante Weeshuis  
In het begin van July 1810 heeft de verdienstelijke Schoolcommissie der stad Hoorn de 
leerlingen der scholen van het Rooms-Katholieke Weeshuis, van het Protestantsche Weeshuis 
en van de Avondschool der Maatschappij tot Nut van het Algemeen geëxamineerd.652 
In de eerstgenoemde school waarin de nieuwe beroepen onderwijzer Jacob Romein, een 
kweekeling van den kundigen Van Maarst op het eiland Texel, zich met ijver bevlijtigt, heeft 
hij dit werk met een uitstekend genoegen verrigt. Hij bevond onder de leerlingen zo vele 
vordering in spellen, lezen, schrijven, rekenen en aardrijkskunde, in den onderwijzer zo veel 
geschiktheid voor zijn post en in de gehele inrigting dezer School zulk een goede orde, dat het 
hare verwachtingen zelfs overtrof.  
  
Van de school in het Protestantsche Weeshuis gewaagt de commissie bij aanhoudendheid met 
den grootste lof. Evenals in den verleden jaren zag men blijken van de oordeelkundige 
inrigting en leerwijzen deze school, van de aanmerkelijke vorderingen der leerlingen sedert 
het vorige examen, en van de kunde, ijver en braafheid van de zeer geachte leermeester. 

 

11.8 Uit het algemeen verslag over alle onderwijssoorten in 1840 
Het Hoger, Middelbaar en Lager Onderwijs dezer stede verkeert in een voldoende toestand; 
het onderwijs in de onderscheidene scholen, overeenkomstig de bestaande verordeningen 
gegeven wordende, gaat geregeld deszelfs gang.653 
Het getal leerlingen op de Latijnsche scholen is zonder dat hiervoor bepaalde oorzaken 
kunnen worden opgegeven de laatste 3 jaar niet toegenomen; vandaar dat men het 
conrectoraat, opengevallen door het vertrek van de Heer Costerus naar Arnhem niet heeft 
vervuld. 
De Plaatselijke Schoolcommissie is steeds tevreden over het onderwijs, het welk op de Lagere 
Scholen gegeven wordt. Zij handhaaft getrouwelijk de op dit belangrijke onderwerp bestaande 
wetten.  
De post van onderwijzeresse aan de Franse Kost- en Dagschool voor Jonge Juffrouwen, 
opengevallen door het verlenen van een eervol ontslag en pensioen aan mejuffrouw G. 
Schuurman, is vervuld door de benoeming van C.F. van Brink van 's Hage over welke men 
zeer tevreden is. 

 
650 Uit Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het Onderwijs. (1809) 
651 Uit Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het Onderwijs. (1809) 
652 Uit Bijdragen betrekkelijk de staat en verbetering van het Onderwijs. (1810) 
653 GAH 591, 12 febr. 1841, fol. 28vo - 29 
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Er heerst bij voortduring grote lust bij de leerlingen op de Stadstekenschool welker getal 60 
bedraagt. In het daarvoor bestemde zeer geschikte lokaal boven de Stadswaag is de 
gelegenheid aan dit aanzienlijk getal leerlingen doelmatig les te geven. 
Het Stedelijk bestuur getroost zich gaarne de onderstand welke uit de stadskas voor deze 
inrichting gegeven wordt. Men durft hopen dat de bereids aangevraagde medailles ook voor 
dit jaar van rijkswege zullen worden verleend. 
De Geneeskundige School voldoet bij voortduring aan de goede verwachting van deze 
heilzame inrichting. De Lectoren voldoen met ijver aan hunne roeping.  
Het verlies het welk deze school in het jaar 1839 leed door het overlijden van de kundige en 
ijverige Lector Rijnders, is hersteld door de in het jaar 1840 plaats gehad hebbende 
benoemingen van de Heren de Bordes en Hooghwinkel, die zich aanvankelijk uitmuntend van 
hun taak kwijten. 
Het Geneeskundig Genootschap onder de zinspreuk Vis Unita Fortior gaat voort zoo door het 
gratis vaccineren van onvermogenden als door anderen weldadige verrigtingen tot heil der 
menschheid werkzaam te zijn.654 
  

 
654 GAH 591, 12 Febr. 1841, fol. 29 
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12 MUZIEKONDERWIJS 
 

12.1 Een muzikant overlijdt 
Op 13 april 1821 's avonds om 11 uur stierf de ongehuwde muzikant Gerrit Krook. Gerrit 
woonde zijn hele leven in Hoorn. Zijn ouders Jan Krook en Dieuwertje Gerrits Goorn lieten 
hem op 13 mei 1746 dopen in de Rooms-Katholieke Statie in de Slijksteeg. Op 18-jarige 
leeftijd liet hij zich inschrijven bij de Schutterij. Hij woonde toen op het Nieuwe Noord. Als 
katholiek verwachtte hij van de Patriotten verbetering van de achterstandssituatie, waaronder 
deze bevolkingsgroep gebukt ging. Daarom ondertekende hij in 1787 een dankadres aan de 
Staten van Holland omdat zij het Kapitein-Generaalschap aan Stadhouder Willem de Vijfde 
hadden ontnomen. Zijn naam vinden we eveneens onder een akte van qualificatie waarmee 11 
burger-geconstitueerden gekozen werden, die toezicht zouden houden op het politiek 
handelen van de Hoornse vroedschap.  Hoewel de situatie na September  1787 voor hem geen 
verbetering werd, toen met behulp van de koning van Pruisen de Stadhouder in zijn ambt 
hersteld werd, bleek 8 jaar later dat hij daarin gelijk had gehad, toen de Bataafse revolutie 
plaatsvond. Al in 1796 werd duidelijk dat hij van het nieuwe bewind meer had te verwachten. 
Toen werden hij en Matthijs Groot tot "opzienders van de Turf" (Zij hielden toezicht op de 
verkoop van turf. vZ.) aangesteld. Zij namen de plaats in van Adriaan Zeijlder en Adriaan 
Doesjan omdat die (als prinsgezinden) geweigerd hadden om "de belofte bij het Provinciaal 
Bestuur, gearresteerd den vijfde April 1796 af te leggen, waardoor deselven van hunne posten 
als opzienders van de Turf zijn vervallen". 

Een jaar later werd hij wijkmeester in Wijk 16, één van de 19 wijken in Hoorn. Deze wijk 
omvatte het (Grote) Oost, zuidzijde vanaf de Gevangenpoort (dat is de oude Oosterpoort) tot 
de Appelsteeg, de Appelsteeg oostzijde,  de Appelhaven tot de Gevangenenpoort. 

Bij de invoering in 1806 van het Patent, een belastingaanslag om een beroep of bedrijf te 
mogen uitoefenen, betaalde hij als muzikant 15 stuivers.  Hij woonde toen op  nummer 40 in 
wijk 9. Van de toen genoemde musici, 10 in totaal, was hij de enige die in het verpondings-
kohier 1806-1810 voor een huis met erf werd aangeslagen. Zijn aanslag, opgelegd in de wijk 
1 of 9, bedroeg toen 8 gulden en 4 stuivers.  Gerrit Krook was dus bemiddelder dan zijn 
collega's. Het feit dat hij in 1821 begraven werd in een eigen graf, genummerd zuidzijde 173 
in de Grote Kerk duidt ook op een zekere welstand. 

Zijn beroep als muziekmeester laat hij aantekenen in 1811 de door het Franse bewind bevolen 
opstelling van een lijst van mannen die in aanmerking kwamen voor de krijgsdienst, de 
zogenaamde Registre Civique. Daarin staat dat hij "maitre de musique" is. 

12.2 De aanstelling van een muziekmeester 
Gerrit Krook was waarschijnlijk niet alleen bemiddelder maar ook meer ervaren dan zijn 
vakbroeders in Hoorn, gezien de reactie van het dagelijks bestuur van de stad kort na zijn 
overlijden. 

Het college van Burgemeesters betoogde op 16 Augustus 1821 "dat men reeds lang in deze 
stad verstoken is geweest van een bekwamen Meester in het geven van onderwijs in de 
Muzijk en, (dat) dit gebrek vergroot is sedert het onlangs overlijden van den  Muzijkmeester 
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Gerrit Krook, waardoor het geven van Les op de Piano en het stellen van dezelve, alhier 
geheel is komen te vervallen".655 

Het college onderkende dat het geven van muzieklessen niet zo in trek zou zijn dat daarin een 
bestaan kan worden gevonden. Zonder een bijdrage uit de Stedelijke Kas, zal waarschijnlijk 
niemand zich hier als zodanig vestigen. Men besloot aan Gedeputeerde Staten van Noord-
Holland te vragen om de Hoornse Burgemeesters te machtigen een Stadsmuziekmeester aan 
te stellen op een jaarlijks tractement van ƒ300,-  à ƒ400,-, vooralsnog te voldoen uit de 
begrotingspost onvoorzien.656 

De Staatsraad Gouverneur van Noord-Holland deelt op 27 Augustus mee, met genoegen het 
voorgestelde bedrag over het lopende jaar te autoriseren en te beginnen met 1822 een vaste 
post op een jaarlijkse Staat van begroting en uitgaaf onder de Rubriek van Publiek Onderwijs 
voorgedragen wil zien.657 

De Hoornse Burgemeesters doen daartoe een voordracht aan de Raad van de Stad om een 
Stadsmuziekmeester op een jaarlijks tractement van ƒ300,- à ƒ400,- te benoemen.658 

De Raad behandelt het voorstel in zijn vergadering van 10 September. De Burgemeesters 
benadrukken in hun voorstel, dat het belang van de stad vordert dat aan de ingezetenen alle 
middelen verschaft moeten worden, die nodig zijn om aan de jeugd een behoorlijk onderwijs 
te verzekeren in zodanige Kunsten en Wetenschappen die bijdragen tot een goede 
opvoeding.659 

Zodanig onderwijs echter kan in een gemeente  als Hoorn niet zonder een geldelijke 
ondersteuning uit de stadskas. De Gouverneur stemt daarmee in. Het is echter de plicht van de 
Hoornse bestuurders "om op de meest doelmatige wijze te voorzien in al datgene dat aan de 
Ingezetenen behoorlijk onderwijs aan de Jeugd kan verzekeren, en dat welke bedenkingen 
daartegen ontleend mochten worden uit het oogpunt van financiële bezwaren,  die 
bedenkingen van zelven moeten wegvallen bij de overweging dat het in het wel begrepen 
belang eener Gemeente is, wanneer de middelen om het onderwijs en de opvoeding te 
perfectioneren, niet elders gezocht behoeven te worden; maar in de plaats zelve voorhanden 
zijn, en eene geringe uitgaven voor zoodanige onderwerpen, zeer wel met ene pligtmatige 
spaarzaamheid is overeen te brengen". 

Daarmee gaat het Provinciaal Bestuur akkoord door een voor te dragen post op de begroting 
voor de kosten van muziekonderwijs te accepteren. 

De Raad stemt met het voorstel in en verzoekt en qualificeert het College van Burgemeesters  
"tot het benoemen en aanstellen van een Stadsmuzijkmeester op zodanig tractement als Hun 
Edel Achtbaren billijk en noodzakelijk zullen oordelen". 
 

 
655 GAH 148, 16 Augustus 1821, folio 84vo-85 
656 GAH 571, 23 Augustus 1821, folio 37vo 
657 GAH 305, 27 Augustus 1821 
658 GAH 148, 6 September 1821, folio 88vo-89 
659 GAH 4, 10 September 1821, folio 164-165 
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Daarop hebben de burgemeesters Van de Blocquerij en Huydecooper zich laten informeren 
over de vervulling van de post. Bij hen heeft zich aangemeld de in Alkmaar woonachtige 
J.H.W. Fúerhacke, oud 18 jaar. Onderzoek d.m.v. enkele proeven van bekwaamheid, zowel 
op een piano forte als op verschillende andere muziekinstrumenten zijn gunstig uitgevallen.  
Daarbij heeft hij bovendien de indruk gewekt een ordentelijk en fatsoenlijk persoon te zijn, 
hetgeen ondersteund wordt door gunstige getuigschriften.  

De twee Burgemeesters stellen daarom aan hun collega's voor om hem te benoemen op grond 
van een bijgevoegde instructie. Het college verklaart zich akkoord en benoemt tot 
stadsmuziek-meester Jan Hendrik Willem Fúerhacke, woonachtig te Alkmaar. Professioneel 
op een jaarlijks tractement van 312 guldens. Op de grondslag van een Instructie die aan de 
heer Fúerhacke wordt overhandigd en die voor hem dient als bewijs van aanstelling als 
Stadsmuzijkmeester en waarnaar hij zich nauwkeurig dient te gedragen. 

Er wordt van hem verwacht dat hij zich "goed, zedig en bekwaam zal gedragen" en "door 
ijver en geduld" alles zal doen wat kan dienen ter verwerving van muzikale kennis en kunde. 
Daarom moet hij muziekonderwijs geven aan alle burgers en ingezetenen van Hoorn tegen 
een door hen te geven betaling van 8 stuivers per uur, eventueel tegen een lager overeen te 
komen bedrag.  
De muziekmeester is verplicht om op aanwijzing van de Burgemeesters gratis muziek-
onderwijs te geven aan 4 jongelui die daarvoor aanleg hebben en de wens daartoe uitspreken. 
Zodanige leerlingen dienen als de Burgemeesters dat verlangen een blijk te geven van hun 
vorderingen. 
Hij dient op wens van de Burgemeesters bij daarvoor in aanmerking komende gelegenheden 
"de Directie der muziek op zich te nemen, obligate  muziekstukken te executeren en alles te 
doen om zulke gelegenheden op te luisteren". Hij mag de nacht niet buiten de stad door-
brengen zonder verlof van de Burgemeester. 

De Thesaurier, dat is de plaatselijke ontvanger van de stad, zal hem iedere drie maanden een 
kwart van zijn loon uitbetalen op behoorlijk mandaat en tegen kwitantie. Zijn tractement 
bedraagt 6 guldens per week of 312 per jaar. Burgemeesters kunnen zijn instructie zodanig 
aanvullen of wijzigen, als zij dat nodig vinden.660 

Uit het bevolkingsregister van 1830 blijkt verder dat Fúerhacke in Amsterdam geboren is. Hij 
is ongehuwd en is protestant. Zijn adres is dan Turfhaven 62.661 

Hij wordt tot 1 Januari 1826 gesalarieerd  met ƒ312,- per jaar. Vanaf dan tot 1 Januari 1845, 
wanneer hij ontslag heeft gevraagd,  verdient hij ƒ412,- per jaar. De reden van de verhoging is 
ons niet bekend. 

12.3 Fúerhacke ook klokkenist  
Vanaf 1490 zijn er in de bronnen berichten over orgels in de Hoornse kerken, terwijl de stad 
in 1532 zijn eerste mechanische klokkenspel kreeg. De bespeling van beide instrumenten 
vond plaats door de organist/klokkenist. Over het algemeen stelden Burgemeesters en 

 
660 GAH 148, 19 September 1821, folio 94vo-96 
661 GAH 305, daarbij behorend; Bevolkingsregister 1830, pagina 134 
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vroedschap deze functionaris aan. Hij ontving van hen zijn salaris dat met de door hem te 
verrichten werkzaamheden in een instructie was vastgelegd. 
De betaling als organist eindigde in 1809. De gewijzigde politieke omstandigheden leiden er 
dan toe dat per 1 November van dat jaar de betaling van onder meer de organist niet meer 
gedaan werd vanuit de stadskas, maar plaatsvond door het kerkbestuur. Het ambt van 
klokkenist bleef wel gemeentelijk, de toren immers is bezit van de gemeentelijke overheid. 

De laatste Stadsorganist en klokkenist was Johannes Wilhelmus Swarthoff (1754-1834). Hij 
overleed op 3 April 1834. Met het overlijden van Swarthoff kwam er een vacature als 
klokkenist. Burgemeester en wethouders besluiten dan met algemene stemmen Jan Willem 
Fúerhacke, muziekmeester binnen deze stad, te benoemen tot klokkenist. Hij dient daartoe 
goed toezicht te houden op de klokken in de Grote Kerk, de Oosterkerk en de Noorderkerk. 
Eventuele gebreken dient hij te melden aan B&W. Tweemaal per jaar - of meer - moet hij het 
op het hele en halve uur, andere muziek steken. 

Alle weken op donderdag en zaterdag, op de Palmmarkt met Pasen en op de Sint-
Laurensmarkt rond 10 Augustus, op de grote Voorjaars-(April)  en Najaars- (November)  en 
Beestenmarkt is hij verplicht een uur lang op de klok te spelen en verder op last van B&W bij 
geboortedagen van het Koninklijk Huis en buitengewone gelegenheden. 
Hij mag bij wettige verhindering niemand tot het bespelen van de klok toe laten, dan met 
voorkennis van B&W. 

Overzicht van de tractementen van J.H.W. Fúerhacke. De gegevens komen steeds uit de 
jaarrekening van het genoemde jaar. 

De tractementen werden in alle jaren in 4 porties uitbetaald: op 31/3, 30/6, 30/9 en 31/12. 

Jaar Bedrag Mandaten          Pagina Noot en Opmerkingen 
1822 ƒ312,00 479, 480, 481, 482  181 GAH 1202 

1823        " 541, 542, 543, 544  142 GAH 1204 
1824        "    Niet vermeld  174 GAH 1206 
1825        " 523, 524, 525, 526  151 GAH 1208 
1826 ƒ412,00 523, 524, 525, 526  138 GAH 1210, reden verhoging onbekend 

1827        " 537, 538, 539, 540  134 GAH 1212 
1828        " 407, 408, 409, 410  107 GAH 1213 
1829        " 431, 432, 433, 434  114 GAH 1215 
1830        " 426. 427, 428, 429  119 GAH 1217 
1831        " 389, 390, 391     - GAH 1219 
1832        " Niet vermeld  124 GAH 1221 
1833        " 367, 368, 369, 370  111 GAH 1223 
1834        " 417, 418, 419, 420  121 GAH 1225 
1835        " 433, 434, 435, 436  134 GAH 1227 
1836        " 420, 421, 422, 423  120 GAH 1229 
1837        " 412, 413, 414, 415  116 GAH 1231 
1838        " 455, 456, 457, 458    - GAH 1233, Voor Muziekboek 24/8, 

mandaat 592, 6,55 
1839        " 458, 459, 460, 461  105 GAH 1235 
1840        " 439, 440, 441, 442   96 GAH 1237 

 

Op 13 Juni 1841 's middags om 4 uur trouwden: 
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Jan Hendrik Willem Fúerhaak (zich noemende en schrijvende Fúerhacke), oud 37 jaar, 
Stadsmuzijkmeester, geboren te Amsterdam, wonende alhier, meerderjarige zoon van Hendrik 
Fúúrhaak (Fúerhacke) en van Alberdina Holsbergen beiden overleden, en 

Aaltje Best, oud 35 jaar, zonder beroep, geboren en wonende binnen deze stad, meerderjarige 
dochter van Meindert Bast, van beroep goudsmid, wonende binnen deze stad en van Barbertje 
Zoutendijk overleden. 

De comparant bruidegom heeft aan de wet op de Nationale Militie voldaan. 

Als getuigen treden op: 
Meindert Bast, 60 jaar, goudsmid, vader van de bruid, 
Gerrit Zoutendijk, 67 jaar, metselaar, oom van de bruid, 
Bekenden van de bruidegom: 
Jan Roosendaal, 26 jaar, goudsmid, 
Peter Duinhoff, 31 jaar,  inlandsch Cramer. 662  
 
Ruim een jaar later wordt het overlijden van een pasgeboren zoontje ingeschreven: Op 6 
Oktober 1842 overleed Jan Hendrik Christoph Fúerhacke, oud 6 maanden, minderjarige zoon 
van Jan Hendrik Willem Fúerhacke,  stadsmuziekmeester.663 

12.4 Fúerhacke vraagt om ontslag  
We weten niet of deze tragische gebeurtenissen voor Fúerhacke aanleiding is Hoorn te 
verlaten. Feit is dat op 26 November 1844 muziekmeester A.D. van der Veen Burgemeester 
en Wethouders wijst op het komende vertrek van de heer Fúerhacke, waardoor diens 
muziekonderwijsschap open valt. Hij deelt B&W mee al meer dan een kwart eeuw in het vak 
werkzaam te zijn. Graag zou hij zijn financiële situatie in zijn talrijk gezin aanmerkelijk 
verbeterd zien,  of door hem aan te stellen tot muziekmeester, desnoods op verminderd 
tractement, of door geen nieuwe muziekmeester aan te stellen. Doordat hij al jaren in dit vak 
werkt, meent hij recht te hebben op enige protectie van het stedelijk bestuur. Daarom draagt 
hij zijn belangen op aan de "menschlievendheid des bestuurders". B&W houden het rekest 
aan tot de raad heeft besloten om in de vacature te voorzien. 

Begin 1845 besluiten B&W664 in de eerstvolgende raadsvergadering autorisatie te vragen voor 
het benoemen van een stadsmuziekmeester op een jaarlijks tractement van ƒ500,-. 

Op 16 Januari 1845 daaraan volgend besluit de raad sollicitanten op te roepen. Ondertussen 
heeft ook de heer Meyroos, die dan stadsmuziekmeester te Enkhuizen is, verzocht om 
benoemd te worden in de vacature Fúerhacke. B&W antwoorden hem dat hij een sollicitatie 
in kan sturen. 

Ook Fúerhacke665 laat van zich horen. Hij ontvangt nog graag een gratificatie. B&W zeggen 
hem ƒ100,- toe. A. van der Veen probeert eveneens geld los te krijgen in de vorm van een 

 
662 Uit het huwelijksregister Hoorn 1841 
663 Uit het overlijdensregister Hoorn 1842, nummer 307 
664 GAH 168, 3 December 1844, folio 188vo; daarbij behorende GAH 359 
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tegemoetkoming in zijn huishuur. Omdat niet is gebleken dat hem ooit een huursubsidie uit de 
stadskas is verstrekt, zijn er geen termen aanwezig om aan zijn verzoek te voldoen. 

12.5  Sollicitanten melden zich aan 
Een uitgebreide  lijst van sollicitanten naar de post van Stadsmuziekmeester is te vinden in  
GAH 660, 25 Maart 1845. 

In volgorde komen sollicitaties binnen: 
- van Bersch uit Vianen, 24 Januari 1845, 
- Dogger  uit 's Hertogenbosch, 25 Januari 1825, 
- Labrand uit Goes, organist en muziekmeester op 13 Februari 1845. 
In totaal zijn er 23 kandidaten666.   

Op 25 Maart bepalen B&W de datum van het vergelijkend examen op 15 Mei aanstaande.  De 
heren Meyroos uit Enkhuizen en G.A. Ahrensman uit Medemblik hebben daarvoor als 
leidraad een programma opgemaakt.667 

B&W besluiten voor dit vergelijkend examen uit te nodigen 8 personen, waarvoor ze de 
schadeloosstelling als volgt vaststellen: 
Leenhof ƒ25,-, Bersch ƒ24,-, Muller ƒ25,-, Venverlo ƒ6,-,  Kwast ƒ6,-, Vrugtman  30,- Van 
Dapperen ƒ30,- en Labrand ƒ30,-. 

De overigen krijgen de stukken teruggestuurd onder dankbetuiging voor de genomen moeite 
en de mededeling dat een bepaald aantal sollicitanten is opgeroepen voor het vergelijkend 
examen. Meyroos en Ahrendsman krijgen volgens de jaarrekening van 1845 tesamen ƒ50,- 
voor hun optreden als adviseur, deskundige en examinatoren. 

Op 12 April 1845 delen B&W uitgebreider aan dit achttal mee dat de raad heeft vastgesteld 
dat op vrijdag 16 Mei tussen hen een wedstrijd wordt gehouden. Het college nodigt hen 
daarom uit op donderdag 15 Mei 's avonds om 8 uur in het Raadhuis van Hoorn te zijn. B&W 
verwachten dat ze dan die stukken bij ze hebben die ze naar hun eigen oordeel van belang 
vinden om mee te werken aan de wedstrijden waarvoor het College ter beoordeling twee 
kundige muziekonderwijzers heeft verzocht mee te werken. Het programma der werkzaam-
heden  is bijgevoegd. Als de keuze niet op de uitgenodigden valt, wordt een reiskosten-
vergoeding van ƒ25,- gegeven.668 

12.6  De 23 sollicitanten voor de post van Muziekmeester te Hoorn 
  

Nr Naam                   Oud Woonplaats          Godsdienst 
1 C.A. Leenhoff    ? Zaltbommel Protestants 
2 J.A.F. Bersch  37 Vianen Luthers 
3 J.G. Muller  38 's Hertogenbosch Luthers 
4 W.J. Moet  24 's Gravenhage Rooms-Katholiek 

 
665 GAH 169, 9 Januari 1845; 15 Januari 1845, folio 9 en 14vo; GAH 595 10 Januari 1845, folio 6; GAH 10 16 
Januari 1845, folio 105vo; GAH 169 28 Januari 1845, folio 39vo. 
666 GAH 169, 28-1-1845; 18-2-1845; 25-3-1845; 12-4-1845; 12-5-1845. GAH 10, 28-3-1845; GAH 28-31845; 
GAH 595, folio 83-84vo. 
667 GAH 660, 25 Maart 1845, folio 9 
668 GAH 595, 12 April 1845, folio 82vo-84vo, nr 314 
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5 N. Venverloo  22 Medemblik             " 
6 J.K. de Vries  22 Arnhem Hervormd 
7  J. Kwast  24 Purmerend       " 
8 J. Dalman  46 Den Helder       " 
9  J. Davidson  48 Dordrecht Israëlitisch 
10 J.B. Vrugtman  23 Zutphen Protestants 
11 J.H. Bekker  20 's Gravenhage          " 
12  J.F. Schier   - Leiden         - 
13  M.H. Müller   - Warffum Rooms-Katholiek 
14 J.H. Fliedner  43 Harlingen         - 
15 A.L. Knoth   - Meppel         - 
16 H. Dogger   - 's Hertogenbosch         - 
17 N.A. Muller  24 Utrecht Rooms-Katholiek 
18  Van Dapperen   - Heerenveen Hervormd 
19  F.G.F. Hansen  45 Amsterdam Luthers 
20 J.E. Thies  33 Zwolle Protestants 
21 G.van Stellingwerf   - Sneek Hervormd 
22 J.N. Knoot  22 Franeker Protestant 
23 J.C. Labrant  37 Goes        - 

 

De acht opgeroepen kandidaten zijn in alfabetische volgorde: 
Naam Reisgeld Beroep Woonplaats 
J.A. Bersch ƒ25,- Muziekmeester Vianen 

Van Dapperen ƒ30,- Muziekmeester Heerenveen 

J. Kwast ƒ6,- Muziekmeester Purmerend 

J.C. Labrant ƒ30,- Organist Goes 

C.A. Leenhof     - Muziekmeester Zaltbommel 
J.G. Muller     - Kapelmeester 's Hertogenbosch 
H. Venverloo  ƒ6,- Onderwijzer in de Muziek  Medemblik 

J.B. Vrugtman ƒ30,- Muziekmeester Zutphen 

 

12.7 De Adviseurs en het examen  
Aan de heren Meyroos te Enkhuizen en Ahrensman te Medemblik sturen B&W bericht omdat 
de twee genoemden bereid zijn mee te werken aan het onderzoek naar de kundigheden en 
bekwaamheden van de opgeroepen sollicitanten naar de post van muziekmeester en het 
College en de Raad van Hoorn zullen voorlichten in de door hen te maken keuze. 

De heren sollicitanten worden al verwacht op donderdag 15 Mei des avonds om 8 uur in Het 
Raadhuis, maar op de betrokken deskundigen wordt al om 7 uur gerekend, opdat dan de 
regeling der werkzaamheden plaats kan vinden.669 

Op 15 en 16 Mei 1845 vindt dan het vergelijkend examen plaats. De precieze gang van zaken 
hebben we in de bronnen niet terug kunnen vinden, evenmin het door de adviseurs en 
deskundigen ingebrachte rapport. Wel konden we aan de hand van de archiefstukken  het 
volgende reconstrueren: 

De gang van zaken bij het vergelijkend examen. 
Het vergelijkende examen vond op donderdagavond 15 Mei plaats in het Raadhuis in de vorm 
van een concert te geven door de opgeroepen sollicitanten.  Daarbij waren wellicht bezoekers 

 
669 GAH 595, 13 April 1845, folio 85vo; nr. 318 
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als raadsleden, al of niet met hun vrouwen, zowel als leden van het college van B&W. In 
ieder geval oordeelden de heren  Meyroos uit Enkhuizen en Ahrensman uit Medemblik over 
de prestaties. Zij gingen de volgende ochtend verder met het spreken met  de sollicitanten, die 
zich konden laven aan de overkant van het Raadhuis in het Oostindisch Huis, waar de 
conciërge J.W. Vrijdag zorgde voor de inwendige mens. 

Meyroos en Ahrensman brachten rapport uit op 17 Mei. Daarin schreven zei dat hun voorkeur 
uit ging naar de heren Vrugtman of Kwast, waarvan de eerste de meeste begaafdheid bezit. 
Dit rapport wordt medegedeeld in de raadsvergadering van 19 Mei. Gezien de inhoud  kan de 
Raad moeilijk anders dan Vrugtman benoemen, hetgeen zij dan ook met algemene stemmen 
doet. De Raad behandelt dan op 19 Mei het door de adviseurs/deskundigen uitgebrachte 
rapport over hun onderzoek der sollicitanten, dat, benevens verdere berichten van beide heren, 
aan de raadsleden wordt meegedeeld. 

De Burgemeester stelt op grond daarvan voor om over te gaan tot de benoeming van een  
muziekmeester. De Raad besluit daartoe door stemming met gesloten biljetten. De uitslag is 
dat met algemene stemmen is benoemd Jan Barend Vrugtmans van Zutphen.670 

12.8 Bericht aan de afgewezenen   
Uit een brief van B&W aan de niet benoemde voorgedragen sollicitanten, blijkt dat het 
college via een mededeling in het Algemeen Handelsblad blijk zal geven van dit vergelijkend 
examen in de vorm van een concert en dat daarin tevens zal uitgelegd worden hoezeer hun 
begaafdheden zijn gewaardeerd.671 

In een schrijven aan de burgemeesters vragen B&W de medewerking om als tussenpersoon te 
fungeren om de ontvangen bijbehorende stukken, nodig voor de sollicitatie als muziek-
meester, aan de betrokkene terug te geven en het er bijgevoegde mandaat ter ondertekening 
aan de erop vermelden persoon uit te reiken en te laten ondertekenen en aan het college van 
B&W van Hoorn terug te sturen. B&W van Hoorn vragen verschoning voor de veroorzaakte 
extra moeite en bieden gaarne bij voorkomende gelegenheden  hun wederdienst aan.672 

12.9 De benoeming van Vrugtman 
Vrugtman uit zijn dankbaarheid en erkentelijkheid voor deze benoeming aan B&W en de 
Raad en accepteert zijn aanstelling.673 
Gezien de jaarrekening over 1845 is de benoeming van Vrugtman ingegaan per 1 Juli omdat 
hem een half jaarsalaris via twee driemaandelijkse mandaten wordt toegekend van ƒ250,-.674 

Jan Barend Vrugtman is in 1821 in Zutphen geboren en getrouwd met Johanna Maria Meyer, 
geboren in 1815 te Amsterdam. Beiden zijn Nederlands Hervormd.675 
Als zij zich in Hoorn vestigen in Wijk 2, Muntstraat huisnummer 390, hebben ze al een kind: 
1. Jan Hendrik, geboren in 1844 Zutphen, 

 
670 GAH 10, 19 Mei 1845, folio 127, nr. 9 
671 GAH 595, 20 Mei 1845, folio 99-99vo, nr. 392 
672 GAH 595, 20 Mei 1845, folio 99vo-100, nr. 393 
673 GAH 169, 29 Mei 1845, folio 130vo en GAH 10, 2 Juny 1845, folio 128vo, nr. 1 
674 GAH 1245, Jaarrekening Hoorn 1845, pagina 105 
675 Bevolkingsregister, 1845 nr. 4, blad 158 
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Daarna zijn in Hoorn geboren: 
2. Engelbertus Vrugtman in 1845, 
3. Gerdina Vrugtman in 1847 en 
4. Johannes Antonius Vrugtman in 1848 

 

12.10 Vrugtman aan het werk en een nieuw reglement 
De Burgemeester doet aan de leden van de Raad mee, dat de nieuw benoemde 
stadsmuziekmeester is aangekomen. 
Het komt B&W voor dat het de bestaande instructie voor de muziekmeester moet worden 
herzien naar de behoeften van de tegenwoordige tijd. Hij stelt de Raad voor de daartoe 
vereiste qualificatie aan B&W te verlenen om de instructie na te gaan, te wijzigen en vast te 
stellen. En om insgelijks een Reglement voor een Zangschool te bepalen en tot uitvoering te 
brengen. 
De Raad neemt het voorstel met algemene stemmen aan. 
Ondertussen was een maand eerder op 2 Juni 1845 een raming gemaakt van enige kosten voor 
de volkszangschool.676 
 
Op 22 juli 1845 heeft het college van B&W, door de Raad gemachtigd, Hoofdpunten en 
Grondregels vastgelegd voor het onderwijs in de Zang- en Toonkunst in Hoorn, samen met 
een instructie voor de stadsmuziekmeester, bestaande uit 9 artikelen. Tegelijkertijd wordt in 
dezelfde vergadering besloten het toezicht over de Zang- en Toonkunst op te dragen aan een 
Commissie van vijf personen, die ingezetenen zijn van de stad. Samen met het College van 
B&W voeren ze het beheer over het onderwijs in de Zang- en Toonkunst. 
De installatie van de commissie vindt plaats op 24 Juli des middags om 1 uur.677 
 

12.11 Artikelen over Zang en Toonkunst  
B&W heeft zich volgens machtiging van de Raad bezig gehouden met het ontwerpen van 
Hoofdpunten en Grondregels betreffende het onderwijs in de Zang- en Toonkunst in Hoorn 
met een instructie voor de Stadsmuziekmeester. 

Artikel 1. 
Het toezicht over het onderwijs in de Zang- en Toonkunst wordt opgedragen aan een 
Commissie van 5 personen, ingezetenen van de stad. Ze zijn belast met het onderzoek naar de 
bekwaamheid en vorderingen der leerlingen en het toepassen en uitreiken van de aan hen 
toekomende beloningen. 
De commissie moet minstens één maal per jaar aan B&W een rapport inleveren over de 
toestand van het onderwijs. Ze heeft de bevoegdheid op elk moment aan B&W die voorstellen 
te doen, die zij nodig acht in  in het belang van haar taak, vergezeld van beschouwingen en 
inlichtingen. Zij handelt in dit alles na overleg en in overeenstemming met de 
Stadsmuziekmeester. 
Artikel 2. 
Er is een zangschool. Daarin wordt onderwijs gegeven aan kinderen en jongelieden van meer 
gegoeden, die een jaarlijkse retributie zullen betalen waaruit na aftrek van de onkosten een 
toelage zou worden gevonden. 

 
676 GAH 284, 3 Juny 1845, 629/141 
677 GAH 169, 22 July 1845, folio 173vo-175 vo en GAH 595, 22 July 1845, folio 127vo 
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Artikel 3. 
Insgelijks is er een zangschool voor kinderen en jongelieden van behoeftigen, waar- in het 
onderwijs door de Stadsmuziekmeester gratis wordt verleend. 
Artikel 4. 
Er zal een concert zijn, waarvan het beleid en beheer zal zijn opgedragen aan en enige leden 
van de Commissie hetzelve. De Stadsmuziekmeester zal steeds behoren tot deze Commissie 
van beheer en met de uitvoering van hare ontwerpen belast zijn en de zorgen daarvoor dragen. 
Evenals bij het vorige artikel verblijft ook aan deze Commissie de regeling der geldelijke 
beloning, die uit eigen middelen zal kunnen worden toegelicht. 
Artikel 5. 
De muziekmeester zal verplicht zijn onderwijs te geven aan het korps muzikanten van de 
Schutterij dezer stad. Zijn betrekkingen tot de schutters, voor zover die door de wet niet wordt 
geregeld, en de voordelen voor zijn onderwijs te genieten zijn, en blijven het onderwerp ener 
nadere regeling en overeenkomst tussen B&W en de commanderende Officier van de 
Schutterij. 
Artikel 6. 
De muziekmeester zal gratis en zonder enige toevoeging aan het voor hem bepaalde 
stadstractement onderwijs moeten verlenen aan een 4-tal jongelieden  die (niet de nodige 
geschiktheid bezittende) aan hem daartoe door B&W zullen worden aangewezen. De 
beoordeling van de kunde en gemaakte vorderingen verblijft aan de Commissie van toezicht 
bij Artikel 1 genoemd, die daarvan bij haar jaarlijks verslag aan B&W doet blijken. 
Artikel 7. 
Als maximum der gelden voor de lessen die de Stadsmuziekmeester aan de ingezetenen dezer 
stad zal geven wordt bepaald op de som van ƒ0,60 per uur. Het staat  muziekmeester vrij  om 
ook voor mindere prijs deswege te conveniëren. 
Artikel 8. 
Voor alle hiervoor opgenoemde bemoeiingen behoudens het afzonderlijk  daaromtrent 
bepaalde voor particulieren toelagen, zal de muziekmeester bij een voortdurende getrouwe 
waarneming zijner bediening genieten uit de stadskas een som van ƒ500,- te betalen elke 3 
maanden een vierde gedeelte op behoorlijk mandaat en kwitantie. 
Artikel 9. 
B&W behouden de uitlegging van al het voren staande aan zichzelve, tegelijk met de 
bevoegdheid om daarin, des geraden vindende,  alle nodige veranderingen en vermeerdering  
te brengen.678 
 
12.12 De Commissie voor de Zang-en Toonkunst  
Tot de leden der Commissie om gezamenlijk met B&W het beheer over het onderwijs in de 
Zang- en Toonkunst te houden, zijn in 1845 benoemd de Heeren: 
Mr. L. van Styrum tot vice-president, 
Mr. G.A. Duker, (beroep kantonrechter), 
Mr. L.G. Vernee (advocaat), 
T. Brouwer (arrondissementsijker), 
J.C. van de Blocquerie, secretaris. 
 
De heren wordt verzocht om zich aanstaande donderdag ter 1 ure ter raadhuize te vervoegen 
ten einde te worden geinstalleerd.679 

 
678 GAH 169, 22 July 1845, folio 173-175 
679 GAH 169, folio 175vo 
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Op 22 Juli 1845 zijn opgeroepen de leden der Commissie voor het toevoorzicht over het 
voortgezet onderwijs bestaande uit de heren: Jonkheer L. van Styrum, de heer Brouwer, en J. 
van de Blocquerie. Ter vergadering verschenen, zijnde ook de heer Vernee uit de stad. De  
Commissarissen, na door de voorzitter met den aard en omvang van hare bemoeiingen te zijn 
bekend gemaakt, verklaart te zijn geconstitueerd en uitgenodigd haar werkzaamheden aan te 
vangen. Tevens is aan de heer Van Styrum het ondervoorzitterschap en aan de heer Van de 
Blocquerie het secretariaat deze commissie opgedragen. Tevens is geresolveerd  aan de nieuw 
benoemde muziekmeester een afschrift van voorgesteld reglement en zijn instructies te 
zenden te zijner informatie  en naleving.680 

B&W sturen na de installatie van de Commissie aan haar leden bericht om met spoed 
voorstellen aan het College te doen die betrekking hebben op: 
a De oprichting van een zangschool, over de dag of dagen en uren waarop minder- 
vermogende kinderen worden toegelaten, over het aantal van hun deelname en over het 
bedrag van de contributie of schoolgelden die de meer-gegoede dienen te betalen. 
b Datgene wat van stadswege moet worden verstrekt voor de oprichting van een 
zangschool/zangscholen en het bedrag van de kosten door het onderwijs aan min-
vermogenden kinderen. 
B&W benadrukken dat de stad geen geld heeft voor belangrijke uitgaven. Het doel moet 
daarom zijn met de minste kosten, het meest mogelijke nut te behalen. Wellicht kan aan het 
bezwaar van het kosteloos onderwijs van stadswegen de bijdrage van het Nut toe te  kennen 
aan de Stedelijke zangschool die nu de eerstgenoemde kan vervangen. 

B&W machtigen daarom de Commissie bij het bestuur van het Nut pogingen daartoe te 
ondernemen. Als dit gelukt, is het college bereid de commissie met één desnoods twee leden 
uit te breiden op voordracht van het bestuur van het Nut door B&W te benoemen.681 

12.13 De Stadsmuziekmeester in contat met de Commissie  
Aan Vrugtman zenden B&W bericht dat een Commissie van Toezicht op de Zang- en 
Toonkunst is geïnstalleerd en dat hij zich voor de uitvoering van de op hem rustende  
verplichtingen met haar in verbinding moet stellen.682 

De Commissie vergadert voor het eerst op 31 Juli ten huize van de president Van Styrum 
waar ook Vrugtman aanwezig is. Het werkterrein wordt besproken: 
1. de regelingen voor een Volkszangschool, 
2. de oprichting van een dergelijke school voor meer-gegoeden, 
3. de aanwijzing van 4 jongelui die op door hen te kiezen instrumenten gratis onderwijs 
ontvangen van Vrugtman. 
Als de Commissie zich met het bestuur van het Nut in verbinding stelt voor de ontwikkeling 
van een Volkszangschool, waartoe de Commissie dan uitgebreid kan worden met één of twee 
leden. Betreffende deze school wil de president even wachten in verband met de te 
behandelen voorstellen van het Nut op 12 Augustus. 
Het tot nu toe gebruikte lokaal in de Ramen mag voor de Volkszangschool gebruikt worden. 

 
680 GAH 169, 22 July 1845, folio 175 
681 GAH 595, 25 July, folio 129vo, nr 536 
682 GAH 595, 25-7-1845, folio 129vo, nr 537 
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Voor jongelieden die gratis onderwijs kunnen genieten, komt er nog geen aanbeveling. De 
zangschool voor meer-gegoeden start op 1 Oktober 1845 naar de voorwaarden van het 
Reglement dat de secretaris zal ontwerpen. Wanneer het Reglement klaar is, wordt het 
gedrukt. Met ter begeleiding een circulaire die door de commissieleden is ondertekend, wordt 
het daarna toegezonden aan die ingezetenen dezer stad welke men geschikt acht hun kinderen 
onderwijs op deze Zangschool voor meer gegoeden te laten genieten. 

De dag erna brengt de commissie rapport uit over haar werkzaamheden, welk rapport op 4 
augustus aan de orde komt in een vergadering van B&W. 
1. De oprichting van een Volkszangschool voor minvermogenden, die nog even op zich laten 
wachten, noopt het college op te merken dat B&W zijn uitgegaan van een Stadszangschool 
voor minvermogenden, waarvan de Commissie zal trachten de toelage die het Nut daaraan 
geeft, aan te doen wenden voor deze school. 
2. Met het plan voor de Zangschool voor meer gegoeden gaan B&W akkoord. 
a. Het onderwijs wordt gegeven door Vrugtman. 
b. Het jaar vangt aan op 1 Oktober. 
c. Leerlingen worden toegelaten per 1 Oktober en 1 April. 
d. Toegelatenen betalen contributie voor een heel jaar. 
e. De contributie is 10 gulden per jaar voor één kind, ƒ5,- voor 2 kinderen, ƒ2,50 voor  
   de overige kinderen uit één gezin. 
f.  De contributie wordt per 3 maanden geïnd. 
g. 9 tot 12 jarigen kunnen worden toegelaten. 
h. Het onderwijs vindt plaats 2 keer in de week op 2 achtereen volgende uren;    
   voorlopig op maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. 
i. Het onderwijs wordt voorlopig gegeven in het door het College aangewezen lokaal  
   in het Zeekantoor. 
j. Komen er meer dan 20 leerlingen dan komt de commissie hierop terug. 
B&W maken geen bezwaar een Reglement te laten drukken en dit rond te zenden om tot   
deelneming op te wekken.683 
 
Op 2 September 1845 legt de president van de Commissie de concept-circulaire ter 
goedkeuring aan B&W voor, die akkoord gaan.684 
In de Raad doet de Burgemeester op 8 September mededeling over de opgemaakte Instructie 
voor de Stadsmuziekmeester en de vastgestelde Hoofdpunten tot regeling van het onderwijs in 
de Zang- en Toonkunst.685 
 

12.14 Verslaggeving van de Commissie voor de Zang-en Toonkunst  
Missive van de Commissie belast met het toezicht over het onderwijs in de Zang- en 
Toonkunst, gedateerd 1 Augustus jongstleden, verslag doende hunner aanvankelijke 
werkzaamheden tot oprichting van een Volkszangschool voor minvermogenden en een 
Zangschool voor meer gegoeden, met de kennisgeving dat zij ten aanzien van het eerste punt 
bij gebrek aan genoegzame inlichtingen vooralsnog geen bepaald voorstel konden doen,  doch 

 
683 GAH 595, 6-8-1845, folio 135vo- nr.565 
684 GAH 364 GAH 169, 2-9-1845, folio 206vo en GAH 595, 4-9-1845, folio 70vo 
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ten aanzien van de oprichting ener zangschool voor meer-gegoeden, zich de vrijheid geeft de 
naar haar inzien vast te stellen Hoofdbepalingen tot inrichting van een dusdanige Zangschool 
aan de goedkeuring  dezer vergadering te onderwerpen. 
Aan de Commissie is te antwoorden dat deze vergadering is uitgegaan van het denkbeeld dat 
er een Stadszangschool voor minvermogenden zal worden opgericht, en geen Volksschool en 
daarom vermeent te mogen herhaten, hetgeen zij dezerzijds bereids van de Commissie 
geschreven is over de middelen die zouden kunnen aanwenden bij het Departement Hoorn der 
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen om de toelage die aldaar voor de Volkszangschool 
wordt gegeven, ten behoeve van deze school aan te wenden. 
Dat er voor het overige geen bedenkingen bij deze vergadering bestaan op de overige punten 
met uitzondering alleen op het opgegeven bedrag der contributie dat men dezerzijds 
verlangde, bepaald te zien op ƒ10,- voor een kind, ƒ5,- voor het tweede en ƒ2,50 voor het 
volgende kind.686 
 
Op 28 Augustus komt de Commissie bij elkaar en spreekt over het verlangen van B&W om 
contact op te nemen over de Volkszangschool met het bestuur van het Departement Hoorn 
van de Maatschappij tot het Nut van 't Algemeen. De Commissie zendt als gevolg daarvan een 
schrijven aan 't Nut om de Volksvolkszangschool die door het Departement is opgericht te 
vervangen door een van stadswege opgerichte school en de jaarlijkse subsidie die door het 
Departement aan haar school wordt gegeven over te hevelen  naar de op te richten 
Stadszangschool.687 
De convocatiecirculaire is klaar. Die zou ook aan de Israëlitische ingezetenen worden 
toegezonden. In totaal worden ze toegestuurd aan 108 stadsgenoten. Dan valt het besluit  
lijsten rond te zenden om deel te nemen aan de Concert- en Zangvereniging. President en 
secretaris hebben dit rondschrijven opgesteld en met de eerste circulaire aan nog eens 87 
medeburgers toegestuurd. 
In een begeleidend schrijven is kennis gegeven en wordt  de behoefte aan een Zangvereniging 
en Concert gemeld. 
Na intekening moeten: 
a de Commissarissen worden gekozen, 
b de contributie geregeld, 
c verdere dienstige bepalingen worden vastgesteld, 
d circulaires en programma's ter discussie voorleggen aan het Stedelijk Bestuur.688 
 
44 personen hebben ingetekend, samen met de vijf commissieleden dus 49, voor het Concert. 
Voor de Zangvereniging hebben zich 30 personen opgegeven. 
Op woensdag 1 Oktober begint de Zangschool voor meer gegoeden in het lokaal van het 
Concert.  De Commissie is er in zijn geheel aanwezig. Daarna zullen ze onderling regelen dat 
minstens één der leden verplicht is de school gedurende het onderwijs te bezoeken om zich te 
overtuigen van de goede orde en de verrichtingen van de onderwijzer.  

 
686 GAH 169, 4 Augustus 1845, folio 190, 190vo 
687 Notulen Commissie 28 Augustus 1845 
688 notulen Muziekschool, 16 September 1845 
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Voorts zullen alle intekenaren van het Concert uitgenodigd worden op 3 Oktober 1845 des 
middags om 1 uur in de Concert te zijn om: 
a.  de Commissarissen die belast zijn met het Beheer van dit concert, 
b. de contributie te regelen, 
c. nadere bepalingen te maken.689 
 
De uitnodigingen voor de leden der Zangvereniging blijven nog even liggen totdat de 
commissie van B&W schriftelijk bericht heeft gehad over de vergoeding van  vuur- en 
lichtkosten. 
B&W staan de gewone Concertzaal (in de Peperstraat 8) af  aan de Commissie voor haar 
bijeenkomsten. B&W zorgen voor de kosten van verlichting en verwarming. De Commissie 
verzorgt een concept-reglement. 
De conciërge Mol krijgt van de president een opgave wanneer en hoe lang de verlichting en 
verwarming moet duren  met de wens dat hij daartoe de onkosten berekent.690 
 
B&W delen op 11 Oktober 1845 aan de Commissie mee dat die de nodige lampen mag 
aanschaffen voor een bedrag van ƒ90,-. Bovendien kan de Commissie in Januari 1846 een 
tegemoetkoming verwachten van ƒ150,- voor de kosten van vuur en licht.691 
Een tegemoetkoming in de kosten van vuur en licht van ƒ150,- en van ƒ90,- voor de aankoop 
van lampen. Deze aanvragen worden door het College gehonoreerd; niet ingewilligd is het 
verzoek om daarnaast ter beschikking te stellen ƒ100,- per week voor de Zangschool 
gedurende 2 tijden en voor de Zangvereniging ƒ100,- 692 

12.15 Hendrik Blom is onvermogend  
Naar aanleiding van een verzoek van de Commissie verklaren de wijkmeesters van Wijk 5, de 
heren Wognum en Schinkel, dat de ouders van Hendrik Blom bij hen bekend te zijn als 
onvermogend om voor hem de kosten van Onderwijs in de muziek te kunnen voldoen. 
B&W besluiten op voorstel van de Commissie Hendrik Blom tot het genot van kosteloos 
onderwijs toe te laten blijkens een overgelegd certificaat van onvermogen.693 

12.16 Een lijst met afspraken 
In een vergadering van de Commissie van 22 Oktober 1845 wordt afgesproken: 
a. de president neemt de aankoop van lampen op zich, 
b. de heer Duker wordt gemachtigd om het zogenaamde orkest te vergroten, 
c. de inkomsten en uitgaven van het concert en van de Zangvereniging worden berekend en  
geregeld, 
d. het salaris van de muziekmeester wordt voor deze zaak geregeld, wie van de 
commissieleden het personeel van het orkest te regelen en de heer A.D. van der Veen te 
engageren om voor ƒ30,- te assisteren, 
e. naar aanleiding van het besluit van B&W beslist ook de Commissie Hendrik Blom gratis 
muziekonderwijs te laten geven.694 

 
689 notulen Muziekschool, 28 Augustus 1845 
690 notulen Muziekschool, 8 Oktober 1845 
691 GAH 595, 11-10-1845, folio 188vo en GAH 1245, Jaarrekening 1845, pagina 109 
692 GAH 169, 21-10-1845, folio 259 
693 GAH 364, vergaderingen van 11-10 en GAH 369, 26-10-1845, nr. 26. GAH 169, 21-10-1845, folio 259 
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Een week later wordt definitief vastgelegd: 
a. de muziekmeester krijgt voor de concerten ƒ100,-, ook voor de Zangschool ƒ100,- en voor 
de Zangvereniging ƒ60,-. De berekening is berekend op het tegenwoordig aantal leden, het 
welk de president hem te kennen heeft gegeven, 
b. Duker rapporteert dat het orkest met planken wordt uitgebreid, hetgeen ƒ20,- kost, 
c. de werkende leden krijgen een lijst ter tekening aangeboden en Van Dijk wordt als  
   bode voor de drie Stichtingen aangesteld, 
d. op vrijdag 31 Oktober worden proeven genomen met het licht op het orkest, 
e. N. Carbasius en H. Boldingh worden gekozen voor de leverantie van wijn te zorgen.695 
 

12.17 Het lokaal wordt verder aangekleed  
In de bijeenkomst van 31 Oktober 1845 wordt besloten: 
a.  er worden ijzeren bogen om de lampen op het orkest geplaatst, 
b. er worden banken en een kachel aangevraagd, 
c. Van Veen wordt definitief geëngageerd voor ƒ30,-, 
e. de leden van de Commissie verdelen de werkzaamheden als volgt  en de tarieflijsten 
worden vastgelegd: 
- Duker regelt het orkest, 
- Brouwer regelt de huishouding met Mol, 
- Vernee past op de kas en zorgt voor de rekening van ontvangsten en uitgaven, 
- Van de Blocquerie zendt de convocaties rond, tekent de ontvangen Introductie- 
  gelden aan en geeft de dameskaartjes af, 
- de lijst der tarieven der dranken wordt als volgt vastgesteld: 
- wijn per fles    ƒ1,10 
- wijn per halve fles   ƒ0,55 
- een glas Punch   ƒ0,30 
- een half glas Punch   ƒ0,15 
- een glas Rumgrog   ƒ0,30 
- een half glas Rumgrog  ƒ0,15 
- een kop thee    ƒ0,10 
- een kop koffie   ƒ0,10. 696 
 

12.18 Nog meer besluiten en het Reglement   
De secretaris schaft een introductieboek aan. 
Bode Van Dijk, werkzaam voor de drie inrichtingen, krijgt voor zijn werk ƒ15, en voor wat 
hij al gedaan heeft ƒ10,-. 
De eindredactie van het Reglement voor de Zangvereniging wordt bepaald, druk volgt daarna, 
De wijnen van den Heer Carbasius à ƒ20,- en van H. Boldingh à ƒ16,- per anker (35 liter vZ) 
worden goedgekeurd en besteld.697 
 

12.19 Verschil van mening tussen Bestuur en Vrugtman 
Ruim een week na deze vergadering blijken zich rimpelingen voor te doen in de 
verstandhouding tussen Muziekmeester Vrugtman en de Commissie. 

 
694 Notulen Muziekschool, 22-10-1845 
695 Notulen Muziekschool, 29 Oktober 1845 
696 Notulen Muziekschool, 31 Oktober 1845 
697 Notulen Muziekschool, 31 Oktober 1845 
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De Commissie heeft bemerkt dat de Muziekmeester de heer Omzeele meebrengt op de 
Concerten en bij de Zangvereniging. Dat is strijdig met de Reglementen en dat heeft al tot een 
woordenwisseling hierover geleid tussen commissielid Vernee en Muziekmeester Vrugtman. 
Hoewel de Commissie er niet van harte mee akkoord gaat, beslist deze dat Vrugtman de heer 
Omzeele, die ook muziekmeester is, mee mag brengen. 
Verder stijgen de kosten nu Van der Veen ƒ10,- meer vraagt voor het geven van obligaten op 
de viool en in de zang. 
Van haar ongenoegen over Omzeele geeft de Commissie kennis  in de volgende missive: 
"De Commissie voor de Zang- en Toonkunst vernomen hebbende dat er een verschil is 
ontstaan over het al of niet toelaten op de concerten van den Heer Omzeele en bij de 
Zangvereniging, zoo is deze brief dienende U Edele kennelijk te maken dat de Commissie 
heeft besloten den Heer Omzeele op de concerten toe te laten mits hij in relatie staat tot het 
orkest; terwijl het verder het bepaald verlangen van de Commissie is om alsnog de Heer 
Omzeele op de Zangschool en de Zangvereeniging niet toe te laten." 698 
Ondertussen krijgt de Commissie ook te maken met problemen van te gebruiken lokalen. Op 
18 November 1845 antwoordt het College van B&W aan de Commissie op haar verzoek om 
ruimte, dat het lokaal van de onderwijzer Kraay van de Meisjesarmenschool in de Muntstraat, 
alleen op woensdag en zaterdag na 4 uur beschikbaar is.699 
 

12.20 Nieuwe afspraken met Vrugtman 
In de bijeenkomst van de commissie van 22 November 1845 onderhoudt de president van de 
Commissie Muziekmeester Vrugtman over zijn verkeerde handelwijze om toch de heer 
Omzeele mee te brengen op de repetities van de Zangvereniging. De Commissie geeft in het 
algemeen te kennen dat indien onze Muziekmeester meer communicatief wilde handelen, dit 
voorzeker een voordelige invloed zou hebben op de goede verstandhouding tussen hem, 
Vrugtman en de Commissie. Vrugtman verklaart Omzeele niet nodig te hebben op de 
Zangvereniging. Hij is alleen maar toegelaten op  aandrang van Vrugtman.700 
 

12.21 Bezwaren en Verplichtingen 
Een bezwaar is binnengekomen van N. Carbasius dat hij de volle contributie moet betalen 
voor drie personen uit hetzelfde huisgezin.  De Commissie begrijpt zijn problematiek maar 
mag, kan en wil de tarieven niet eigendunkelijk veranderen. 
De Heeren Maay, Costerus en Van de Pol, die willen bedanken voor het Concert en voor de 
Zangvereniging, moeten reglementair toch aan hun verplichtingen voldoen.701 
 

12.22 Verzoek een lokaal beschikbaar te stellen  
Missive van de Commissie over de Zang- en Toonkunst binnen deze stad naar aanleiding van 
een missive dezerzijds van 20 November. 
De Commissie bevestigde volgaarne des Zaterdags op de bij die missive bepaalde tijd van het 
schoollokaal van de onderwijzer Kraay gebruik te willen maken, doch dat er des woensdags 

 
698 Notulen Muziekschool, 9 November 1845 
699 GAH 169, 18 November 1845, folio 285 
700 Notulen van 22 November 1845 
701 Notulen Muziekschool, 22 November 1845 
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bij hun verhinderingen bestaan, en alzo verzoekende de directie dezer Stads- en Diaconie-
school de donderdagavond voor te stellen, waartoe zij redenen vermenen te hebben om te 
vermoeden dat daartegen bij gemelde Directie geen bedenkingen bestaan. 
De voorzitter zegt dat dit voorstel al aan de Commissie der Stads- en Diaconiescholen is 
gedaan door een missive van heden.702 
 
De over de Stads- en Diaconieschool aangestelde Commissarissen antwoorden dat per Januari 
aanstaande de nodige schikkingen zijn gemaakt, waardoor het schoollokaal van de heer Kraay 
op donderdag- en zaterdagavond van 7 tot 9 uur kan worden gebruikt voor de door de 
Commissie van de Zang- en Toonkunst op te richten Zangschool.703 
 

12.23 Opgave kinderen van minvermogenden  
De dag na Kerstmis 1845 vergadert de Commissie voor de Zang- en Toonkunst over het 
verkregen verlof per Januari gebruik te maken van een lokaal van de heer Kraay voor de op te 
richten Zangschool voor minvermogenden. 
De Commissie vraagt aan B&W van stadswege aan de meesters van de Armenscholen mee te 
delen, op hun school bekend te maken dat op 8 Januari des avonds de ouders die dit kosteloos 
muziekonderwijs willen laten geven aan hun kinderen, de namen en de ouderdom van die 
kinderen op te komen geven. 
De toelatingsleeftijd is ongeveer 10 jaar. De lesavonden zijn op donderdag van 7 tot 9 uur. 
De Commissie besluit voorts op 27 December het lokaal te gaan bekijken. De president en de 
secretaris zullen op 8 Januari in het lokaal zijn om de op te geven personen aan te tekenen op 
door de secretaris aan te tekenen lijsten.704 
 

12.24 De Commissie regelt het in gebruik nemen van het lokaal  
In aansluiting op haar besluit van 28 December 1845 deelt de president Van Styrum aan 
B&W mee dat de Commissie voor de Zangschool met Muziekmeester Vrugtman is 
overeengekomen om de Zangschool voor minvermogenden te houden op donderdag- en 
zaterdagavond des avonds van 7 tot 9 uur.  
De opening vindt dan plaats op donderdag 8 Januari waar de ouders aangifte van hun kinderen 
als leerlingen kunnen doen. 
Voor de nodige publiciteit acht de Commissie het het meest effectief dat dit nieuws op de 
onderscheidene scholen  door de onderwijzers van stadswege bekend wordt gemaakt en, 
indien B&W hieraan hun goedkeuring geven, deze bekendmaking door het college wordt 
gelast. 
Het aantal leerlingen, die hun 10e jaar moeten zijn ingetreden, wordt nader bepaald. De 
Commissie verneemt graag van B&W of het College voor de kosten voor verwarming, 
verlichting en een schoollokaal zorgt, of dat de Commissie met die zorg is belast.705 
B&W gaan met het voorstel akkoord, onder voorbehoud dat voor de voorziening van 
verlichting en verwarming aan de onderwijzers zelf deze uitnodiging te doen.706 

 
702 GAH 169, 9 December 1845, folio 293 
703 GAH 169, 23 December 1845, folio 33vo 
704 Notulen Muziekschool, 28 december 1845 
705 GAH 366, behorende bij B&W, 6 Januari 1846, nr 26 
706 GAH 170, 6 Januari 1846, folio 5vo 
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B&W sturen hiervan bericht aan de schoolonderwijzers W. Kraay, C.A. Karsten, E. Kriebel 
en C. Offringa en wijzen erop dat dit muziekonderwijs gegeven zal worden in het 
schoollokaal van de heer Kraay. (in de Muntstraat dus, vZ)707 
Aan de Commissie delen B&W mede dat aan de onderwijzers op de Armenscholen verzocht 
is voor de nodige publicatie te zorgen. 
Voor de kosten van verwarming en verlichting kan de stad echter niet voorzien en voorlopig 
door de Commissie dient te gebeuren, totdat een definitieve regeling van geheel het onderwijs 
binnen deze stad tot stand is gekomen.708 
 

12.25  Kosteloos muziekonderwijs voor Jacob Zoutendijk  
Op 27 Januari 1846 besluiten B&W op voorstel van de Commissie voor de Zang- en 
Toonkunst dat de zoon van Jakob Zoutendijk blijkens een certificaat van onvermogen 
kosteloos muziekonderwijs mag genieten.709 
 

12.26 Een krediet voor 1846  
Op 11 April verzoekt de Thesaurier van de Volkszangschool om een voorschot tot een 
zodanig bedrag als B&W kunnen goed vinden, teneinde daarmee de noodzakelijke uitgaven te 
kunnen bestrijden.710 
B&W reageren naar de Thesaurier dat ze eerst een opgave willen ontvangen van alle kosten 
die voor het dienstjaar 1846 nodig zijn. Daarna zal het College aan de Thesaurier meedelen 
over welke bedragen de Volkszangschool kan beschikken en op welke manier deze sommen 
geld moeten worden verrekend om te voldoen aan de van hogerhand voorgeschreven 
comptabele verordeningen.711 
Op 29 mei stuurt de Thesaurier deze Raming van kosten naar B&W. B&W besluiten hierop te 
antwoorden.712 
 
Uit de gemeentelijke Jaarrekening over 1846 blijkt dat de Commissie voor de 
Volkszangschool voor de kosten van verwarming en verlichting een toelage heeft gekregen 
van ƒ110,-, mandaatnummer 508.  
Schipper Menzinga heeft voor de levering van lange turven ƒ0,225 ontvangen, 
mandaatnummer 516, terwijl de Commissie over de Zang- en Toonkunst voor de aankoop  
van lampen ƒ45,- heeft gekregen, mandaatnummer 509.713 
 

12.27 Jaartractementen J.H.W. Fúerhacke over de jaren 1841-1845 
In de jaren 1841 (GAH 1239, pag. 89, mandaten 392-395), 1842 (GAH 1242, pag. 102, 
mandaten 401-404), 1843 (GAH1243, pag. 89, mandaten 427-430), 
1844 (GAH1244, mandaten 434-437) steeds ƒ416,00 tractement en in 1845 ( GAH 1245, pag. 
105, mandaat 443) ƒ100,- over 3 maanden. 

 
707 GAH 596, 6 Januari 1846, folio 4vo-5 
708 GAH 596, 6 Januari 1846, folio 5 
709 GAH 170, 27 Januari 1846, folio 28 
710 GAH 170, 14 April 1846, folio 94vo-95 
711 GAH 596, 15 April 1846, folio 65vo 
712 GAH 170 en GAH 586 
713 GAH 1246, pagina 121 en 122 
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In het jaar 1845 ontvangt J.B. Vrugtmans ƒ250,- (GAH 1245, pag. 105, mandaat 444-445) 
ƒ250,00 over een half jaar. 
 

12.28 Bijzondere uitgaven in het jaar 1845714  
Onvoorziene uitgaven in het jaar 1845, waarvan ondermeer: 
Vergelijkend examen Muziekmeester, reiskosten: 
 

Mandaat Naam Bedrag 
471 C.H. Leenhof    ƒ25,- 
472 J.H.F. Bersch    ƒ25,- 
473 J.B. Vrugtman    ƒ30,- 
474 J.C. Labrant    ƒ30,- 
475  H. Venverloo      ƒ6,- 
476 Jb. Kwast      ƒ6,- 
 Samen  ƒ122,- 

                               
Reiskosten en verteringen bij het vergelijkend examen muziekmeester, te betalen  
 aan J. Vrijdag, Conciërge O.I. Huis (nr 485) ƒ31,925. 
Aan directeur Postkamer wegens oproep Muziekmeester (nr 486) ƒ54,21. 
Voor reiskosten en gepresteerde diensten aan de examinatoren G. Meyroos en J.F. 
Ahrendssman (nr 487) ƒ150,-. 
Bijdrage over 1845 voor de Commissie voor de Muziek- en Zangschool (nr 488) ƒ150,-. 
Aan dezelfde Commissie voor aankoop van lampen op de Zangschool en het lokaal voor de 
Muziekbeoefening (nr. 489) ƒ90,-. 
 

12.29 Uit de Jaarrekening Gemeente Hoorn 1846715  
Tot Muziekmeester benoemd J.B. Vrugtman, jaarwedde ƒ500,-. 
A. Merens, eigenaar van de Concertzaal in de Peperstraat krijgt voor huur van de zaal ƒ50,- en 
het in orde brengen ervan ƒ22,46, totaal ƒ72,46. 
De Commissie Volkszangschool krijgt als toelage vuur en licht ƒ110,-. 
De Commissie Zang- en Toonkunst voor aankoop lampen  ƒ45,-. 
Schipper Menzinga voor lange turven ƒ0,225. 
 

12.30 Een lokaal in het Glop komt beschikbaar  
In Januari 1847716 ontvangen B&W bericht dat een lokaal in het Glop in de Ramen dat tot 
dusver in gebruik was bij de Volkszangschool door de Kerkenraad van de Gereformeerde 
Gemeente, die eigenaar van het gebouw is ter beschikking is gesteld voor het houden van 
godsdienstige avondscholen. Op verzoek van de Commissie voor de Zang- en Toonkunst 
wijzen B&W een ander lokaal aan, voorlopig te gebruiken voor dit onderwijs en wel een der 
schoollokalen in de Muntstraat, welke door de Commissie het meest geschikt wordt geacht. 
 

 
714 GAH 1245, Jaarrekening gemeente Hoorn 1845 
715 GAH 1246, Jaarrekening Gemeente Hoorn 1846 
716 GAH 171, 12 Januari 1847, pagina 8 
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12.31 Aanvraag voor subsidie met verantwoording uitgaven  
In Februari 1847 vraagt de Commissie voor de Zang- en Toonkunst weer om een subsidie. 
B&W verwijzen naar de rekening en verantwoording over de dienst 1846 en naar de 
begrotingsbehandeling in het najaar. 
De rekening en verantwoording over de Volkszangschool wordt op 18 Mei aan B&W 
aangeboden met inbegrip van die van het concert. 
Het dienstjaar 1846 sluit met een batig saldo van ƒ2,- voor de Volkszangschool, waarvoor 
opnieuw een subsidie van ƒ110,- wordt aangevraagd. 
Met betrekking tot het Concert is het volgende overzicht over de afgelopen winter opgemaakt: 
- ontvangsten  ƒ629,275  
- uitgaven        ƒ629,21 
Batig saldo                 65 cent. 
 
Verder verzocht de commissie aan B&W diligent verklaard te worden ten aanzien van de 
Zangschool voor meergegoeden, daar de Commissie vreest dat de weinige bijval die deze 
school op den duur ondervond, deze niet zou kunnen blijven bestaan. 
B&W besluiten het bericht van de Commissie in de Raad te brengen.717 
De Raad behandelt het bericht uitgebreid  in zijn vergadering van 1 Juni 1847. 
Aan het einde van de uitgebreide behandeling besluit de Raad de rekening over 1846 goed te 
keuren en voor 1847 weer een subsidie van ƒ110,- te geven. 
De bezwaren worden aan de Commissie voorgelegd, teneinde die te doen opheffen.718 
 

12.32 Financiën en redenen beeindiging van het lidmaatschap 
Een missive van de Commissie over de Zang- en Toonkunst binnen deze stad van 15 Mei. 
Ter goedkeuring aangeboden de rekening en verantwoording der volkszangschool over 1846, 
met het verzoek in 1847 weer een subsidie van ƒ110,- te verstrekken. 
 
Ontvangsten 1846:  ƒ109,10 
Uitgaven       1846: ƒ107,10 
Batig saldo    1846:     ƒ2,00.  
 
Verzoek om opnieuw subsidie te mogen ontvangen, omdat deze Volkszangschool naar het 
oordeel der Commissie "aanvankelijk" aan het doel beantwoordt en bezocht wordt door 
ongeveer 70 kinderen met veel genoegen. 
Tevens is hierbij opgenomen een bericht met betrekking tot het zogenaamde Concert. 
Daarvan bedroegen de afgelopen winter de ontvangsten ƒ629,275 en de uitgaven ƒ629,21 met 
een Batig Saldo van 65 cent. 
Het gering saldo  wordt toegeschreven aan het bedanken van verscheidene leden voor hun 
lidmaatschap. 
Een Commissie uit de Raad heeft hierover rapport uitgebracht. De oorzaken van die 
verminderde belangstelling en deelneming in het Concert is volgens haar  ondervinding en 
wijze van zien, en moet gezocht worden in: 

 
717 GAH 171, 18 Mei 1847, folio 122 
718 GAH 11, 1 Juni 1847, folio 225vo-228 
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1. Dat op de concerten voor welker lidmaatschap was ingetekend nimmer enig obligaat door 
een vreemde virtuoos of virtuoze gegeven werd;  dat men bij de aanvaarding van het 
lidmaatschap had mogen verwachten  van een herrezen inrichting, zodat de repetities en 
damesconcerten niets nieuws zouden hebben opgeleverd,  bij aldien niet dames, en een enkele 
heer, die hier metterwoon gevestigd zijn,  beleefd genoeg waren geweest, die concerten met 
muziek en zang, luister bij te zetten 
 2. Dat het getal zogenaamde benefietconcerten in de afgelopen tijd zodanig is opgedreven, 
dat men gerust kan aannemen, dat bij de deelneming in alle een dubbele contributie door de 
leden van het concert is bijgedragen. 
Dat men op deze concerten het genoegen heeft gehad vreemde talen te kunnen en te mogen 
bewonderen, waaraan ook trouwens de zodanigen hebben deelgenomen, die geen leden van 
het gewoon Concert waren, terwijl daarentegen juist de leden ervan, ter vermijding van 
dubbele kosten van de deelneming in de benefietconcerten zijn terug gehouden, en sommige 
doorzicht hebbende leden, de op handen zijnde val van het gewoon Concert in de deelneming 
aan de  benefiet-concerten voorziende, daarvan met opzet zijn terug gehouden. 
3. Dat, zullen de gewone concerten herrijzen en bloeien, de opleiding der kwekelingen ook 
met ijver en warmte en de aanmoediging der liefhebbers van de muziek met lust door den 
Directeur behoort plaats te vinden. 
Dat hier juist het tegendeel waar is, en men met  leedwezen moet verklaren dat de Heer 
Directeur (Vrugtman)  niet beantwoordt aan de verwachting, welke recht had van zijn 
bekende talenten te mogen koesteren; 
Dat dien Heer integendeel de grootste lauwheid, ja zelfs aan onbeleefdheid grenzende  
onverschilligheid in het naleven zijn er verplichtingen jegens de leerlingen en ook 
meergevorderden in de muziek, alsmede omtrent het stemmen der instrumenten, aan de dag 
legt, en het hun, op grond van genoegzaam algemene klachten, is voorgekomen dat gezegde 
Directeur met zijn erkende talenten, meerdere aanleg heeft zichzelf verder te bekwamen, dan 
wel uitstekende leerlingen te vormen, waartoe hem de lust schijnt te ontbreken; en dat op 
grond van deze motieven men een algemene val van het Concert met deszelfs Directeur aan 
het hoofd,  meent te mogen voorspellen. 
De rekening en verantwoording goedgekeurd;  subsidie over 1847 bedraagt ƒ110,-. Bezwaren 
worden doorgegeven aan de commissie Zang- en Toonkunst die ze moet trachten op te 
lossen.719 
 

12.33 Het verval van het Concert  
De Commissie voor de Zang- en Toonkunst brengt op 3 Juli 1847 rapport uit, met name over 
het verval van het Concert en de handelwijze van de muziekmeester. 
Na een nauwkeurig onderzoek en overwegingen der daarbij gemaakte beschouwingen en 
bedenkingen, komen de meeste opmerkingen de Commissie niet plausibel genoeg voor om in 
en door deze een meerdere bloei van het Concert in deze richting te moeten zoeken. 
Het rapport wordt voorgelegd aan de eerstkomende vergadering van de Raad.720 
 

 
719 GAH 660, 1 Juni 1847, Agenda m.6 en GAH 11, 1 Juni 1847, folio 225vo-228 
720 GAH 30, Augustus 1847, folio 241-241vo 
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12.34 Reactie van Vrugtman 
Drie  weken daarna stuurt de muziekmeester Vrugtman een opgave van de toestand waarin de 
zangscholen hier ter stede zich bevinden. Hij wijst op enige punten welke naar zijn mening 
zouden kunnen dienen om de inrichting van deze scholen meer en meer te verbeteren. 
B&W zenden het stuk aan de Commissie om advies721. 
 
Het advies van de Commissie is op 5 Oktober onderwerp in de vergadering van B&W. De 
Commissie heeft bezwaren tegen het nú doorgaan met de Zangschool voor de meer-gegoede 
en geeft aan waarom ze dat besluit heeft genomen. Daarbij zendt de Commissie het door de 
Stadsmuziekmeester ingezonden rapport terug. 
Het wordt de Commissie hoe langer hoe meer duidelijk dat de algemene geest zo sterk tegen 
de Muziekmeester is en blijft, dat daaraan het verval, de achteruitgang en de weinige 
liefhebberij voor de muziek is toe te schrijven; de sfeer is zelfs zodanig dat er gegronde vrees 
bestaat dat de gewone Concerten deze winter geen voortgang kunnen vinden. 
B&W houden het stuk voorlopig aan en komen er nader op terug.722 
 

12.35 Ontwerp Reglement voor de Zangkunst 
Op 16 October 1847 zenden B&W een concept reglement voor het openbare onderwijs in de 
Zangkunst binnen deze stad. B&W vragen aan de Commissie uiterlijk 23 October 
commentaar op dit ontwerp te leveren, met aanvulling van zodanige punten waarop de 
aandacht van het college niet eens gevallen.723 
De Commissie deelt mee724 dat ze zich kan verenigen met de punten in de reglementaire 
bepalingen. Mochten de door de Commissie geuite bezwaren, vooral omtrent de tijdsbepaling, 
uit de weg geruimd zijn, zij haar reglement voor iedere school afzonderlijk aan B&W zal 
voorleggen. 
B&W reageren naar de Commissie wat de aanleiding is voor de bedenkingen vanuit het 
College: 
1. Er is een tekort aan personeel. Daarom meent het College dat de kinderen waarvan de 
ouders het volle schoolgeld niet kunnen betalen, toegang dienen te krijgen tot het gratis 
onderwijs op de Zangschool voor onvermogenden. 
2. De heren Regenten van de Weeshuizen maken er bezwaar tegen om de kinderen 's avonds 
uit het huis weg te laten gaan. Als het huisonderwijs wegvalt, moeten de kinderen op een 
andere manier in deze huizen worden bezig gehouden. 
3. Het schoolgeld der meer gegoeden is door het college zó vastgesteld dat deze gelden geheel 
komen voor rekening van en ten behoeve van de Muziekonderwijzer, die bovendien de kosten 
van de schoolbehoeften draagt. 
Als het schoolgeld wordt opgevoerd zullen de betreffende kinderen minder of geen gebruik 
maken van het aangeboden onderwijs. Als de Commissie het huidige schoolgeld wil 
handhaven, volgt het college haar daarin. 

 
721 GAH 171, 21 September 1847, folio 194vo 
722 GAH 171, 5 October 1847, folio 203vo-204 
723 GAH 597, 16 October 1847, folio 259-260vo 
724 GAH 171, 26 October 1847, folio 216 
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Over de uren van het onderwijs op de Zangschool voor minder vermogenden, komen B&W 
aan de bezwaren van de Commissie tegemoet, voorzover dit zonder nadeel van het onderwijs 
in de Godshuizen en dat van de openbare school kan geschieden. 
Het College verzoekt tenslotte het door de Commissie ontworpen Reglement in te sturen.725 
 

12.36 Een nieuw lid in de Commissie voor Zang- en Toonkunst 726 
De vacature in de Commissie voor de Zang- en Toonkunst, ontstaan door het vertrek van haar 
lid  Mr.Vernee, leidt tot aanbieding van een tweetal om daarin te voorzien: Dr. H. J. 
Hooghwinkel en J.C. Bast. Op voorstel van de voorzitter besluit de raad te benoemen de heer  
Hooghwinkel en daarvan mededeling te doen aan de Commissie. 
 

12.37 Verdere invulling van het Reglement  
In dezelfde vergadering gaat de voorzitter van de Raad in op het gedrag van de 
Stadsmuziekmeester Vrugtman en de verslechterde toestand waar het onderwijs in de muziek 
en voornamelijk in de Zangkunst zich in Hoorn bevindt. Hij toont daarna de noodzakelijkheid 
die er dientengevolge bestaat om door het vaststellen van Reglementen de onderwijzer 
voortaan bij zijn plichten te bepalen en daardoor het bestaan der verschillende zangscholen 
duurzaam te verzekeren.  
Daarna geeft hij lezing van enige door B&W neergeschreven punten voor een Reglement op 
het openbaar onderwijs in de Zangkunst in Hoorn: 
 
Algemene bepalingen voor het openbaar onderwijs in de Zangkunst. 
Er worden zangscholen opgericht: 
1. voor kinderen van gegoede ingezetenen, 
2. voor kinderen van onvermogenden, 
3. voor de kinderen van beide Weeshuizen, wanneer de Regenten dit verlangen. 
 
Het onderwijs voor elk van deze categorieën wordt tweemaal per week gegeven gedurende 2 
uren en wel: 
-voor de kinderen van de gegoede ingezetenen op woensdag- en zaterdagavond van 6 tot 8 
uur, 
-voor de kinderen van onvermogende ouders, ook op woensdag- en zaterdagavond van 7 tot 9 
uur, 
- ook op woensdag- en zaterdagavond van 7 tot 9 uur voor de kinderen in het Protestants 
Weeshuis, 
- op maandag en vrijdag van 6 tot 8 uur en voor de kinderen in het Rooms-Katholieke 
Weeshuis op donderdag  van 6 tot 8 uur en op vrijdag van 4 uur tot 6 uur. 
 
Het lokaal waarin het muziekonderwijs aan de kinderen van gegoede ingezeten wordt 
gegeven, wordt nog nader aangewezen; het lokaal voor de kinderen van de onvermogenden is 
in een van de Stadsarmenscholen; het onderwijs aan de kinderen der beide weeshuizen vindt 
in een der gestichten plaats. 

 
725 GAH 597, 27 October 1847, folio 266vo, nr 565 
726 GAH 597, 15 November 1847, folio 286 
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Voor het onderwijs aan de kinderen van onvermogenden en aan de weeskinderen wordt aan 
de muziekmeester niets betaald. 
De Regenten van de weeshuizen zorgen voor de onderwijsbenodigdheden van hun eigen 
weeskinderen en voor een behoorlijke verlichting en verwarming van het lokaal. 
De gegoede ingezetenen zorgen voor de boeken van het onderwijs aan hun kinderen. Zij 
betalen bovendien aan de muziekmeester per 3 maanden voor elk kind ƒ2,-, voor twee 
kinderen ƒ3,25, voor drie kinderen ƒ4,25 en voor ieder kind boven de 3 ƒ1,-. 
De onderwijzer 
- zorgt voor verlichting en verwarming van het lokaal, 
- hij houdt aantekening van de vorderingen van hun gedrag, van hun te laat komen   
  en van hun absenteïsme, 
- is zelf voor het bepaalde uur in het lokaal,  
- hij begint dadelijk na het aanvangsuur met het onderwijs, 
- hij verlaat de school vóór de eindigingstijd van het onderwijs, 
- hij brengt ziekte of andere redenen die hem belemmeren op de vastgestelde tijd   
  onderwijs te geven, ter kennis van de voorzitter van de Commissie voor het  
  onderwijs in de Zang- en Toonkunst en aan de kinderen. 
 
De commissie727 
beoordeelt de geldige of niet-geldige redenen van het absenteïsme van de onderwijzer en stelt 
B&W in kennis van door haar als niet geldige opgemerkte redenen, 
ontwerpt een Reglement van orde voor iedere school en legt die ter goedkeuring voor aan 
B&W, 
benoemt voor iedere school twee van haar leden, die tenminste eens per maand de hen 
toegewezen school bezoeken en erop toezien dat de onderwijzer zijn plichten nakomt en zich 
behoorlijk houdt aan de verordeningen, 
bevinden de commissieleden dat de onderwijzer in gebreke blijft, dan wordt het in de gehele 
commissie besproken, die daarvan mededeling doet aan B&W, 
doet tweemaal per jaar als gehele commissie een opzettelijk onderzoek naar de vorderingen 
der kinderen en laat eenmaal in het jaar in het openbaar een bewijs leveren in hoeverre het 
onderwijs nuttig heeft gewerkt. 
Aan die kinderen van onvermogende ouders, die de meeste vorderingen hebben gemaakt, aan 
die welke het vlijtigst ter school zijn gekomen en aan die welke zich in de school het 
ordelijkst hebben gedragen, worden enige kledingstukken geschonken. Als de Regenten van 
de weeshuizen dit voor hun kinderen ook wensen, verstrekken zij daartoe de benodigde 
gelden. 
Geen van de raadsleden heeft commentaar op deze voorgelezen Reglementspunten. Zij geven 
deze ter beoordeling aan de Commissie en machtigen B&W om zo nodig daarin billijk 
geachte veranderingen aan te brengen. 
 

12.38 Jaarrekening van 1847728  
J.B. Vrugtman ontvangt als jaartractement, ƒ500,00. Mandaten 511-514. 
Toelage voor de Commissie Zang- en Toonkunst, ƒ100,00. Mandaat 544. 

 
727 GAH 11, 11 November 1847, folio 279vo-282 
728 GAH 1247, Jaarrekening 1847, pagina 107-110 
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Toelage voor de Commissie Volkszangschool, ƒ110,00. Mandaat 545. 
Betaald aan A. Merens voor huur Concertzaal ƒ50,00 Mandaat 554. 
 

12.39 De regenten R.K.-onderwijs willen zangonderwijs voor hun kinderen   
Al in de eerste week van Januari 1848 delen B&W aan de Commissie voor de Zang- en 
Toonkunst mee dat de regenten van het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis de vereiste 
maatregelen hebben genomen om de in hun gesticht verpleegde kinderen te doen delen in het 
onderwijs in de Zangkunst. 

B&W sturen een afschrift mee van het Reglement en vragen de Commissie te zorgen voor 
naleving ervan na daarover met de regenten te hebben overlegd.729 

B&W berichten enige tijd later aan de Commissie dat het College haar op haar verzoek een 
mandaat van ƒ100,- verstrekt ter voldoening van de voor het dienstjaar 1848 toegestane 
bijdrage voor verwarming en verlichting ten dienste van het Concert en de Muziek- en 
Zangscholen.730 

12.40 Overzicht van inkomsten en uitgaven  
Als in April 1848 de Commissie vraagt het mandaat voor het tweede deel van 1848 te mogen 
ontvangen voor de dekking van verschillende kleine uitgaven, besluiten B&W, voor het 
mandaat af te geven, eerst na te zien wat door de Commissie reeds is ontvangen en 
uitgegeven.731 

Uit de jaarrekening over 1848 blijkt dat de Commissie twee keer ƒ100,- heeft ontvangen, dat 
aan de Muziekmeester is betaald een jaarsalaris van ƒ500,-, en dat de heer A. Merens, 
eigenaar van de concertzaal in de Peperstraat, aan huur heeft ontvangen ƒ50,- 732 

12.41 In de winter van 1848 staat het Concert stil  
De Commissie had er in 1847 al voor gewaarschuwd, dat het niet goed ging met het Concert. 
Nu geeft ze B&W kennis van het besluit van de algemene vergadering om het Concert deze 
winter te laten stilstaan. B&W nemen het bericht voor kennisgeving aan.733 

12.42 Jaarrekening 1848  
J.B. Vrugtman ontvangt als jaartractement, ƒ500,00. Mandaten 542-545. 
Toelage voor de Commissie Zang- en Toonkunst, ƒ100,00. Mandaat 566/567. 
Toelage voor de Commissie Volkszangschool, 
Betaald aan A. Merens voor huur Concertzaal ƒ50,00 Mandaat 565.734 
 

12.43 Gedeputeerde Staten willen rekening en verantwoording over 1849 
In Juni 1849 lezen we weer iets van en over de Commissie voor de Zang- en Toonkunst. Ze 
verzoekt aan B&W haar de gewone toelage voor de Zangschool van minvermogenden te 

 
729 GAH 598, 8 Januari 1848, folio 14, nr. 27 
730 GAH 598, Januari 1848, folio onbekend, nr 64 
731 GAH 172, 25 April 1848, folio 80 
732 GAH 1248, Jaarrekening 1848, pagina 121-123 
733 GAH 172, 24 October 1848, folio 176vo 
734 GAH 1248, Jaarrekening 1848, pagina 121 e.v. 
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verstrekken. B&W sturen daarvoor een mandaat van ƒ100,-. ter voldoening van "de gewone 
bijlage over 1849". Echter Gedeputeerde Staten verlangen hiervoor een behoorlijke rekening 
en verantwoording van de daarbij behorende schuldvorderingen. Daarom vraagt het College 
aan de Commissie te zorgen dat die op het einde van 1849 zo'n rekening inzendt. 735 

12.44 De bepalingen voor de Muziekmeester 
De Raad behandelt de door B&W in concept overhandigde bepalingen voor de Stedelijke 
Muziekschool. De aanleiding tot dit voorstel is de herhaaldelijk geuite klacht door de 
Commandant van de Schutterij. Door het vaststellen van bepalingen waarnaar hij zich heeft te 
gedragen, hoopt het College verdere klachten over de muziekmeester te voorkomen.    
De Burgemeester heeft gemeend, voordat dit concept om advies gaat naar  de Commissie voor 
de Zang- en Toonkunstonderwijs, dit voor te leggen aan de Raad. 
De leden van de Raad besluiten dit concept ontwerp aan te nemen. 
 
De bepalingen luiden aldus: 
Artikel 1: 
De stadsmuziekmeester is verplicht: 
a. tot het geven van kosteloos onderwijs in de toonkunst aan zodanige jongelieden die hem 
worden aangewezen, 
b. tot het kosteloos onderwijs onderwijzen en dirigeren van het Stedelijk Muziekkorps 
wanneer tot oprichting daarvan wordt besloten, 
c. tot het onderwijzen, dirigeren en dienst doen als kapelmeester bij het Stedelijk Muziekkorps 
van de Stedelijke Schutterij tegen genot van een jaarlijkse toelage te voldoen uit de fondsen 
dezer Schutterij. 
Alleen daardoor al is hij gehouden alles te doen wat  strekken kan tot het geven van een 
doelmatig onderwijs ter aanmoediging van de toonkunst en tot het verkrijgen van een geschikt 
personeel. Tenslotte moeten de muziekmeester de bepalingen die in de volgende artikelen 
vermeld zijn, naleven. 
Artikel 2: 
Op …. dag en …. dag van….. uur tot ….. uur des ….. dient hij in een daartoe door B&W aan 
te wijzen lokaal onderwijs te geven aan de bij Artikel 1 bedoelde personen. De stad verstrekt 
daar te gebruiken instrumenten als die door de  leerlingen worden meegebracht, de originele 
muziekstukken, het vuur, licht en de schrijfbehoeften. 
De Afschriften van de muziekstukken worden onder toezicht van de muziekmeester door de 
leerlingen vervaardigd. 
N.B. In potlood in de marge opgemerkt, dat er aan gedacht moet worden dat de muziekmeester op 4 avonden  in 
de Godsdiensthuizen moet zijn ingevolge vroegere verordeningen. 
Artikel 3: 
Tenminste éénmaal in de 14 dagen zal er gedurende 3 uren een repetitie plaatshebben waaraan 
alle werkende leden deelnemen, die de meeste vorderingen hebben gemaakt. 
Er zullen als dan muziekstukken van andere omvang worden uitgevoerd. Het publiek mits 
voorzien van toegangsbiljetten, verkrijgbaar tegen 15 Cents, zal worden toegelaten. 
Artikel 4: 
De Muziekmeester zorgt dat de leerlingen zich op de vrije dagen kunnen oefenen, biedt hun 
daartoe de vereiste raad en hulp, geeft hun op hetgeen zij moeten bestuderen, onderzoekt op 
elke bijeenkomst of zij dat  gedaan hebben en houdt aantekening van hun gedrag, vlijt en 
vorderingen. 

 
735 GAH 173, 25 Juni 1849, folio 97vo en GAH 598, 27 Juny 1849, folio 218, nr 365 
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Artikel 5: 
Elk half jaar op een door Burgemeester en Wethouders te bepalen dag, uur en plaats heeft er 
een onderzoek plaats over de gemaakte vorderingen. Bij dit onderzoek wordt het publiek op 
dezelfde wijze en voorwaarden als bij de repetities toegelaten. 
Artikel 6: 
Bij het tweede halfjarig examen van elk jaar worden er twee prijzen toegekend aan de twee, 
welke gedurende dat jaar de meeste vorderingen hebben gemaakt. De eerste prijs zal een 
waarde hebben van ƒ15,-, en de tweede van ƒ8,-. 
Artikel 7: 
Ieder die het onderwijs ontvangt of aan de repetitie deelneemt, moet zich onderwerpen aan de 
schoolorde die door Burgemeester en Wethouders wordt vastgesteld en de daarbij bepaalde 
boete voldoen. Hij moet zich tot die naleving bij een schriftelijke verklaring verbinden. 
Wanneer de Muziekmeester zich aan  overtreding der schoolorde schuldig maakt, verbeurt hij 
het dubbele bedrag aan boete. 
Artikel 8: 
Geen lessen of repetities mogen worden afgezegd, later aangevangen of op andere tijden 
tijdstippen bepaald, zonder voorkennis van den Burgemeester. 
Artikel 9: 
Met de ontvangst der boete worden twee leden van de Commissie benoemd, waarvan de ene 
de gelden bewaart en de andere contraboek houdt. Het bedrag van die gelden en de contributie 
welke de leden betalen, wordt eenmaal per jaar ten behoeve en tot bevordering van het 
genoegen der deelnemers aangewend. 
 
Aan de Commissie voor de Zang- en Toonkunst wordt het raadsbesluit van 17 Juli 
meegedeeld. De in concept gebrachte bepalingen over de muziekschool zijn daarbij gevoegd. 
B&W vragen aan de Commissie te dienen van bericht, consideratie en advies.736 

De commissie antwoordt dat ze bedenkingen heeft tegen het concept reglement voor de 
Stadmuziekmeester met betrekking tot de oprichting van een Stedelijk Muziekkorps. B&W 
geven te kennen dat als de muziekmeester in deze zaak niet aan het besluit van de raad 
voldoet, dan zeker het ontslag van de muziekmeester zal worden voorgesteld.737 

In de Raad deelt de voorzitter mee, dat het antwoord van de Commissie op het concept 
reglement is binnengekomen, maar nog niet in B&W is besproken. Daarom besluit de Raad 
op zijn voorstel dit onderwerp tot een volgende vergadering aan te houden.738 

De voorzitter herinnert de Raad eraan dat er op 13 September is besloten in deze vergadering 
het rapport te behandelen van de Commissie over de Zang- en Toonkunst aangaande de 
concept verordeningen voor de muziekschool. 
Al eerder is dit concept op 17 en 23 Juli aan de orde geweest en toegezonden voor advies aan 
de voornoemde Commissie. 
Vervolgens heeft de Commissie enkele bedenkingen geuit en is op 14 Augustus door B&W 
nogmaals het verbeterde voorstel aan de Commissie toegezonden die daarover op 5  
September als volgt heeft gerapporteerd. 

 
736 GAH 598, 23 July 1849, folio 247, nr 411 
737 GAH 549, 14 Augustus 1849, folio 260, nr 238 en GAH 172, 14 September 1849, folio 116vo 
738 GAH 13, 13 September 1849, folio 48vo-49 
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Daarop hebben B&W besloten zich niet met het advies van de Commissie te kunnen 
verenigen, enerzijds omdat hier ter stede onvoldoende geschikte personen worden gevonden 
om van een Stedelijke Muziekkorps deel uit te maken, anderzijds omdat ze er een bezwaar 
inziet om vooralsnog het voorstel tot oprichting van een zodanig korps te doen.  
Redenen waarom B&W hebben besloten op de eenmaal voorgestelde verordeningen terug te 
komen. Die luiden thans, enigermate gewijzigd, als volgt: 

De Raad der stad Hoorn, overwegende dat de Stadsmuziekmeester als gevolg van de 
voorwaarden van zijn aanstelling verplicht is: 

A. tot het geven van kosteloos onderwijs in de toonkunst aan die jongelingen die worden 
aangewezen, 
B. tot het kosteloos onderwijzen en dirigeren van het Stedelijk Muziekkorps wanneer tot de 
oprichting daarvan mocht worden besloten, 
C. tot het onderwijzen, dirigeren en dienst doen als kapelmeester bij het Muziekkorps der 
Stedelijke Schutterij tegen genot van een jaarlijkse toelage te voldoen uit de fondsen der 
Schutterij. 
Overwegende dat, opschoon de Stadsmuziekmeester alleen daardoor al alles moet doen wat 
kan bijdragen tot het geven van een doelmatig onderwijs ter aanmoediging van de Toonkunst 
en tot het verkrijgen van een geschikt personeel, het echter wenselijk is enige verordeningen 
vast te stellen waarnaar hij zich ten deze heeft te gedragen. 
 
Artikel 1. 
Op woensdag en zaterdag moet de muziekmeester 's avonds van 5 tot 7 uur in een door B&W 
aangewezen lokaal onderwijs geven aan de hiervoor bedoelde personen. Hij dient de daar 
aanwezige instrumenten te gebruiken voor zover die door de leerlingen niet worden 
meegebracht; de originele muziekstukken, het vuur, licht en de schrijfbehoeften worden door 
de stad verstrekt. 
De afschriften van de muziekstukken worden onder toezicht van de muziekmeester door de 
leerlingen vervaardigd. 
Artikel 2. 
Minstens één keer in de 14 dagen vindt er gedurende 3 uren een repetitie plaats, waarvan als 
werkende leden deelnemen zij die de meeste vorderingen hebben gemaakt. Er zullen dan 
muziekstukken van meerdere omvang worden uitgevoerd. Publiek wordt toegelaten mits 
voorzien van toegangsbiljetten, verkrijgbaar tegen 15 Cents. 
Artikel 3. 
De muziekmeester zorgt, dat de leerlingen zich daartoe op de vrije dagen kunnen oefenen. Hij 
biedt hen de vereisten raad en hulp. Hij geeft hen op hetgeen zij moeten bestuderen. Hij 
onderzoekt op elke bijeenkomst komst of zij dit hebben gedaan. Hij houdt aantekening van 
hun gedrag, vlijt en vorderingen. 
Artikel 4. 
Elk jaar op een door B&W te bepalen dag, uur en plaats is er een onderzoek over de gemaakte 
vorderingen. Op dezelfde wijze en voorwaarden als bij de repetitie wordt tot dit onderzoek 
publiek toegelaten. 
Artikel 5. 
Bij het tweede halfjaarlijkse examen van elk jaar worden er twee prijzen uitgereikt aan de 
twee, die gedurende dat jaar de meeste vorderingen hebben gemaakt. De eerste prijs heeft een 
waarde van ƒ15,-,  de tweede van ƒ8,-. 
Artikel 6. 
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Ieder die het onderwijs ontvangt of aan de repetitie deelneemt, moet zich onderwerpen aan de 
schoolorde die door B&W wordt vastgesteld en de daarbij bepaalde boete voldoen. Hij moet 
zich tot de naleving ervan bij een schriftelijke verklaring verbinden. 
Wanneer de muziekmeester zich aan overtreding der schoolorde schuldig maakt, verbeurt hij 
het dubbele bedrag der boeten. 
Artikel 7. 
Gene lessen of repetities mogen worden afgezegd of tijdelijk later aangevangen, zonder 
vergunning der Commissie over de Zang- en Toonkunst of op andere tijdstippen bepaald, 
zonder goedkeuring van B&W. 
Artikel 8. 
Met de ontvangst daar boeten worden twee leden van de Commissie voor Zang- en Toonkunst 
belast, waarvan de een de gelden bewaart, de ander contra boek houdt. Het bedrag der gelden 
en der contributie die de leden bijeenbrengen, wordt één maal per jaar ten behoeve en tot 
bevordering van het genoegen der deelnemers gebruikt. 
 
Geen der leden van de Raad  heeft bedenkingen tegen dit voorstel, waardoor deze artikelen 
worden goedgekeurd en gearresteerd.739 
Drie weken later 740 vraagt het College naar aanleiding van Artikel 1 van de Commissie te 
vernemen, welke dagen en uren in verband met het feit, dat de muziekmeester andere 
werkzaamheden op de genoemde dagen heeft, hoewel hij door de Commissie moest worden 
gehoord, het meest geschikt worden geacht. 
De Commissie antwoordt dat de woensdag het meest geschikt is. B&W antwoorden aan de 
Commissie dat de muziekschool niet alleen wordt opengesteld voor personen van meer 
gevorderde leeftijd maar ook voor jongelieden. Voor hen is de opgegeven tijd van 8 tot 10  
's avonds niet voegzaam. Daarom vraagt het College aan de Commissie dit nader te 
overwegen.741 
 
De Commissie bericht aan B&W, dat na overleg met de muziekmeester het haar het geschiktst 
voorkomt de muziekschool te houden op woensdag en zaterdag van 5 tot 7 uur. 
Het College kan zich met de opgegeven uren verenigen en deze avondschool te openen in 
Januari 1850 in het lokaal van de Stadstussenschool in de Kruisstraat. 
Het College voegt het Reglement bij. Omdat ze de school graag zo spoedig mogelijk in 
werking ziet treden, vragen B&W aan de Commissie wat daarvoor is vereist. Wel wijzen ze 
erop dat de grootst mogelijke spaarzaamheid in acht moet worden genomen. 
Als de Commissie geen bedenkingen heeft tegen het gebruik van het lokaal in de Kruisstraat, 
is het College voornemens dit lokaal daartoe te bestemmen. Daarvan zal door het college van 
B&W kennis gegeven worden aan de Commissie voor het Lager Onderwijs.742 
 
De Commissie voor de Zang- en Toonkunst reageert toch weer. 
Haar komt  het doelmatiger voor de op te richten muziekschool te houden in het lokaal van de 
Volkszangschool in de Muntstraat en dat ze evenals voor die school voor de nieuwe 
muziekschool voor verlichting (en verwarming?) kan zorgen. 

 
739 GAH 13, 4 October 1849, folio 63vo-66vo 
740 GAH 599, 25 October 1849, folio 323-324, nr. 555 
741 GAH 173, 6 November 1849, folio 154 en GAH 599, 19 November 1849, folio 337 
742 GAH 173, 4 December 1849, folio 166 en GAH 599, 19 December 1849, folio 385, nr 644 
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Het aantal benodigde instrumenten zal afhangen van het getal der kwekelingen dat van de 
school gebruik maakt. 
B&W besluiten thans bij publicatie op te roepen al degene die van de nieuwe inrichting 
gebruikt wensen te maken. 
 

12.45 Samenvatting periode Januari - Juni 1850  
Eind Januari 1850 hebben zich al elf kandidaten gemeld voor het kosteloze muziekonderwijs. 
In de eerste week van Februari komen er nog eens vijf bij. Één van hen was vroeger muzikant 
bij de Schutterij. Hij wil liever niet gelijktijdig les met hen krijgen die nieuw zijn. Ook begin 
Maart kwamen er meldingen binnen. Ook begin Mei komen er nog ruim 20 aanmeldingen bij;  
er zijn dan in totaal 36 aanmeldingen. 
De Commissie stelt dan voor om het aantal leerlingen over twee klassen te verdelen, en 
hoogstens 20 leerlingen uit te kiezen en de andere nog niet tot dit onderwijs toe te laten. 
B&W gaan uitgebreid op het voorstel in: 
1.  Er is geen bezwaar tegen indeling in twee klassen, vooral omdat onder toegelaten 
leerlingen er zijn die direct kunnen worden toegelaten tot de instrumentale instructie. 
Daarmee is de indeling in klassen afhankelijk van de vorderingen. 
2. De ongeschikt gebleken zijnde leerlingen moeten de school direct verlaten. 
3. Het College hoort graag dat het onderwijs nu effectief begonnen is en dat op deze manier 
aan de muziekmeester niet zonder vrucht deze gelegenheid is aangeboden om van zijn ijver en 
belangstelling te doen blijken. 
4. Het zou goed zijn dat de Commissie informatie inwint over leermethode en handelwijze op 
andere muziekscholen, met name die te Amsterdam ter bevordering van het onderwijs en een 
regelmatige behandeling der muzikale onderwerpen. 
 
Ondertussen blijkt half Juni dat er problemen zijn voorgevallen met Muziekmeester 
Vrugtman. Hij acht zich volgens zijn instructie niet verplicht elementair onderwijs te geven.  
B&W hebben hem gewezen op de verplichtingen die voortvloeien uit zijn instructie. 
Vrugtman acht zich ongeschikt een muziekschool te dirigeren en wil aan niet meer dan 4 
jongelieden gratis instructie geven. 
B&W vragen aan de Commissie na te gaan of hij aan deze houding vasthoudt en niet in de 
nadere beschouwingen te treden. Hij is vrij in zijn beslissing, maar als hij niet wil, is het 
onbetwistbaar dat dat de Raad hem mag ontslaan. 
 

12.46 Lijst van voor de Muziekschool aangemelde leerlingen 
Jaar 1850 

 Naam Leeftijd Godsdienst 
1 Johannis Orbons 20 Rooms-Catholiek (R.C.) 
2 Jacobus Johannes Metten  19 R.C. 
3 Jan Korver 18 Gereformeerd (Ger.) 
4  Bernardus van de Kloeke 17 R.C. 
5  Theunis Blokker 15 Ger. 
6  Jan Anthonis Visser 15 Ger. 
7 Hendrik Stieltjes 18 Ger. 
8  Nicolaas Goutier 15 R.C. 
9  Pieter Sweering 21 R.C. 
10 Jan Ruwe 18 R.C. 
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11  Jacobus Gleysteen 14 Remonstrants 
12  Math. Takken  16 Ger. 
13 Everhardus Ruitenberg 13 Ger. 
14 David Jacob Polak 22 Israeliet (Isr.) 
15 Hyma Mozes Trompetter 22 Isr. 
16 Frederik Gödeman 21 R.C. 
17  Jac. Anth. Smits 17 R.C. 
18 Frans Rusting 17 R.C. 
19 Simon Polak 30 Isr. 
20 Salomon Brouwer 25 Isr. 
21 Jan Bakker 32 R.C. 
22 Willem Fekke 24 Ger. 

 
 
12.47 Allerlei problemen moeten nog worden opgelost  
Uit het schrijven van B&W:  
De aangemelde jongelingen verwezen wij naar uw voorzitter (van de commissie). Daarop 
ontvingen wij uw bericht van 19 Februari 1850, dat het moeilijk was om op te geven welke en 
hoeveel instrumenten er nodig zouden zijn, omdat de aanmeldingen nog niet voltallig waren. 
men wilde geen nodeloze stedelijke uitgave veroorzaken. 
Ook moest nog onderzoek plaatshebben in hoeverre de jongelieden aanleg en geschiktheid 
voor de muziek bezaten. Eveneens waren de kosten van vuur en licht afhankelijk van het 
aantal toelatingen.  
Uw Commissie wilde weten of het Stedelijk Bestuur daarin zou voorzien of dat de Commissie 
even als voor de Zangschool daarmee werd belast. 
Op 6 Maart 1850 gaven wij enige jongelingen op, die zich alsnog hebben aangemeld. Wij 
vroegen om de school zo spoedig mogelijk te beginnen en te overleggen met de Commandant 
van de Schutterij over het beschikbaar stellen van muziekinstrumenten, die met onderling 
goed vinden door de leerlingen zouden kunnen worden gebruikt. Wij belasten daarbij uw 
Commissie om te zorgen voor de nodige verwarming en verlichting. 
 
Op 25 April gaf u ons te kennen: 
1. dat er behoefte was aan twee klarinetten, 
2. dat de door u voorgestelde dagen en uren om het muziekonderwijs te geven minder 
geschikt leken, en men die wilde veranderen in Maandag en Donderdag 's avonds van 8 tot 10 
uur. 
De muziekmeester was bereid om na de regeling van de uren, de school dadelijk te open en te 
laten beginnen. 
 
Op 7 Mei deelden we U mee geen bezwaren te hebben tegen verandering van deze dagen en 
uren. Wij zonden U daarbij een lijst van personen die zich voor dit kosteloos onderwijs 
hadden aangemeld. 
Op 10 Mei vroeg U ons twee klassen in te mogen stellen en aan elk van die klassen op een 
avond onderwijs te geven of wel om een aantal van hoogstens 20 leerlingen uit te kiezen en de 
andere vooralsnog niet tot het onderwijs toe te laten. 
 
Op 22 Mei deelden wij u mee: 
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- dat we geen bedenkingen hadden tegen indeling in twee klassen, 
- en dit zelfs wenselijk achten, als er onder de toegelatenen personen waren die dadelijk 
konden worden toegelaten tot het behandelen der instrumenten, 
- dat wanneer dit niet zo was het elementair muziekonderwijs voor allen gelijktijdig moest 
aanvangen, 
- dat naar gelang de gemaakte vordering de overplaatsing naar een andere klas moet volgen, 
- dat degene die geen aanleg en geschiktheid toonden te hebben niet van het onderwijs konden 
blijven genieten en het aan de Commissie werd overgelaten om hen een ontslag te verlenen, 
- dat het ons aangenaam zal zijn te vernemen dat het onderwijs geregeld is en met goed 
gevolg wordt gegeven, en 
- dat de muziekmeester de gelegenheid niet vruchteloos was aangeboden om van zijn ijver  
zijn belangstelling  blijk te geven, 
-  dat wij tenslotte in overweging gaven, informatie in te winnen over de leermethode en de 
handelwijze op andere muziekscholen, met name die te Amsterdam met bijvoeging, 
- dat wellicht deze informatie bij zou dragen tot de bevordering en een regelmatige 
behandeling van het muziekonderwijs. 
 
Op 13 Juni 1850 vroeg uw Commissie ons of het de bedoeling was een Stedelijk Muziekkorps 
of wel een Muziekschool op te richten. U voegde daaraan toe dat men bij de oprichting van 
een Muziekkorps wensen mocht, Harmonie- of Turkse muziek te onderwijzen, er een assistent 
nodig zou zijn, omdat de Stadsmuziekmeester daarin onvoldoende bedreven was. 
Mocht het de bedoeling zijn een Stedelijk Muziekschool op te richten dan is de opdracht van 
het onderwijs aan één persoon ondoenlijk en onuitvoerbaar, omdat die school bestaat uit 
verschillende vakken van onderwijs, in het bijzonder op strijkinstrumenten. 
Daartoe moeten tenminste twee of drie assistenten de directeur helpen.  
Als gevolg van dit schrijven lieten wij de muziekmeester voor ons komen en had het gesprek 
plaats dat leidde tot onze brief van 13 Juni.  
Als nu ontvangende uwe Missive van 20 Juni 1850 vleien wij ons met het volgende antwoord: 
a.  de verklaarde onwil van de muziekmeester en door hem zelf erkende ongeschiktheid tot 
het geven van elementair muziekonderwijs, heeft ons genoodzaakt uw Commissie uit te 
nodigen óf om aan hem te vragen of hij bij zijn afgelegdde verklaring van onwil blijft, en 
volhardt in zijn erkenning van ongeschiktheid, dan wel óf hij meent daarop terug te moeten 
komen. 
Ondanks zijn in onze vergadering afgelegd de verklaringen, menen wij hem de gelegenheid 
tot herroeping ervan niet te moeten onthouden, 
b.  uw schrijven van 13 Juni hebben wij in advies gehouden, omdat ons College van de 
beëindiging van dit incident de verdere afhandeling deze zaak afhankelijk wil maken. 
Wij vertrouwen erop dat u na deze inlichtingen er geen bezwaren in vindt om aan ons 
schrijven van 13 Juni 1850 gevolg te geven. 
Wij mogen het voor U niet verbergen dat wij handelen bij alle ons schrijven overeenkomstig 
het raadsbesluit en dat wij nimmer anders dan van een muziekschool melding hebben 
gemaakt,en nimmer van een oprichting van een Stedelijk Muziekkorps als waartoe wij niet 
door de Raad waren gemachtigd.743 

 
743 GAH 600, IIde deel, 21 Juni 1850, pagina 266-270 
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12.48 Kan de Muziekschool nu eindelijk beginnen? 
De commissie vraagt aan B&W nog enige inlichtingen over de manier waarop de 
muziekschool ter opleiding van een Stedelijk Muziekkorps moet worden gestart. Het College 
deelt aan de Commissie mee wat met de Stadsmuziekmeester is voorgevallen en nodigt de 
commissie uit haar antwoord daarover zo spoedig mogelijk aan B&W te sturen.744 

De Commissie bericht dat ze om een antwoord te kunnen geven, verlangt een antwoord te 
kunnen krijgen van B&W omtrent de oprichting van een Muziekkorps of Muziekschool. 
B&W houden het stuk in advies.745 
De Commissie stuurt op 25 Juni aan B&W een bericht ter begeleiding van het proces-verbaal 
van verhoor van de Stadsmuziekmeester over de vragen die B&W gesteld had en doet verder 
mededeling van haar beschouwingen over het aantal der bij de school te plaatsen jonge 
lieden.746 

B&W schrijven aan de Commissie dat ze uit haar brief met proces-verbaal begrepen heeft, dat 
de Muziekmeester bereid is om zich te onderwerpen aan het verlangen van het Stadsbestuur 
om het begeerde onderwijs op de op te richten Muziekschool te geven. De moeilijkheid is 
daarmee afgedaan, zodat we nu het begin van de school kunnen behandelen. 

Op 19 December 1849 vroegen wij van de Commissie een voorstel om overal met het vereiste 
van de school te beginnen. 

Daarvoor moet worden geregeld: 
a. het onderwijs dat gegeven wordt, 
b. de manier van het te geven onderwijs, 
c. de aanwijzing en inrichting van het lokaal en de dagen en uren waarop de school open is, 
d. het aantal leerlingen dat kan worden toegelaten, 
e. de schoolbehoeften die nodig zijn, 
f. de verordening en het ontwerp van een schoolorde.   
    
Op enkele punten kregen wij voorstellen, vroeg men ons om inlichtingen of maakte men 
bedenkingen, maar het voorstel om de school te starten, kregen wij tot dusver niet. Het was 
ons onaangenaam ons telkens daaraan te moeten herinneren. 

Daarom beperkten wij ons tot het uiten van de wens dat het onderwijs spoedig zou beginnen.  
We hebben intussen datgene gedaan wat de zaak kon bevorderen. Al in het begin van het jaar 
vroegen wij de jonge lieden die dit kosteloos onderwijs wensten zich bij ons aan te melden.   
B&W deelde de Commissie de namen mee van hen, die zich hadden aangemeld.  De jonge 
lieden zelf verwees het College naar de Commissie-voorzitter. 

Op 19 Februari berichtte de Commissie dat het aantal door B&W toegelaten leerlingen, niet 
voldoende was. 

 
744 GAH 174, 18 Juni 1850, 82 en volgende en GAH 600, 13 Juni 1850, no. 501 
745 GAH 174, 2 Juli 1850, folio 85 
746 GAH 174, 2 July 1850, 87vo 
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Het College heeft toen nog anderen toegelaten, zonder van de commissie enig nader bericht te 
ontvangen of het aantal leerlingen nu voldoende was of niet. Later, en wel op 1 Mei, kwamen, 
zonder dat het college enige aanleiding had gegeven en zeer tot onze bevreemding, een groot 
aantal jonge lieden en meer bejaarden, die verzochten om op de school te worden toegelaten.  
Ook zij, die niet onder de eerst-beginnenden wilden worden gerangschikt, en verder andere 
die vroegen bij het Stedelijk Muziekkorps te worden geplaatst. Aan die van de tweede 
categorie gaven B&W te kennen, dat het College niet ging over de classificatie van de 
leerlingen, omdat dit de zaak der Commissie was. Aan de laatste groep heeft het  College 
geantwoord, dat er van de oprichting van een Stedelijk Muziekkorps geen sprake kon zijn, 
zolang er geen geschikt personeel was en dat de school moest dienen om dit personeel te 
krijgen. 

Aan velen hebben B&W geschreven dat het College vreest dat niet alle aangemelden op de 
school zouden kunnen worden geplaatst, omdat dat een zaak van de Commissie is, maar dat 
ze op de lijst zouden worden geplaatst. Uit de gesprekken bleek ons, dat zij niet uit zichzelf 
kwamen, waaruit B&W concludeerden dat het de Muziekmeester ernst werd om deze zaak 
met ijver en belangstelling te behandelen. Daarvoor bestonden bij B&W ook andere redenen, 
hetgeen het College verheugt. 

Na deze mededeling over wat heeft plaatsgevonden ten aanzien van toelating en het plaatsen 
van namen van aangemelde op een lijst, zijn die lijsten aan de Commissie gezonden. Het 
schrijven van de Commissie van 13 Juni is door het college niet beantwoord omdat de 
strekking ervan gewijzigd leek door het Commissieschrijven van 25 Juni. Als het College zich 
vergist, is het bereid nog bestaande bezwaren ter kennis te brengen van de Raad omdat B&W 
niet de macht hebben om daar aan te voldoen.  

Daarna antwoorden B&W op de brief van 25 Juni: 
a. betreffende het voorstel om twee klassen in te richten en elke klas op één avond in de week 
onderwijs te geven. B&W gaven op 22 Mei te kennen dat de Commissie de bevoegdheid heeft 
hen die geen aanleg of geschiktheid hebben te ontslaan,waardoor  
b. dit overeenkomt met de billijkheid dat hij die de meeste aanleg en geschiktheid bezit ook de 
meeste aanspraak heeft, en 
c. omdat diegenen de meeste vorderingen zullen maken. 
 
Omdat B&W niet beschuldigd willen worden van een voorkeursbehandeling, heeft het 
College de beslissing over het al of niet toelaten tot het kosteloos muziekonderwijs, over te 
laten aan de Commissie. 

Uit de brief van 25 Juni maken B&W op dat er geen sprake meer is van een splitsing der 
klassen, omdat de Commissie slechts spreekt over de toelating van een bepaald aantal 
personen. Zij die geen elementair muziekonderwijs wensten, zullen daardoor afvallen. Het 
onderzoek van de anderen zal zich dan moeten uitspreken over hen die de meeste aanleg en 
geschiktheid hebben. Dat onderzoek moet de Muziekmeester doen op de door de Commissie 
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voorgeschreven manier, waarna voorlopig een twintigtal leerlingen zou worden kunnen 
toegelaten. De namen zien B&W graag tegemoet.747 

12.49 Reglement, opening en aanschaf van instrumenten  
De Commissie geeft B&W antwoord op 19 Juli 1850. Deze legt daarbij een reglement van de 
schoolorde over. B&W keuren het reglement goed.748 

De commissie over de Zang- en Toonkunst vraagt op 2 Augustus om de jaarlijkse subsidie 
van ƒ100,- ten dienste van de Volkszangschool.  B&W sturen het mandaat en vragen rekening 
en verantwoording over 1849, voorzien van de nodige bewijsstukken samen met die over  het 
dienstjaar ƒ150,- aan het einde van het jaar.749 

De Commissie stuurt op 6 Augustus een kennisgeving van de opening van de muziekschool 
op 1 Augustus met opgaaf van de namen der jongelingen die zijn toegelaten en van de door 
hen gekozen instrumenten tot het verkrijgen waarvan de Commissie een bijdrage verzoekt.  
B&W besluiten dit aan de Raad voor te stellen en aan de Commandant van de Schutterij 
advies te vragen over de aanschaf van bedoelde instrumenten.750 

B&W antwoorden aan de Commissie over de Zang- en Toonkunst alvorens enig voorstel aan 
de Raad te doen over de aanschaf van instrumenten de Commandant van de Stedelijke 
Schutterij om advies te vragen over deze aanschaf.  
De Commandant is hiertoe bereid.751 
 

12.50 Euterpe vraagt subsidie   
De Zangvereniging Euterpe vraagt op 20 Augustus 1850 een subsidie uit de stadskas voor het 
huren van de concertzaal om daar haar oefeningen te houden. 
Dit verzoek wordt eerstvolgende keer in de Raad gebracht.752 
Euterpe wordt verwezen naar de Commissie. De Commissie voor het onderzoek van de  
rekeningen oordeelt, dat een verzoek als dat van de Zangvereniging Euterpe pas aan het 
stadsbestuur moet worden gedaan, dan nadat men geprobeerd heeft daarvoor een besluit te 
krijgen van de Commissie over de Zang- en Toonkunst. Die kan dan de nodige voorstellen 
doen. Daarom moet Euterpe daar naar worden verwezen. Als die poging mislukt, kan zij zich 
alsnog tot B&W wenden. Het College kan dan, na raadpleging van de Commissie over de 
Zang- en Toonkunst eventueel een voorstel aan een Raad doen.753  

B&W berichten aan het bestuur van de Zangvereniging Euterpe dat in de Raad is besloten de 
vereniging een subsidie uit de stadskas te verstrekken waardoor ze de concertzaal kan huren 
tot het houden van oefeningen.754 

 
747 GAH 600, 3 Juli 1850, pagina 286-290 
748 GAH 600, 29 Juli 1850, folio 301, nr. 356 en GAH 174, 25 July 1850, folio 97 
749 GAH 600, 6 Augustus 1850, folio 310, nr. 572 en GAH 174, 2 Augustus 1850, folio 103 
750 GAH 174, 6 Augustus 1850, folio 105vo 
751 GAH 600, 13 Augusus 1850, folio 325 
752 GAH 600, 13 Augustus 1850, folio 325 
753 GAH 662, 19 November 1850 
754 GAH 600, 3 December 1850, folio 438-439 
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12.51 Klachten over Vrugtman en zijn ontslag  
De Commissie zendt op 12 September haar rekening en verantwoording over 1849. Tevens 
deelt ze mee dat de Stadsmuziekmeester blijft doorgaan met het verwaarlozen der lessen voor 
de kinderen waarvan de ouders kosteloos muziekonderwijs wensen.755 

De Commissie bericht op 7 Oktober over aanhoudende klachten over de stadsmuziekmeester 
en doet enige mededelingen over de Stadmuziekschool. 
B&W besluiten de klacht in de Raad te brengen en in die vergadering het ontslag van de 
muziekmeester voor te stellen.756 

De Commissie over de Zang- en Toonkunst heeft op 7 Oktober opnieuw geklaagd over de 
Stadmuziekmeester, speciaal over de onregelmatig gegeven lessen op de Zangschool van het 
Rooms-Katholieke Weeshuis, welke nu geheel stilstaan. 

De voorzitter wijst op de aanhoudende klachten van alle kanten tegen de Stadsmuziekmeester 
Vrugtman. Hij is daarvoor al ernstig onderhouden maar elke vermaning is vruchteloos. 
Hoewel er ten aanzien van het Protestantse Weeshuis geen klachten zijn, blijft de voorzitter 
nu niet anders over dan het door de Commissie ter kennis te brengen aan de Raad, opdat die 
zodanige maatregelen kan nemen, die hij in het belang der ingezetenen vindt. 
Mocht de Raad besluiten hem uit zijn betrekking te ontslaan, dan zal dit besluit ter 
goedkeuring aan Gedeputeerde Staten worden gezonden, tenzij de Raad besluit het ontslag uit 
te stellen tot de volgende vergadering om er te zijn gedachten over te laten gaan. Daarop 
verlangen twee leden het ontslag dadelijk te verlenen. Drie leden willen uitstel tot een 
volgende keer en weer andere volgen een ander lid, dat voorstelt de Muziekmeester nu nog 
niet te ontslaan, maar hem een zekere tijd te geven om een andere betrekking te zoeken. 
Daarna kan hij dan op zijn eigen verzoek worden ontslagen. Uit de erop volgende discussie 
blijkt dat een Raadsmeerderheid voor dit voorstel is. Besloten wordt de heer Vrugtman aan te 
zeggen dat per 1 Juli 1851 zijn betrekking als beëindigd wordt beschouwd, waarna met 
meerderheid besloten  wordt, dat als de Stadsmuziekmeester per 1 Mei 1851 niet zelf zijn 
ontslag heeft aangevraagd, dit ontslag hem gegeven zal worden.757 

12.51 Geen kwitanties bij de uitgaven 
De door de Commissie voor de Zang- en Toonkunst ingestuurde rekening in ontvangsten  
ƒ100,-, waarvan  als saldo ƒ0,28 van het vorig jaar. De uitgaven zijn gelijk ƒ100,28, zodat 
deze afgesloten is zonder enig voordelig saldo. Er waren geen kwitanties of andere 
bewijsstukken die de uitgaven staafden.758 

B&W berichten aan de Commissie over de Volkszangschool dat de Raadscommissie over 
haar rekening en verantwoording heeft opgemerkt, dat de inhoud van niet één der voorgelegde 
kwitanties daarop wordt vermeld en dat men dit alleen uit de kwitanties heeft moeten nagaan. 
Daardoor wordt het onderzoek niet makkelijker.Tenslotte is de laatste post van een rekening, 
zijnde kleine uitgave van ƒ5,43 door geen rekening of andere bewijsstukken gestaafd. 

 
755 GAH 174, 30 Augustus 1850, folio 113 
756 GAH 174, 11 October 1850, folio 131vo 
757 GAH 14, 19 November 1850, folio 82vo-84vo  en GAH 662, 19 November 1850 
758  GAH 662, 19 November 1850 



 
 

314 
 

B&W brengen aan de Commissie over dat de Raad verlangt deze aanmerkingen ter harte te 
nemen en te zorgen dat daaraan voor het gevolg wordt voldaan.759 

12.52 Afhandeling ontslag Vrugtman  
Na de raadsvergadering van 19 November 1850 is er ongetwijfeld weer met muziekmeester 
Vrugtman gesproken, hoewel we daarvan niets hebben kunnen vinden. Van buiten Hoorn 
vraagt al op 14 Januari 1851 H. Dogger uit 's-Hertogenbosch aangesteld te worden als 
Muziekmeester. B&W nemen het stuk voor kennisgeving aan en besluiten het aan de Raad 
voor te leggen.760 

Vrugtman intussen kiest eieren voor zijn geld. Een week na binnenkomen van het schrijven 
van Dogger, komt bij B&W een rekest van hem binnen, waarin hij vraagt eervol per 1 Mei uit 
zijn betrekking te mogen worden ontslagen.761 
Op verzoek van de Burgemeester laat het college van Gedeputeerde Staten weten, dat als de 
Raad uit eigen beweging de muziekmeester wil ontslaan, dit niet zomaar gaat. Volgens artikel 
69 van het Stedelijk Reglement heeft zo'n besluit de goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
nodig. B&W berichten het Provinciale College dat het te verlenen ontslag als vervallen kan 
worden beschouwd, omdat de muziekmeester zelf zich voor eervol ontslag heeft 
aangemeld.762 

De Raad verklaart op 18 Februari 1851 zich akkoord met het verzoek om aan de heer 
Vrugtman per 1 Mei eervol ontslag te verlenen. Van zijn besluit wordt mededeling gedaan aan 
Gedeputeerde Staten. De betrekking verklaart men vacant. Om kosten te besparen wordt 
besloten geen vergelijkend examen te houden.763 
Op 17 April deelt de Burgemeester aan de Raad mee dat Gedeputeerde Staten op 13 Maart 
1851 hun goedkeuring hebben gegeven aan het besluit van de Raad om de muziekmeester op 
zijn verzoek per 1 Mei eervol te ontslaan. Mededeling van deze beslissing wordt gedaan aan 
de Commissie over de Zang- en Toonkunst.764 

12.53 Opvolging Vrugtman  
Aan de Raad wordt meegedeeld dat voor de vacante betrekking van muziekmeester 17 
sollicitanten zich hebben aangemeld. Enige van hen hebben verzocht nadere inlichtingen te 
mogen ontvangen. B&W hebben gemeend daaraan niet te kunnen voldoen, zo lang niet de 
hoofdpunten betreffende het te geven onderwijs door de Raad zijn bepaald. B&W vragen de 
Raad of men hiertoe dadelijk zal overgaan, of dat men goed vindt B&W te machtigen om met 
de Commissie over de Zang- en Toonkunst die punten te regelen. De Raad besluit tot het 
laatste. Ook laat de Raad aan B&W samen met de Commissie over de Zang- en Toonkunst  
hoeveel en welke sollicitanten hier naartoe zullen worden uitgenodigd om hun proeve van 
bekwaamheid te tonen.765 

 
759 GAH 600, 20 November 1850 
760 GAH 175, 14 Januari 1851, folio 6 
761 GAH 175, 21 Januari 1851, folio 10 
762 GAH 175, 6 Februari 1851, folio 15 
763 GAH 15, 18 Februari 1851, folio 1vo 
764 GAH 175, 18 Maart 1851, folio 34vo  en GAH 15, 17 April 1851, folio 25vo 
765 GAH 663, GAH 15, 17 April 1851, folio 33-33vo, nr. 17A 
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De lijst van Sollicitanten   

Nr.: Naam Plaats Brief Bekwaam in:* Opmerkingen 
1 H. Dogger** Den Bosch 1x 1,2,3  
2 J. Arentz Deventer 1x 5, 6  
3  J.K. de Vries** Arnhem 1x 5,6  
4  A. Bos Delft 1x 1,7,8,4,14,3,10,11  
5  H.E. Boudewijns Venlo 1x Niet bekend  
6  E.E. Ascher Amsterdam ? 1,3,8  
7 J.G.A. Omzeele Hoorn 3x 1,3  
8  H.A. Meyroos Enkhuizen 2x 1 en Publicaties Handelsbladen Dipl. Leipzig conservator. 
9  C.F. Zellingen Elburg 2x 5,3,1 Hervormd 
10 J.H. Götz Nijmegen 5x 1,7,8,3,13 Protestant 
11 S.L. Henrich Kampen 1x 1,9,14 3 kinderen 
12 W. Kühne Grave 1x 5,3,1,7,2 Rooms-Kath. 
13 F.W. Gebhart Anholt Pruissen 1x 1,3,8 Alle blaasinstrum. Evang. Luthers 
14  C.A. Bekker** Bolsward 1x 1,3,13  
15 C.C.A. Gerhard Almelo 1x 1,3, blaasinstr.  
16 J.N. Knoot** Zaandam 1x 3,13,1  
17 Joh. Wagner Edam 1x 6,5  
18 S.P. Koning Den Haag 2x 5,15  

* Bekwaam in de instrumenten: 1, viool, 2 klarinet, 3 piano, 4 violoncel, 5 organist, 6 muziekmeester, 7 fluit, 8 
guitaar, 9 clarinet, 10 trombone, 11 hoorn, 12 orgel, 13 zang, 14 blaas-en strijkinstrumenten, 15 klokkenist. 
** Hebben ook bij de vorige gelegenheid (1845) gesolliciteerd.766 

 

12.54 Sollicitatiebrief van Meyroos 
Edel Achtbare Heren, 
in de Haarlemse Courant gelezen hebbende dat met Mei aanstaande de post van 
Stadsmuziekmeester komt te vaceren en U Edel Achtbaren alzo personen die geschiktheid 
daartoe beschikken, en daarbij een goed gedrag paren, oproepen, zo is deze dienende, U Edel 
Achtbaren te kennen te geven dat ik wel genegen zouden zijn, die betrekking te mogen 
bekleden. In de hoop dat wanneer U Edel Achtbaren mochten goed vinden mij daar te 
verkiezen, ook een ander achtbaar College mij genegen zal zijn met de aanstaande betrekking 
van organist te vereren. Wat mijne talenten en gedrag betreft,  geloof ik genoegzaam bij U 
Edel Achtbaren bekend te zijn en leg hier alleen enige nieuwsbladen en mijn diploma van het 
Leipziger Conservatorium bij over om U Edel Achtbaren in de gelegenheid te stellen te 
kunnen zien, hoe men ook elders in ons Vaderland mij  beoordeelt. 
Ik hoop binnenkort (wellicht zaterdag) aanstaande te komen om mij persoonlijk aan U Edel 
Achtbaren voor te stellen, en neem voorlopig de vrijheid mij in de welwillendheid van U Edel 
Achtbaren gunstig aan te bevelen, waarna ik de eer heb met de meeste hoogachting te zijn, 
Edel Achtbaren Heeren, 
Uw Edelachtbare, bereidvaardige Dienaar, 
H.A. Meyroos.767 
 

12.55 Een achttal sollicitanten wordt uitgenodigd 
Na de verkregen machtiging van de Raad om een muziekmeester voor te dragen treden B&W 
in overleg met de Commissie over de Zang- en Toonkunst over twee zaken: 

 
766 GAH 663 
767 GAH 663, 12 Maart 1851 
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1. de hoofdpunten te regelen over het door de nieuw te benoemen Stadsmuziekmeester te 
geven onderwijs, 
2. de ingekomen sollicitaties te onderzoeken en het aantal sollicitanten te bepalen dat wordt 
uitgenodigd om hun kunnen te tonen. 
De Commissie heeft acht kandidaten in eerste instantie uitgekozen. Naar aanleiding van nader 
gekregen informatie worden genomineerd: Meyroos, Zellinger, Götz en Omzeele.  
Zij worden door de Commissie aanbevolen en krijgen een uitnodiging zich te doen horen op 
de piano en de viool. Aan henzelf wordt overgelaten welke stukken zij voordragen. 
Zij zullen worden gehoord op een uitgebreide soiree in het Raadhuis op dinsdag 10 Juni.  
Daarvoor worden uitgenodigd de leden van de Raad, de secretaris, de plaatselijke ontvanger 
en de leden van de Commissie over de Zang- en Toonkunst met hun vrouwen. Met 
meerderheid van stemmen is door de Commissie besloten om niet meerdere vrouwen uit te 
nodigen. Dit voorstel gaat naar de Raad.768 
 
De Raad behandelt het voorstel als punt nummer 4 in zijn vergadering van 29 Mei 1851.   
De voorzitter gaat in op de eerder verstrekte machtiging door de Raad om in overleg te treden 
met de Commissie over de Zang- en Toonkunst over: 
- regeling van de hoofdpunten van het te geven muziekonderwijs door de muziekmeester,   
- het onderzoek der sollicitanten naar die post en de bepaling van het aantal sollicitanten dat 
wordt opgeroepen. 
De Commissie heeft aan de haar opgedragen taak voldaan. 
Zij heeft uit het aantal sollicitanten van 18, eerst een nominatie van acht gemaakt, bestaande 
uit de heren Arentz uit Deventer, De Vries te Arnhem, Omzeele te Hoorn, Meyroos te  
Enkhuizen, Zillinger te Elburg, Götz te Nijmegen, Knoot te Zaandam en Koning te Den Haag. 
De commissie heeft over hen zoveel mogelijk inlichtingen ingewonnen. Op grond daarvan 
stelt zij voor om vier van hem uit te nodigen, omdat over hen de meeste voldoende rapporten 
zijn binnengekomen en welke personen nu aan de Raad worden aanbevolen om uit te nodigen. 
De voorzitter stelt nu aan de Raad voor: 
- dat deze heren worden uitgenodigd om zich te doen horen op piano en viool en dat   
  aan de heren zelf wordt over gelaten welke stukken ze ten gehore zullen brengen 
- dat, wanneer de keuze niet valt op de heren Zillinger en Götz, zij voor reis- en  
  verblijfkosten een vergoeding krijgen van ƒ25,- en dat de heer Meyroos de onkosten  
  die gepaard gaan met zijn overkomst, vergoed krijgt.  
- dat deze voordracht op piano en viool plaats vindt in het Raadhuis in de vorm van  
  een muzikale soirée voor de leden van de Raad, de secretaris, de plaatselijke   
  ontvanger, alsmede voor de leden van de Commissie over de Zang- en Toonkunst  
  met hun vrouwen en zonder andere of meerdere huisgenoten, 
- dat deze voordracht plaats zal vinden op Dinsdag 10 Juni, des avonds om 8 uur. 
 
Raadslid Parker de Ruyter Rocher de la Renays verklaart tegen dit concours te zijn, omdat hij 
zich niet tot oordelen bevoegd acht, alsmede vanwege de kosten die noodzakelijkerwijs 
hieraan zijn verbonden. De heren Messchaert en Duker sluiten zich hierbij aan. Opperdoes 

 
768 GAH 663 
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Alewijn gaf te kennen het gewenst te vinden dat die avond meerdere vrouwen worden 
toegelaten. Die wens wordt door andere leden ondersteund. 
 
De voorzitter brengt daarop in stemming het eerste deel van het voorstel, in casu het houden 
van een soiree; 11 leden verklaren zich voor en er zijn er drie tegen. Daarna brengt de 
voorzitter instemming het toelaten van meerdere vrouwen dan voorgesteld. Zes leden zijn 
daar voor, acht zijn tegen. 
Bij meerderheid van stemmen is besloten alleen de vrouwen van de Commissie toe te laten. 
Daarna vraagt Duker of ingevolge het gehouden concours de Raad beslist ofwel de 
Commissie. De Raad beslist, dat dat besluit door de Raad zelf genomen dient te worden.769 
 

12.56 De Raad benoemt Meyroos  
Eindelijk leest de Raad de nader ingekomen missives, getuigschriften enz. 
Omtrent de heren Meyroos, Zillinger en Omzeele, die gesolliciteerd hebben naar de vakante 
post van muziekmeester. Zij hebben zich onlangs - ter voldoening aan een vroeger 
raadsbesluit -  ten raadhuize der stad Hoorn doen horen. Daarbij komt ook aan de orde het 
voor de Commissie over de Zang- en Toonkunst uitgebrachte rapport. Die heeft met veel 
genoegen de twee eerste kandidaten gehoord. Ze is van mening dat welke keuze de Raad ook 
maakt, de benoemde aan de verwachting zal beantwoorden. 
Daarna geeft de voorzitter in overweging over te gaan tot het doen van een keuze, alsmede om 
de te benoemen Stadsmuziekmeester aan te stellen op het vastgestelde tractement van ƒ500,-, 
echter met de bepaling dat als hij later mocht worden benoemd tot organist bij de Hervormde 
Gemeente, het tractement te verminderen met ƒ100,- en te brengen op ƒ400,-. 
Tien raadsleden verklaren zich voor dit voorstel, 6 zijn er tegen. Dienovereenkomstig wordt 
besloten. 
Daarna wordt gestemd met gesloten biljetten. Na opening ervan bleek dat de heer Meyroos 15 
stemmen had gekregen en de heer Zillinger één stem. 
Daarop verklaart de Raad de heer Meyroos voor benoemd.770 
 

12.57 Regelementen voor de muziekmeester 
Aan de muziekmeester: 
Wij doen U Edele toekomen de navolgende stukken: 
1. Hoofdpunten en Grondregelen betrekkelijk het onderwijs in Zang- en Toonkunde,   
    mitsgaders instructie voor de Stadsmuziekmeester door ons op  24 Juli 1845  
    vastgesteld krachtens raadsbesluit van 8 September 1845, 
2. reglement voor de zangschool van meer-gegoeden, 
3. programma eener op te richten zangschool, 
4. reglement van het Concert al hier, 
5. reglement voor de Zangvereniging al hier, 
6. afschrift ener missive nopens de vereisten welke van de te benoemen muziekmeester hier 
    ter Stede gevorderd worden, 
7. afschrift nopens de muziekschoolorde, 
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8. raadsbesluit nopens de voorwaarden tot het geven van Onderwijs waartoe de  
    Stadsmuziekmeester volgens zijn aanstelling verplicht is, 
9. reglement voor de zangschool voor minvermogenden, 
10. reglement voor de zangschool voor het Protestants Weeshuis, 
11. reglement voor de zangschool voor Rooms-Katholiek Weeshuis, 
12. algemene bepalingen voor het openbaar onderwijs in de zangkunst. 
 
De wens van B&W is de bepalingen aan te passen: 
B&W achten wijzigingen van al deze bepalingen wenselijk. 
Zij verzoekt daarom aan de Commissie zodanige veranderingen aan te brengen dat het 
daarmee drie nieuwe Reglementen worden gekregen: 
A. over de bevoegdheid van de Commissie, 
B. over het geven van openbaar onderwijs in de Zang- en Toonkunst 
C. een instructie voor de muziekmeester. 
Een spoedige terugzending is wenselijk om de Raad de ontwerpen zo snel mogelijk voor te 
leggen.771 
 
De Commissie over de Zang- en Toonkunst heeft toegestuurd: 
A. het concept reglement dat de bevoegdheid en de werking der Commissie bepaalt, 
B. het reglement voor het huidige openbaar onderwijs in de Zang- en Toonkunst, 
C. de instructie voor de Stadsmuziekmeester.   
B&W zenden de stukken met enige kleine wijzigingen naar de Raad ter behandeling.772 
  
De Raad behandelt op deze datum de drie voorgedragen Reglementen in een iets andere 
volgorde en stelt ze definitief vast. 
A. Reglement voor het onderwijs in de Zang- en Toonkunst,  Artikel 1 tot en met 9, 
B. Reglement bepalende de samenstelling en de bevoegdheid der Commissie voor  
     de Zang- en Toonkunst,  Artikel 1 tot en met 6, 
C. Instructie voor de stadsmuziekmeester, Artikel 1 en 2. 
D. Inhoud hiervan hierna apart.773 
 
Een missive ontvangen van de Commissie voor de Zang- en Toonkunst waarin ze ten aanzien 
van de verschillende Reglementen meedeelt dat ze zich behoudens enkele kleine aan-
merkingen met de gewijzigde redactie van die Reglementen wel kan verzoenen. 
De voorzitter geeft te kennen dat de Reglementen bereids door de Raad in zijn laatst 
gehouden vergadering op 8 September zijn gearresteerd.774 
 

12.58 Rekening en verantwoording over 1850  
In deze Raad wordt behandeld de rekening en verantwoording over 1850.  
Die bedroeg: 
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- in ontvang, met inbegrip van een batig saldo van ƒ5,38 
  de som van     ƒ105,38 
- in uitgaaf,                                     ƒ90,06, 
Dat levert een batig saldo op van    ƒ15,32. 
 
Ten aanzien van deze rekening valt op te merken dat daarop als batig saldo over 1849 in 
ontvangsten is verantwoord ƒ5,38, terwijl de rekening over dat dienstjaar geen batig saldo 
heeft opgeleverd.775 
 

12.59 De Raad behandelt de stukken   
De Raad behandelt de volgende ontworpen stukken:  
a. een Reglement voor het onderwijs in de Zang- en Toonkunst, 
b. een Reglement over aanstelling en bevoegdheid van de Commissie in de Zang- en   
   Toonkunst, 
c. instructie voor de stadsmuziekmeester 
 
I. Het reglement voor het onderwijs in de Zang- en Toonkunst. 
 

Artikel 1. 
Het onderwijs in de Zangkunde wordt zo gegeven als de Commissie na overleg met de 
muziekmeester en onder goedkeuring van B&W heeft vastgesteld. 
A. Aan kinderen van gegoede ingezetenen op woensdag- en zaterdagmiddag van 6   
    tot 7 uur, tegen betaling van ƒ1,50 per 3 maanden voor het onderwijs en de kosten   
    van de school behoeften, 
B. aan kinderen van min-gegoede ingezetenen op maandag- en vrijdagnamiddag van  
    6 tot 7 uur tegen betaling van 50 cent per 3 maanden voor het onderwijs en de  
    kosten van de schoolbehoeften, 
C. aan kinderen van onvermogende ouders geheel kosteloos op donderdagnamiddag van 5 tot   
    7 uur. 

Artikel 2. 
Het schoolgeld voor 3 maanden is geheel verschuldigd ook wanneer de kinderen tussentijds 
de school verlaten. 

Artikel 3. 
Het onderwijs aan de kinderen der gegoeden moet aanvangen zodra 10 leerlingen zich hebben 
aangemeld. 
Tot het onderwijs voor kinderen van onvermogende ouders worden voorlopig niet meer dan 
40 leerlingen toegelaten. 
Nieuwe leerling worden tweemaal per jaar aangenomen in Januari en Juli. 

Artikel 4. 
 Het kosteloos onderwijs wordt door de ouders aangevraagd. Ze moeten zich daartoe in de 
maanden Juni en December melden bij de Commissie. Het wordt toegestaan voor de tijd van 
3 jaar aan 60 kinderen die 10 jaren oud zijn. 
Aan jongere kinderen kan het alleen vergund worden uit hoofde van de bijzondere aanleg en 
geschiktheid of op voorstel van de muziekmeester in het belang van het onderwijs. 
Aan de leerlingen die door goed gedrag, getrouw bijwonen der lessen en gemaakte 
vorderingen zich bijzonder onderscheiden, kan een beloning worden toegekend. De wijze 
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waarop daarvan zal blijken, en waarop de uitreiking der beloning zal plaatshebben wordt door 
de Commissie vastgesteld. 

Artikel 5. 
De leerlingen voor wie kosteloos onderwijs is verzocht worden in tegenwoordigheid van de 
Commissie door de muziekmeester op hun aanleg en vatbaarheid onderzocht.  
Degene die niet geschikt bevonden zijn, worden afgewezen zij die geschikt geacht worden, 
worden door de Commissie onder goedkeuring van B&W toegelaten of als aspiranten 
aangesteld en bij voorkomende gelegenheid opgenomen. 

Artikel 6. 
 Aan de leerlingen kan het verdere muziekonderwijs worden ontzegd: 
 A. als ze de vereisten geschiktheid of vatbaarheid missen, 
 B. als ze zich bij herhaling onbehoorlijk gedragen of tonen geen belangstelling te hebben  
door het niet getrouw bezoeken der lessen, 
 C. als de ouders na aanmaning van de Commissie nalatig blijven het schoolgeld te betalen. 

Artikel 7. 
 Het onderwijs staat stil van 15 Juli tot 15 Augustus. Op andere tijden is daarvoor de 
toestemming van de Commissie nodig. 

Artikel 8. 
 B&W wijzen lokaal aan voor het lesgeven. Verwarming en verlichting worden door de stad 
verzorgd bij het onderwijs der mingegoeden en onvermogenden; voor de laatsten ook de 
schoolbehoeften. 

Artikel 9. 
Het onderwijs in de Toonkunst wordt nader geregeld. Voorlopig geeft de muziekmeester aan 
minstens zes jongelieden kosteloos  instrumentaal onderwijs, op zodanige manier gegeven als 
na overleg met hem door de Commissie is vastgesteld. De Commissie ziet er op toe dat dit 
onderwijs regelmatig en doelmatig wordt gegeven.776 
 
De Raad behandelt verder het reglement voor de Commissie voor de Zang- en Toonkunst. 

II. Reglement bepalende de samenstelling en de bevoegdheid der Commissie voor de Zang- 
en Toonkunst. 

Artikel 1. 
De Commissie over de Zang- en Toonkunst bestaat uit vijf leden die voor 3 jaar benoemd 
worden door de Stedelijke Raad. De twee eerste jaren nadat de Commissie aan haar werk 
begonnen is, treden telkens twee leden af en in het derde jaar één lid.  De aftredenden stellen 
zich direct herkiesbaar. De benoeming geschiedt  uit een dubbeltal, dat is opgemaakt door de 
Commissie. 

Artikel 2. 
De Commissie benoemt uit haar midden de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Zij 
zorgt voor de naleving van de reeds bestaande en nader vast te stellen reglementen en 
verordeningen omtrent het muziekonderwijs. Ze komt tenminste eenmaal in de drie maanden 
bij elkaar of zoveel meer als de voorzitter of twee leden dit nodig achten. 

Artikel 3. 
Zij is verplicht: 
A. van tijd tot tijd de scholen te bezoeken en het nodige toezicht te houden op het onderwijs, 
B. jaarlijks onderzoek te doen aangaande de vorderingen van de leerlingen, 
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C. te zorgen dat de muziekmeester zijn verplichtingen vervult, hem te steunen met raad en 
daad wanneer hij dit verzoekt en er daartoe redenen bestaan. Hem terecht te wijzen wanneer 
dit nodig is, 
D. over al datgene wat het onderwijs in de Zang- en Toonkunst aangaat met de 
muziekmeester in overleg te treden; de voorstellen die aan haar door hem worden gedaan in 
overweging te nemen en deze vergezeld van haar beschouwingen aan B&W mee te delen. 

Artikel 4. 
De Commissie levert jaarlijks aan B&W in: 
A. in Februari een verslag over de toestand der scholen, over de vorderingen en het gedrag der 
leerlingen en de manier waarop het onderwijs wordt gegeven, 
B.  in Juli de staat der uitgaven voor het volgend jaar met de vereiste toelichtingen, 
C. in Juni de rekening en verantwoording over de uitgaven van het vorige jaar met de nodige 
bescheiden. 

Artikel 5. 
De Commissie dient de gemeenteraad, de burgemeester en het College van Burgemeester en 
Wethouders van bericht en raad en geeft al die inlichtingen en openingen welke van haar 
worden verlangd. 

Artikel 6. 
De commissie is bevoegd: 
A. aan B&W zodanige voorstellen te doen, als zij in het belang van het onderwijs in de Zang- 
en Toonkunst nuttig en noodzakelijk acht, 
B. tot alle verrichtingen en bemoeiingen aan haar bij de reeds bestaande of nader vast te 
stellen reglementen en verordeningen opgedragen. 
 

III. Instructie voor de Muziekmeester. 

Artikel 1. 
De Muziekmeester is verplicht: 
A. tot naleving van de reglementen die ten aanzien van het onderwijs in de Zang- en 
Toonkunst reeds zijn of nader worden vastgesteld en van de voorschriften die hem krachtens 
deze reglementen door de Commissie tot bevordering van de Zang- en Toonkunst worden 
gegeven,  
B. door al de hem mogelijke middelen de lust vóór en de belangstelling in de Zang- en 
Toonkunst zoveel mogelijk aan te moedigen en te bevorderen, 
C. op de bepaalde tijdstippen het onderwijs aan te vangen en daarmee onafgebroken voort te 
gaan tot op het ogenblik voor de sluiting bepaald, 
D. geregelde aantekeningen te houden van het gedrag en de ijver der leerlingen en van elke 
keer dat de lessen niet zijn bijgewoond, met vermelding der redenen die daartoe aanleiding 
hebben gegeven en deze aantekeningen voor 1 Juli aan de Commissie in te zenden, vergezeld 
van die aanmerkingen en inlichtingen die hij nodig acht, 
E. aan de commissie zodanige voorstellen te doen als hem in het belang en ter bevordering 
van het onderwijs nodig of nuttig toeschijnen, alsmede om de Commissie te dienen van 
bericht en raad wanneer dat van hem verlangd wordt, 
F. bij wangedrag der leerlingen of verregaande nalatigheid in het bijwonen der lessen daarvan 
aan de Commissie kennis te geven, 
G. voor de behoorlijke verlichting en verwarming der schoollokalen te zorgen voor zover 
daarin niet van Stadswegen moet worden voorzien. 

Artikel 2. 
De muziekmeester mag buiten de vakantietijd de stad niet verlaten, noch de scholen doen 
stilstaan, zonder voorkennis en goedvinden van de Commissie. 
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Bij ziekte of andere wettige verhindering geeft hij daarvan kennis aan de Commissie.777 
 
12.60 Aanstelling van Christiaan van Dijk 
De voorzitter bericht te hebben aanbesteed aan Christiaan van Dijk de verwarming (het vuur), 
het licht, de bediening en het schoonhouden van de lampen en van het lokaal voor de Tussen- 
en Armenzangschool, behoudens een kleine schadeloosstelling als de rekening van de 
steenkool tegen mocht vallen.778 

12.61 Kinderen van de Armen- en Tussenzangscholen mogen worden toegelaten  
Missive van de Commissie over de Zang- en Toonkunst binnen deze stad waarin de aanvraag 
van de daarbij vermelde jongens en meisjes op de Armen- en Tussenzangscholen. B&W 
berichten aan de Commissie dat het College met genoegen van deze aanvragen heeft kennis 
genomen en dat tegen de toelating van deze leerlingen niet de minste bedenkingen bestaan.779 

12.61 Kosten van sollicitaties en dergelijke 
Betaald aanvraag J.B. Vrugtman, 4 maanden tractement als Stadsmuziekmeester tot en met 30 
April, 1851. Mandaten 606 en 607, ƒ166,66. 
Betaald aan H.A. Meyroos, 6 maanden tractement als Stadsmuziekmeester, mandaten 
nummer 608 en 609, ƒ250,-. 
Onvoorziene kosten in verband met opvolging van de muziekmeester: 
Betaald voor gemaakte reis- en verblijfkosten voor het in 1851 gehouden vergelijkend 
examen voor muziekmeester door C.F. Zillinger uit Elburg, mandaat nummer 639, ƒ25,-. 
Betaald aan Meyroos ten behoeve van dezelfde aangelegenheid voor de huur van een piano, 
mandaat 640, ƒ20,75.780 

12.62 Drie zangscholen worden in December 1851 opgericht  
De commissie over de Zang- en Toonkunst ten deezer stede ontvangen hebbende Uw Edele 
aanschrijving van 31 December 1851 heeft de eer te rapporteren dat er op 15 Juli 1851 geen 
zangscholen te deezer stede bestonden. 

Dat die scholen in de maand December 1851 zijn opgericht, waarom de Commissie in het 
afgelopen jaar niet in de gelegenheid is de vragen in de missive te beantwoorden. 
Namens de commissie Van Styrum. 

De Commissie voor de Zang- en Toonkunst heeft B&W op 31 December haar antwoord op de 
gestelde vragen gestuurd: Zang- en Muziekscholen zijn pas in December 1851 opgericht, 
zodat de Commissie de vragen onbeantwoord moet laten.781 

In de maand December van 1851 is opgericht een Armenzangschool, die in 1852 25 
leerlingen telde en een Armentussenzangschool die in 1852, 8 leerlingen telde. 

Het onderwijs wordt zeer goed gegeven, grondig en in alle delen tot genoegen van de daar 
overgestelde Commissie, door de Onderwijzer en door de Stadsmuziekmeester H. Meyroos. 
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De Armenzangschool wordt door de stad bekostigd, de Armentussenzangschool wordt betaald 
uit de bijdragen der leerlingen. Daar echter het getal der leerlingen bij laatst gemelde 
inrichting te klein was, zijn deze scholen bij wijze van proefneming verenigd tot tijd en wijle 
dat een groter aantal leerlingen deze opsplitsing weer wenselijk zou maken.782 

12.63 Uit het jaarverslag 1852  
Er is in Augustus 1851 en zangschool voor meergegoeden opgericht. De school telt 34 
jongens en meisjes. 
Er is in Oktober 1851 een zangschool voor meer gegoeden, alleen voor meisjes van 15 tot 17 
jaar opgericht. De school telt 15 leerlingen. 
De directie van beide scholen is in handen van de stadsmuziekmeester Meyroos. 

Meyroos, heeft opgericht: 

 Juni 1851 de Liedertafel, genaamd Sappho, 

 1 Oktober 1851 de Zangvereniging, Symphonia. 
Sappho telt 44 mannen, Symphonia telt 50 leden. 

 in 1842 is het muziekgezelschap de Harmonie opgericht, het telt 23 leden. Allen 
bespelen een blaasinstrument. 

 In de loop van 1851 is onder leiding van Meyroos een Muziekkorps bij de Stedelijke 
Schutterij Hoorn opgericht,; het telt 15 leden.783 

 

12.64 Uit de jaarrekening van 1852  
Betaald aan Meyroos voor een jaar tractement als Stadsmuziekmeester in 1852, mandaat 
nummers 588-591:         ƒ400,-, 

Betaald aan de Directie van de Maatschappij tot Nut van 't algemeen wegens toelage voor het 
gebruik der zaal van de Zang- en Toonkunst over 1852, mandaat 614:  ƒ200,-, 

Betaald aan D. van Dijk wegens voorschotten ten dienste van een Zangschool,  
mandaat 625:                                                                                           ƒ63,35, 

Betaald aan G.L. ten Hoop blikken goederen voor de Zangschool,  
mandaat 634:                                                                           ƒ1,60. 784 

12.65 De Zangtussenschool en de Volkszangschool zijn in 1853 nog samen  
De commissie over de Zang- en Toonkunst stuurt op 1 Februari de verlangde opgaven. Zij 
merkt op dat zowel de Zangtussenschool als de Volkszangschool tot dusver zo weinig 
leerlingen hebben, dat ze ieder op zichzelf niet goed konden blijven bestaan. 

De commissie heeft daarom besloten om bij wijze van proef bij tijd en wijle deze scholen te 
verenigen tot dat een groter aantal leerlingen deze splitsing wenselijk maakt. De Commissie 
bericht tenslotte dat deze proef tot nu toe gunstige resultaten oplevert 
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De Armenzangschool heeft een gunstige toestand, te weten 6 jongens en 19 meisjes; de 
onderwijzer is Meyroos. Het onderwijs wordt zeer ten genoegen der Commissie goed en 
grondig gegeven. In de kosten wordt van Stadswege voorzien. 

De Tussenzangschool bevindt zich in en een minder gunstige toestand; er zijn 6 jongens en 
twee meisjes. Meyroos is er onderwijzer. 

Opgemaakt door de Directie der Stadszangscholen te Hoorn; 

L. van Styrum, voorzitter en J.C. van de Blocquery, secretaris.785 

12.66 Uit de jaarverslagen van 1854-1862 
Scholen van bijzondere aard en strekking: 

Een stadszangschool voor mingegoeden, al waar het onderwijs wordt gegeven door de 
Stadsmuziekmeester, de heer Meyroos, op een jaarwedde uit de stadskas van ƒ400,-.  
Het onderwijs wordt gevolgd door 41 leerlingen, te weten 21 jongens en 20 meisjes. Het 
wordt zowel theoretisch als praktisch grondig onderwezen.786 
In 1855 zijn er 51 leerlingen, te weten 24 jongens en 27 meisjes.787 
 
Er zijn in 1856 70 leerlingen, te weten 22 jongens en 48 meisjes. Ook nu wordt het onderwijs 
zowel theoretisch als praktisch gegeven. 
Voorts werd in 1856 een muziekschool opgericht, waarvan de toestand aanvankelijk gering 
was; er zijn 6 jongens, die onderwijs genieten op verschillende instrumenten. Het onderwijs 
wordt gratis door en ten huize van de Stadsmuziekmeester Meyroos gegeven. Het bestaat uit 
theorie der muziek, zowel als de praktijk. Sommige instrumenten zijn aangeschaft voor 
rekening van de stad.788 

Bij het onderwijs zijn werkzaam: 
Bij de Latijnse scholen; een Rector en een lector in de wiskunde, 
Bij de Armenscholen zijn werkzaam; een hoofdonderwijzer, en een tweede dito en   
ook drie ondermeesters, 
Bij de Tussenscholen; een hoofdonderwijzer en een tweede dito, 1 ondermeester. 
Bij de verdere scholen zijn werkzaam: 
Een Franse kostschoolhouder en een Franse kostschoolhouderesse, 
Een Stadstekenenmeester, 
Een Stadsmuziekmeester, 
Een onderwijzer aan de Gymnastiek- en Schermschool, 
Een oppasser aan de Stadstekenschool en verder diverse schoonmaaksters van de  
stadsscholen. 
Ook werkte er 2 conciërges; een in het Oost-Indiëhuis en één in het Zeekantoor. 
De gezondheids-"Policie" bestaat uit: 
Een stadsdokter en een stadschirurgijn, 
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En een Stadsvroedmeester en 2 Stadsvroedvrouwen.789 
 
Er zijn in 1857 twee zangscholen voor mingegoeden. Het onderwijs wordt kosteloos gegeven 
door de Stadsmuziekmeester, de heer Meyroos, op een alleszins voldoende manier. 
Er zijn 58 leerlingen, te weten 39 meisjes en 19 jongens. Van hen behoren er tot verschillende 
Protestantse Kerkgenootschappen: 49 leerlingen en bij de Rooms-Katholieke gezindte: 9 
leerlingen. 

Er is een muziekschool; daar wordt door de Stadsmuziekmeester gratis onderwijs gegeven aan 
6 jongelieden, te weten 5 op de viool en één op de fluit. Het onderwijs was alleszins 
voldoende. De leerlingen maken vrij goede vorderingen.790 

Er is ook in 1858 een Zangschool voor mingegoeden, al waar het onderwijs kosteloos door de 
Stadsmuziekmeester wordt gegeven, terwijl er door het Stedelijk Bestuur voor het lokaal, de 
verwarming en verlichting gezorgd wordt. De school is verdeeld in twee klassen naarmate de 
vorderingen van de leerlingen. 

Zowel op 15 Januari, als op de 15e Juli 1858 werd door een getal van 30 aan het aldaar 
gegeven onderwijs deelgenomen, te weten 18 jongens en 12 meisjes. Van de jongens 
behoorde 15 tot het Protestants en drie tot het Rooms-Katholiek kerkgenootschap en van de 
meisjes 10 tot de Protestantse, één tot de Rooms-Katholieke en één tot de Israelitische 
gezindte. Het aantal leerlingen is weliswaar verminderd; doch de lessen worden getrouw 
bijgewoond en werd dientengevolge het onderwijs meer geregeld voortgezet. 

Het examen aldaar in het afgelopen jaar gehouden, heeft volgens mededeling der Commissie 
vele redenen tot tevredenheid opgeleverd, zowel met betrekking tot de theoretische als 
praktische vorderingen der leerlingen. 

Er is ook een een muziekschool ter opleiding van jongelieden waarbij even genoemde 
Stadsmuziekmeester volgens zijn instructie gehouden is 4 leerlingen gratis te doceren, daar 
deze lessen ten zijne huizen gegeven worden, vereist deze school de minste kosten. 
Hare toestand mag bloeiend genoemd worden; 13 jongens en dus 9 boven het bij de instructie 
van de muziekmeester bepaald getal, namen in 1858  aan het onderwijs deel; waarvan vijf op 
de viool, twee op de fluit, twee op de klarinet, één op de Sax-hoorn, één op de B-hoorn, één 
op de Waldhoorn en één op de trombone.791 

In het jaar 1859 zijn er twee scholen waar kosteloos onderwijs wordt gegeven; één voor de 
eerstbeginnenden en een voor de meergevorderden. 
De toestand van deze scholen was zeer voldoende en er was weinig verschil met vorig jaar. 
De zangscholen voor de stadsleerlingen telden zeven meisjes en tien jongens. De stads-
muziekmeester, de heer Meyroos, onderwijst de zangkunst theoretisch en praktisch. Hij 
verstaat de kunst om zijn onderwijs zo aangenaam mogelijk te maken. 
De stad zorgde voor verwarming en verlichting van het lokaal. 

 
789 GAH 170, F1, Bijlage L.t.A., pagina 3 
790 GAH 170, F2, Jaarverslag 1857, pagina 38,39 
791 GAH 170, F2, Jaarverslag 1858, pagina 35-36 
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Er is een muziekschool om jongelui op te leiden. De muziekmeester, Meyroos, moet vier 
leerlingen gratis lesgeven. De lessen worden bij hem aan huis gegeven en zo vereist deze 
school de minste kosten. De toestand is veelbelovend, als de leerlingen het onderwijs geregeld 
voortzetten. Er waren 10 leerlingen; voor viool 4, fluit 1, klarinet 2, hoorn 1, Cornet à piston 1 
en tenorhoorn 1.792 

Aan de Zangschool wordt kosteloos onderwijs gegeven. Het eerste halfjaar van 1860 aan 31 
leerlingen, te weten 17 meisjes en 14 jongens. De school is tijdelijk opgegeven; in de maand 
Juli omdat het lokaal waar het onderwijs in plaats vond, voor andere doeleinden moest 
worden gebruikt. In dit gebrek wordt weldra voorzien. 
Praktisch en theoretisch onderwijs word op de meest voldoende wijze gegeven door de heer 
Meyroos. 

Aan de Zangschool voor kinderen van meer gegoeden zijn de vorderingen goed. De school is 
verdeeld in drie klassen naargelang van de vorderingen. Er waren afwisselend 50 tot 60 
leerlingen. Op 31 December 1860 waren er 38 meisjes en 17 jongens. 

De onderwijzer Meyroos voorziet zelf in de kosten van de school. Volgens zijn instructie 
heeft hij echter recht op een lokaal van stadswege dat ten zijne kosten verlicht en verwarmd 
wordt. 

Het onderwijs was voldoende; hij heeft aan leerlingen gratis instrumentaal onderwijs gegeven: 
op Cornet 2,  tenorhoorn 2,  fluit 1, viool 2, Waldhoorn 1 en klarinet 1.793 

Ook in 1861 is door de Zangschool aan jongens en meisjes kosteloos onderwijs gegeven. 
Echter door gebrek aan een lokaal stond het in 1861 stil. In het laatst van dit jaar is daarin 
voorzien; het onderwijs zal binnenkort weer beginnen. 

Ook is er een Zangschool voor meer gegoeden. De school staat muzikaal en financieel onder 
beheer van de Stadsmuziekmeester, de heer Meyroos en onder oppertoezicht van de 
Commissie voor de Zang- en Toonkunst. 
Het aantal leerlingen op 15 Januari 1861 was; 36 meisjes en 14 jongens, op 15 Juli 1861 was 
dat 38 meisjes en 16 jongens.794 

Over 1862 wordt gerapporteerd dat aan de Volkszangschool wordt kosteloos onderwijs aan 
jongens en meisjes gegeven. De school was in 1861 gesloten door gebrek aan een lokaal. 
Echter zij is in het begin van 1862 heropend. Op 15 Januari waren en er toen 75 leerlingen, te 
weten 30 jongens en 45 meisjes. Op 15 Juli 1862 waren er 65 leerlingen, te weten 25 jongens 
en 40 meisjes. 

Ook de Volksmuziekschool werd in het begin van 1862 heropend.  Het aantal leerlingen op 
15 Januari was 12 jongens;  op 15 Juli waren er 11 jongens. 
Het onderwijs op beide inrichtingen werd gratis gegeven in één en hetzelfde lokaal waarvan 
de stad voorziet in de kosten. 

 
792 GAH 170, F2, Jaarverslag 1859 
793 GAH 170, F2, pagina 36 
794 GAH 170, F2, Jaarverslag 1861, pag. 37-38 
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Beide scholen, de Volkszangschool en de Volksmuziekschool staan evenals de hierna 
vermelde Zangschool onder het toezicht van de Commissie voor de Zang- en Toonkunst, die 
bestaat uit de heren: 

J.A. de Vicq, J.C. Bast en P. Messchaert. 

Voorts is er een school voor kinderen van meer gegoeden. De school stond onder muzikaal en 
financieel beheer van de Stadsmuziekmeester, de heer Meyroos. 
Die kreeg op zijn verzoek op 30 Juni 1862 eervol ontslag, omdat hij naar Arnhem vertrok. 
Het is vanaf 1 Juli voortgezet door de in zijn plaats benoemde Stadsmuziekmeester A. 
Utermöhlen. 
Het aantal leerlingen bedroeg op 15 Januari 45, te weten 34 meisjes en 11 jongens. Op 15 Juli 
waren er 40 leerlingen, te weten 30 meisjes en 10 jongens.795 

12.67 Uit de Jaarverslagen 1863-1891 
Overzichten van de leerlingenaantallen 

1863   Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 40       30 33      27 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          10 -           8  
School meer gegoeden 30       10 20      16 Utermöhlen 

 

De Vicq heeft ontslag gevraagd als toezichthouder op de Volksmuziekschool.796 

1864   Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 20       20 13      17 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -            8 -           8  
School meergegoeden 14       16 14        8 Utermöhlen 

 

De Commisscie van toezicht bij de Volksmuziekschool bestaat nu uit: Mr. C.A.H. van 
Lelyveld, voorzitter; J.C. Bast, lid en P. Messchaert, secretaris. 

In dit jaar worden voor Muziekinstrumenten, zang- en toonkunst totaal extra uitgegeven 
ƒ540,-797 

1865  leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 15       29 13      17 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         8 -           8  
School meergegoeden  4       5 14      10 Utermöhlen 

.798 

 
795 GAH 170, F2, Jaarverslag 1862, pagina 37 
796 GAH 1816, 988, Jaarverslag 1863, pagina 71 
797 GAH 1816, 989, Jaarverslag 1864, pagina 66 
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1866 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 12       28 16     30 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -           8 -          8  
School meer gegoeden 11        9 14      12 Utermöhlen 

Aan de jongens van de Volksmuziekschool wordt Toonkunst onderwezen. 

1867 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 20       18 20      22 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -            8 -        10  
School meer gegoeden 12       10 11       9 Utermöhlen 

 

Aan de Vioolschool voor meergegoeden zijn in Januari en Juli 8 jongens. Onderwijs door de 
Stadsmuziekmeester. Deze verdient ƒ400,- uit de Gemeentekas. De staat van het onderwijs is 
zeer voldoende.799 

1868 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -           - -          - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         10 -          8  
School meer gegoeden 11        9 18       8 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is gesloten; er is geen lokaal beschikbaar. 
De Vioolschool voor meergegoeden heeft het hele jaar 6 jongens als leerling.800 
 

1869 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          - -           - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          8 -          8  
School meer gegoeden 21       8 18       6 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is gesloten; er is geen lokaal beschikbaar. 
Aan de Volks/stadsmuziekschool spelen alle jongens viool. Twee leren ook een 
blaasinstrument bespelen. Zij zijn ook lid van de Harmonie.  
Aan de Private Vioolschool zijn er twee leerlingen. 
 

1870 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          -    -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         -       -         -  
School meer gegoeden 17       5 20       7 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is gesloten; er is geen lokaal beschikbaar. 

 
798 GAH 170, F3, Jaarverslag 1865, pagina's 43-44 
799 GAH170, F3, Jaarverslag 1867, pag. 37-38 
800 GAH 170, F3, Jaarverslag 1868 
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Er wordt ook gewag gemaakt van de Stadsinstrumentaalschool. Daar zijn op 15 Januari 15 
jongens en op 15 Juli 10 jongens. Ze doen mee bij Sappho en de Harmonie. 
De Vioolschool wordt niet genoemd.  
Net als in alle andere jaren ontvangt Utermöhlen ƒ400,- jaarwedde.801 
 

1871 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          -   -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         -  -         -  
School meer gegoeden 19       5 23       6 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is gesloten; er is geen lokaal beschikbaar. Er bestaat een kans dat de 
school in '72 weer open kan. 
De Stads-instrumentaalschool: daar zijn op 15 Januari 11 jongens en op 15 Juli 10 jongens. 
Utermöhlen verzorgt, als altijd, naar tevredenheid de lessen.802 
 

1872 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          - -           - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 21      10 27       8 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -           9 -          9 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is gesloten; er is geen lokaal beschikbaar. 
Het onderwijs aan de andere scholen is zéér voldoende.803 
 

1873 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          - -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 27       8 22       5 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -          9 -          9 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is nog steeds gesloten. 
Voor de Volks/stadsschool worden geen getallen meer gegeven. Is de naam veranderd in 
Stadsinstrumentaalschool? Het lijkt er op, ook al omdat er steeds alleen jongens op zitten. De 
jongens op deze school krijgen les in een van de volgende instrumenten: viool, altviool, 
cornet, tenor- en/of althoorn. 
Drie leerlingen zijn als "élève" werkzaam in het orkest van de Liedertafel Sappho: twee als 2de 
viool en één met althoorn.804 
 

1874 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  

 
801 GAH 170, F3, Jaarverslag 1870, pag. 60-61 
802 GAH 170, F4, Jaarverslag 1871, pagina 63 
803 GAH 170, F4, Jaarverslag 1872, pag 57, 58 
804 GAH 170, F4, Jaarverslag 1873, pagina 52 
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 M         J M        J  
Volkszangschool -          - -           - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 22       5 13       10 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool  -       10  -         11 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is nog steeds gesloten.  
Vier leerlingen van de Stadsinstrumentaalschool werken mee bij de Liedertafel Sappho en bij 
het onlangs opgerichte Muziekkorps der Stedelijke Schutterij.805 
 

1875 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -          -   -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         -   -         -  
School meer gegoeden 13       8 12       11 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -        14 -         17 Utermöhlen 

 
De Volkszangschool is nog steeds gesloten.  
Vier leerlingen van de Stadsinstrumentaalschool werken mee bij de Liedertafel Sappho en bij 
het onlangs opgerichte Muziekkorps der Stedelijke Schutterij.806 
 

1876 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -           - -          - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          - -         -  
School meer gegoeden 15        9 15       9 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool    -       14 -       17 Utermöhlen 

 
Over de Volks/stadsmuziekschool wordt geen mededelingen gedaan. Over Volkszangschool 
wordt gezegd dat men hoopt dat er plaats komt in de in aanbouw zijnde Tussenschool. 
Er werd weer een Zangvereniging opgericht. Daarnaast zijn er nog enkele andere Muzikale 
gezelschappen.807 
 

1877 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool -           -   -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          -   -         -  
School meer gegoeden 15        2 24       3 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -        17    -       6 Utermöhlen 

 
Voor de Muziek - en Zangscholen werd met goedvinden van de Raad onlangs een zeer 
geschikt lokaal beschikbaar gesteld; de voormalige school van de Hr. A. v.d. Hoeven, nu 
leraar Frans aan de H.B.S., daarvoor ondernemer van een Franse School voor Jongens. Deze 
locatie bevindt zich op het Nieuwe Noord.808 

 
805 GAH 170, F4, Jaarverslag 1874, pag. 66 
806 GAH 170, F4, Jaarverslag 1875, pag. 78, 79 
807 GAH 170, F5, Jaarverslag 1876, pag. 87 en 88 
808 GAH 170, F5, Jaarverslag 1877, pag. 87, 88 
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1878 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 50       30 -         - Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 26         2 33      13 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -         14  -        16 Utermöhlen 

 
Door de opening van het nieuwe lokaal aan het Nieuwe Noord in Maart 1878 komen er veel 
nieuwe leerlingen op de Volkszangschool. Voor 15 Juli zijn er geen gegevens. Ook de 
Stadsinstrumentaalschool is nu op deze lokatie.809 
 

1879 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 26       34 19      26 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          - -         -  
School meer gegoeden 39       12 37      11 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -          14 -        14 Utermöhlen 

 810 
 

1880 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 34         23 18      22 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -           - -         -  
School meer gegoeden 42        12 40      10 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -          16 -         14 Utermöhlen 

 811 
 

1881 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 19        21 18      20 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 40       11 38      10 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -         17 -        17 Utermöhlen 

 812 
 

1882 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 14         12 14      10 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -           - -          -  
School meer gegoeden 35         14 34        9 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -            20   -       20 Utermöhlen 

Tot dit jaar was de vergoeding voor de Commissie steeds ƒ100,-. Voor dit jaar en volgende 
wordt ƒ125,- vermeld.813 

 
809 GAH 170, F5, Jaarverslag 1878, pag. 89 
810 GAH 170, F5, Jaarverslag 1879, pag. 80-81 
811 GAH 170, F6, Jaarverslag 1880, pag. 99 
812 GAH 170, F6, Jaarverslag 1881, pag. 152-153 
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1883 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 17         14 17      14 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -        -  
School meer gegoeden 36          4 39       5 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -           16 -        18 Utermöhlen 

 
1884 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 26         15 26      15 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 35           6 32        7 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -        17 -       17 Utermöhlen 

 814 
 

1885 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 33         28 33      28 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -           - -         -  
School meer gegoeden 32         10 29         9 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool   -          17   -       17 Utermöhlen 

Dit jaar wordt de School voor Meergegoeden de Zangschool voor Betalenden genoemd.815 
 

1886 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 36         27 36      27 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden 25           9 25        9 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool  -           24  -        24 Utermöhlen 

 816 
 

1887 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool   31        26 31      26 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
Zangschool Betalenden   25        10 25       10 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool    -         25    -        25 Utermöhlen 

 
P. Messchaert is afgetreden als lid van de Commissie. In zijn plaats is G. Welbergen 
gekomen. Het onderwijs is niet aan het Nieuwe Noord gegeven maar aan de Wisselstraat. Het 
is niet duidelijk wanneer deze verhuizing heeft plaats gevonden. 

 
813 GAH 170, F6, Jaarverslag 1882, pag. 139-140 
814 GAH 170, F7, Jaarverslag 1884, pag. 147-148 
815 GAH 170, F7, Jaarverslag 1885, pag. 145 
816 GAH 170, F7, Jaarverslag 1886, pag. 150 
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Aan de Volkszangschool bestond het onderwijs in de lagere klassen uit de "eerste gronden der 
muziek", van J. Worp. In de hogere klassen de handleiding van R. Hol "Tweestemmige 
gezangen uit de Liederkrans en Volksliederen". 817  
 

1888 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool Samen 70 Idem 70 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
Zangschool Betalenden Samen 43 Idem 43 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -            26* -          26* Utermöhlen 

 
Van de 26 leerlingen volgden er 18 het onderwijs op de Viool. Acht kwekelingen van de 
Normaalschool bereiden zich voor op het Examen in Muziekonderwijs af te nemen door de 
Maatschappij tot Bevordering van de Toonkunst. 
De instrumenten zijn in behoorlijke staat. De Commissie krijgt van de Gemeente ƒ75,- voor 
aankoop, onderhoud en kleine onkosten.818 
 

1889 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool 33         36 33      36 Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School Meergegoeden 37          6 37        6 Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool    -        14   -       14 Utermöhlen 

 
De Gemeente betaalde dit jaar voor de Zang- en Muziekscholen ƒ741,60.819 
 

1890 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool  38*     29* Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -          - -         -  
School meer gegoeden  61*     15* Utermöhlen 
Stadsinstrumentaalschool -         15 -        15 Utermöhlen 

 * Getallen op 31 December 1890. 
 
De jaaruitgaven voor dit onderwijs bedroegen dit jaar ƒ709,68. De Raad bepaalde op 23 
Februari om ƒ2,- schoolgeld per jaar te gaan heffen als tegemoetkoming in de kosten voor dit 
onderwijs.820 
 

1891 leerlingen leerlingen Leiding 
Type school 15 Januari 15 Juli  
 M         J M        J  
Volkszangschool  34*     37* Utermöhlen 
Volks/stadsmuziekschool -         - -         -  
School meer gegoeden  61*     15* Utermöhlen 

 
817 GAH 170, F7, Jaarverslag 1887, pag. 139-140 
818 GAH 170, Ƒ8, Jaarverslag 1888, pag. 135 
819 GAH 170, Ƒ8, Jaarverslag 1889, pag. 131 
820 GAH 170, Ƒ8, Jaarverslag 1890, pag. 124 
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Stadsinstrumentaalschool -         20 -        20 Utermöhlen 
 * Getallen op 31 December 1891 

 
Uitgaven door de Gemeente ƒ687,60. Schoolgeld dus ƒ2,- per jaar.821  
  

 
821 GAH 170, Ƒ8, Jaarverslag 1891, pag. 125 
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13 DE NAAI-EN BREISCHOOL 
 

13.1 Oprichting van een Naai- en Breischool in 1847 
In 1847 wil men het plan tot oprichting van een Naai- en Breischool voor dochters van 10 tot 
14 jaar uit onvermogenden gezinnen tot uitvoering brengen. 
De burgemeester vraagt machtiging van de Raad om een Naai- en Breischool op te richten 
voor de arme meisjes van de verschillende godsdienstige gezindten. Het tractement van de 
naaivrouw mag niet meer dan ƒ300,- per jaar bedragen en er moet een geschikt lokaal zijn. De 
kosten voor het in orde maken ervan worden geraamd op ƒ400,-, die van de meubilering op  
ƒ100,-. Men heeft de hoop de kosten van tractement en voorzieningen te kunnen bestrijden uit 
de disponibel blijvende gelden uit de dienst van 1847. 
Onlangs hebben B&W besloten de doodgraversvacature, ontstaan door het overlijden van 
Offringa, niet op dezelfde wijze te vervullen. Jaarlijks wordt door deze maatregel ƒ150,- 
bespaard. Door deze besparing wordt het bezwaar van het tractement van de Naaivrouw reeds 
aanzienlijk verminderd en zal ze voor het vervolg geheel vervallen. 
Uit financieel oogpunt kan er dus geen bezwaar bestaan tegen deze hoogst nuttige maatregel, 
die overigens wel enige geldelijke opoffering moet geacht worden waardig te zijn. 
Geen der aanwezige raadsleden heeft bezwaar, derhalve wordt overeenkomstig besloten en 
worden Burgemeester en Wethouders gemachtigd deze school op te richten. 
De Burgemeester deelt mee dat op 1 Februari 1847 de publieke aanbesteding  voor de Naai- 
en Breischool heeft plaatsgevonden van enige vernieuwingen en herstellingen aan de 
stadsgebouwen. Onder die besteding is tevens opgenomen de inrichting van het lokaal boven 
de school voor de arme meisjes van de verschillende godsdiensten gezindten binnen deze 
stad. (dat wil zeggen boven het lokaal van de heer Kraay, dat zich in de Muntstraat bevindt, 
vZ). 
 De raad neemt deze mededeling voor kennisgeving aan. 
 

13.2 Over de gebouwen van de Naai- en Breischool  
De Burgemeester deelt mee dat op 1 Februari 1847 de publieke besteding van de Naai- en 
Breischool heeft plaatsgevonden van enige vernieuwingen en herstellingen aan de 
stadsgebouwen. Onder die besteding822 is tevens opgenomen de inrichting van het lokaal 
boven de school voor de arme meisjes van de verschillende godsdiensten/gezindten binnen 
deze stad. (dat wil zeggen boven het lokaal van de heer Kraay, dat zich in de Muntstraat 
bevindt). De raad neemt deze mededeling voor kennisgeving aan. 

13.3 Kosten van de op te richten Naai- en Breischool  
De raadsbesluiten van 11 Januari 1847 en 5 Februari 1847 werden gememoreerd in het 
gemeentelijk jaarverslag over 1846 dat op 28 Februari 1847 wordt gezonden aan het 
provinciaal bestuur. 
Daarin lezen we: 
Het voorstel van een nieuwe Naai- en Breischool voor meisjes van den arme stand heeft de 
goedkeuring van den Raad dezer stad weggedragen. Het lokaal daartoe wordt in gereedheid 
gebracht; ook hiertoe zijn kosten veroorzaakt en zullen door een tractement aan de vrouw met 

 
822 GAH 11, M11, 5 Februari 1847, folio 19vo 
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het opzicht daarover belast, nieuwe kosten worden gemaakt.  De inrichting van het lokaal 
vordert een som van ƒ400,- en het tractement van de vrouw jaarlijks ƒ300,-. 
  

13.4 Dames voor de Commissie benoemd 
De burgemeester deelt mee: 
1. De zaal bestemd voor de opgerichte Naaischool  voor dochters van onvermogenden 
ingezetenen, is vrijwel klaar; de school kan dus weldra beginnen. 
2. Er zal nu een Commissie moeten komen die de directie over de school voert. 
Deze dient uit 6 leden te bestaan, waarvan: 
A. 2 te kiezen uit de regentessen van het Protestantse Weeshuis, 
B. 2 te kiezen uit het College van regentessen van het Rooms-Katholieke Weeshuis, 
C. 2 te kiezen uit de alhier bestaande Vereniging Tot Heil der armen. 
 
B&W bevelen daartoe aan: 
voor het Protestantse Weeshuis Mevrouw Weduwe Van Westen-Scholten en Mej. Boldingh,  
geborenTangman. 
voor het Rooms-Katholieke Weeshuis Mej. Lippits en Mej. Nijssen. 
voor de Vrouwenvereniging Mevrouw Jorritsma en Mevrouw Korver, geboren Schuyt. 
 
De Raad gaat akkoord. De dames worden benoemd en B&W wordt gemachtigd al het nodige 
hieromtrent te verrichten en te zijner tijd daarvan mededeling te doen. 
 

13.5 Regels voor de Naai- en Breischool 
De voorzitter deelt aan de wethouders mee dat op 3 juni door hem een vergadering is 
gehouden met de vrouwen Regentessen over de Naai- en Breischool, opgericht 1 Juni 1847. 
Hij heeft hen bekendgemaakt met de aan haar opgedragen functies. Daarop hebben zij 
bereidwillig die betrekking op zich genomen. 
 
Gezamenlijk is vastgesteld om een oproeping te doen tot de aangifte van kinderen die voor die 
school bestemd zijn tegen 8 Juni en dat als vaste grondslagen zijn aangenomen: 
1. dat de kinderen oud zullen zijn niet beneden de 10 jaren, noch boven de 14 jaren, 
2. dat ze zullen moeten zijn gevaccineerd, behoorlijk gekleed en rein van lichaam en   
    kunnen lezen en schrijven, 
3. dat behalve de kinderen van onvermogenden ook op die scholen zullen worden   
    geplaatst de meisjes uit de beide weeshuizen; dit laatste echter behoudens  
    ruggespraak met de Regenten uit de beide gestichten, 
4. dat onder het oppertoezicht van de Vrouwen Regentessen het toezicht in de    
    scholen zal worden uitgeoefend door drie naaivrouwen, waarvan ene als  
    meesteresse zal fungeren, 
5. dat aan de laatstgenoemden een vast salaris ten laste der Stad zal worden toegekend, 
6. dat in de school zelve het werk voor de Godshuizen, Armbesturen, Moederlijke  
   Weldadigheid en Vrouwenvereniging om niet zal worden gedaan, behalve dat het  
    garen en andere uitschotten zullen worden vergoed, 
7. dat van de Dames Regentessen zal worden ingewacht een Reglement waarbij de  
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    dagen en uren der school, de tijd der vakantie, de verdeling der werkzaamheden   
    in het naaien en breien en dergelijke huishoudelijke omstandigheden zullen worden 
    ingewacht, als nodig zullen zijn tot aanstelling van de school en later nodig  
    zullen  worden bevonden. 
Dit wordt voor kennisgeving aangenomen. 
 

13.6 Bedenkingen van het Protestantse Weeshuis  
De regenten van het protestantse weeshuis geven bedenkingen aan die bij hem bestaan tegen 
de plaatsing van meisjes uit hun huis op de opgerichte Naai- en Breischool. B&W besluiten 
deze bedenkingen in beraad te houden en toe te voegen aan de andere stukken over dit 
onderwerp. 
Pagina 142 
De regentessen van het Rooms Katholieke Wees- en Armenhuis verzoeken de missive van 
B&W over de plaatsing van meisjes uit dat gesticht op een Stads- en Naaischool te adresseren 
aan de Heren Regenten van dat gesticht. 
Brief wordt bij de hiervoor gemelde stukken gevoegd. 
Pagina 155 
Missiven als hiervoor van 9 Juni waarin bedenkingen die bij de regenten van het gesticht 
bestaan tegen de plaatsing van de meisjes op de Stads- en Naaischool wordt voor kennis-
geving aangenomen. 
Brief bij de hiervoor gemelde stukken gevoegd. 

 

13.7 Aanmelding van meisjes 
Missive van de Regentessen van de Stads Naai- en Breischool, gedateerd 9 September met de 
staat der meisjes die zich alsnog ten gevolge der gedane bekendmaking hebben aangemeld om 
op deze school geplaatst te worden. 
Tevens delen de Regentessen mee dat de gedane aanvragen van hierna te noemen meisjes als 
vervallen kunnen worden beschouwd:  Maartje Kraay, Grietje Kieft en Johanna Wilhelmina 
Boerema, die op de lijst voorkomen onder de nummers 16, 32 en 48. 
B&W besluiten deze staat als de eerste staat van aanvragen met de stukken die hierop 
betrekking hebben in handen te stellen van de Voorzitter. Deze wordt gemachtigd om 
deswege nader de nodige voordrachten in deze vergadering te doen. 
 

13.8 Over een concept reglement 
B&W zenden aan de Vrouwen Directies van de Stedelijke Naai- en Breischool een concept-
reglement. Het College verneemt graag uiterlijk op donderdagmorgen 11 November 
aanstaande, de bedenkingen. 
Het college draagt als vast tractement voor een bedrag van ƒ200,- en verzoekt om de mening 
van de Regentessen te vernemen welke aandeel aan de leermeesteressen in de verdienste 
behoort te worden toegekend. Graag horen B&W de mening over de tarieven en de verder 
vast te stellen bepalingen, nadat het reglement door de Raad is goedgekeurd. 

 

13.9 Het Reglement voor de Stedelijke Naai- en Breischool 
Het Reglement voor de school is vastgesteld op 11 November 1847. 
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Artikel 1 
Onderwijs in naaien, stoppen, breien en mazen aan meisjes die tot het onderwijs op de 
Stadsarmenschool zijn toegelaten geweest, trouw onderwijs hebben gevolgd, zich behoorlijk 
en vlijtig hebben gedragen en wegens voldoende vorderingen met een bewijs van goed gedrag 
zijn ontslagen. 

Artikel 2 
Ook meisjes van de Tussenschool kunnen door B&W na hun leertijd met een bewijs van goed 
gedrag ontslagen zijnde, tegen een geringe maandelijkse retributie, eventueel desnoods 
zonder, op de school worden toegelaten. Eventuele retributie moet op de eerste maandag van 
elke maand vooruit worden betaald. 
Voorwaarden voor toelating: 
1. leeftijd 10 tot 14 jaar, 
2. certificaat van gezondheid en van vaccinatie voor zover zij de natuurlijke   
    kinderziekte niet hebben gehad, 
3. belofte van de ouders of voogden dat hun dochters gedurende 2 jaren de school  
    trouw zullen bezoeken, 
4. toelating en ontslag vinden plaats op de laatste werkdag van Januari, April, Juli   
    en  Oktober. In bijzondere gevallen mag het ontslag op een ander tijdstip worden   
    verleend. 

Artikel 3 
Het aantal toelatingen is onbepaald, zodra het 60 bedraagt, mag alleen worden toegelaten met 
speciale vergunning van B&W. 

Artikel 4 
B&W dragen zorg voor het schoonhouden van het lokaal en voor behoorlijke verwarming 
gedurende de winter. 

Artikel 5 
De schooltijd: 
Alle werkdagen van 9 tot 12 uur op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag gedurende de 
zomer, 's middags van 2 tot 5 uur en in de winter van 2 tot 4 uur. 
De Regentessen  bepalen of het raadzaam is ook op woensdagmiddag school te houden. 

Artikel 6 
Op de morgen is er les in naaien, op de middagen in merken, stoppen, breien en mazen. De 
Regentessen mogen hierin naar omstandigheden handelen. 
Tweemaal in het jaar is er een vakantie: 
1. met Pasen 8 dagen, 
2. met kermis 14 dagen. 
Tweemaal in het jaar worden prijzen uitgereikt aan de meisjes: 
1. die de meeste vorderingen maakten, 
2. opvallen door hun ijver, trouwe schoolbezoek, goed gedrag, reinheid van kleding   
   en lichaam, waardoor zij zich onderscheiden van anderen. 

Artikel 7 
De toegelaten meisjes zijn verplicht het avondonderwijs in het lezen, schrijven en rekenen dat 
voor de kinderen van onvermogenden is bestemd, bij te wonen alsmede het godsdienstig 
onderwijs, dat gegeven wordt aan de kinderen van onvermogenden door de geestelijkheid of 
andere daartoe bevoegden van het kerkgenootschap waar toen zij behoren. 

Artikel 8 
De goederen die door Armendirecties, Vrouwenverenigingen en het Genootschap der 
Moederlijke Weldadigheid aan armen worden verstrekt, mogen op de Naai- en Breischool 
worden gemaakt zonder betaling van Naai- of Breiloon maar wel tegen vergoeding van de 
verdere onkosten. 

Artikel 9 
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Ook fabrikanten winkeliers en bijzondere personen kunnen voor hun rekening op de school 
kledingstukken of andere goederen laten naaien en breien, mits al het benodigde daartoe 
geleverde en daarvoor betaalde billijke loon volgens een vastgesteld tarief is. 
Bij dit tarief worden naar billijkheid onderscheid gemaakt tussen het loon dat neringdoenden 
betalen voor artikelen van hun bedrijf en het loon dat particulieren betalen voor artikelen die 
bestemd zijn tot lichamelijk of huiselijk gebruik. 

Artikel 10 
De leermeesteresse moet al het aan haar opgedragen werk voor de school uitvoeren.  Buiten 
de schooluren mag ze niet voor zichzelf werken, evenmin mag zij voor anderen werk 
verrichten dat ten haren profijten of ten nadele der school is. 
Aantekening wordt gemaakt van het vervaardigde en afgeleverde, evenals van datgene wat 
verschuldigd is en ontvangen wordt wegens voorschotten en verdiensten. 
Deze verdiensten vloeien in de Stedelijke Kas ter tegemoetkoming van de onkosten voor de 
school gemaakt. De voorschotten daarentegen komen aan de naaivrouw die deze heeft gedaan 
en deswege niets ten laste der stad in rekening mag brengen. 

Artikel 11 
B&W stellen een onderwijzeres aan op een salaris van ƒ200,- per jaar. Daarvan wordt elke 3 
maanden een kwart uitbetaald, de onderwijzeres krijgt bovendien een derde gedeelte van 
hetgeen wegens verdiend loon wordt ontvangen. Dit aandeel wordt aan haar elk jaar in Januari 
uitgekeerd. 

Artikel 12 
De leermeesteresse moet: 
1. het reglement naleven en aangeven waarin het wel of niet voldoet, 
2. in alle opzichten op de meisjes controle uitoefenen en bij nalatigheid de ouders of voogden   
berichten; bij herhaling wordt kennis gegeven aan de regentessen, 
3. wie met over erfelijke kwalen, ziekte of lichaamsgebreken is behept, mag pas toegelaten 
worden als ze is hersteld, 
4. het gedrag van de meisjes nauwkeurig aantekenen en een bewijs van  goedkeuring afgeven, 
5. behoorlijk zorgen voor de ontvangen goederen, ze binnen de bepaalde tijd laten afwerken 
en naar de plaats van bestemming versturen, 
6. de gelden wegens verdiend loon en leergeld invorderen en datgene wat    
    ontvangen is behoorlijk verantwoorden. 

Artikel 13 
Zes door B&W benoemde regentessen zorgen voor bestuur, beheer en toezicht over deze 
school. Bij een vacature wordt een opvolger benoemd door B&W uit een drietal personen 
opgegeven door de regentessen. De leermeesteresse is verantwoordelijk aan de regentessen.   
Ze moeten opdrachten uitvoeren; de regentessen houden toezicht op haar, dat zij haar plichten 
behoorlijk gevuld, de meisjes met raad en daad helpt en een goed voorbeeld geeft. 

Artikel 14 
De regentessen verdelen de werkzaamheden. Ze bezoeken minstens 2 keer per week de school 
en verder als zij dat nodig vinden. Wekelijks verantwoorden zij de door de leermeesteresse 
ontvangen verdiensten. Zij zorgen dat datgene wat niet voldaan is wordt ingevorderd. Zij 
leggen eenmaal per jaar verantwoording af. Ze dragen aan B&W de uit te reiken prijzen voor 
en geven het bedrag op wat daarvoor nodig is. Zij mogen de door B&W toegestane som niet 
overschrijden. Zij vergaderen minstens eenmaal in de maand in de daarvoor bestemde kamer 
en regelen dag en uur in overleg met B&W. Zij benoemen één uit hun midden tot voorzitter 
en dragen een van hen het voeren der pen en de bewaring der gelden op. Zij ontwerpen het 
tarief volgens hetwelk het loon moet worden betaald en zenden dat ter goedkeuring aan 
B&W.   
De raad heeft geen bedenkingen tegen het voorgelezen reglement, keurt dit goed en machtigt 
B&W het ten uitvoer te brengen. 
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13.10 De Vrouwen Regentessen ontvangen het reglement 
B&W sturen aan de Vrouwen Regentessen voor de Stads Naai- en Breischool het door de 
Raad der Stad vastgestelde reglement. Het college verzoekt hen te zorgen voor het in werking 
brengen der inrichting per 2 Januari. 
Een mandaat ter grootte van ƒ50,- wordt hen toegestuurd ter goedmaking van de benodigde 
kosten voor de opening. Het college zal ervoor zorgen dat de vloer geverfd en de kachel 
gesteld wordt. 
 

13.11 De tarieven en behoeften van de Naai- en Breischool  
De directrices der Stads Naai- en Breischool hebben het door hen vastgestelde tarief van 
Naai- en Breiloon voor de Stadsarmenschool ingezonden. B&W keuren het tarief goed en 
machtigen de Regentessen om daarop voor zover nodig mocht blijken, nog meerdere of 
andere posten in te brengen. 
De directrice van de Stads Naai- en Breischool sturen een overzicht van de door haar 
verlangde schoolmeubelen en verdere behoeften met mededeling der prijzen waarvoor 
verschillende artikelen kunnen worden aangekocht. B&W machtigen de Directrices de door 
hen verlangde goederen aan te kopen. 
 

13.12 Provinciale Staten bericht van de oprichting van de Naai- en Breischool 
In het door het College van B&W aan het Provinciaal Bestuur over de toestand van de 
gemeente Hoorn over 1847 toegestuurd verslag is opgenomen: 
Tot het daar stellen van een Naai- en Breischool voor arme meisjes door de Raad dezer stad 
besloten zijnde, is daarvoor aangesteld ene Naaijuffrouw op een jaarlijkse bezoldiging van  
ƒ200,- en tegen het genot van een derde van de zuivere verdiensten. 
De school wordt gehouden in en doelmatig ingericht stedelijk lokaal waarvan de kosten van 
verwarming en verlichting door de stad worden gedragen. Deze school is op 2 Januari 1848 
van start gegaan. 
 

13.13 De begroting van artikel 67 moet worden verhoogd  
De raadscommissie voor de begroting merkte op, dat de begroting van artikel 67 met ƒ367,- 
moet worden verhoogd aangezien daarop nu ook gebracht is het tractement van de Naaivrouw 
der Stadsarmenschool en verder tot deze school betrekking hebben de kleine uitgaven. 
 

13.14 Wat gaat de prijsuitdeling kosten?  
In antwoord op hun missive van 6 December vragen B&W aan de directrices van de 
Naaischool een nadere uiteenzetting, welke goederen bij de directie voorhanden zijn om bij de 
te houden prijsuitdeling te dienen en op welke wijze de directies deze prijsuitreiking willen 
doen. 
Reden van het verzoek is, dat het College deswegen een gemotiveerde voordracht aan de 
Raad dient te doen in de vergadering, die tegen het eind der maand wordt gehouden. Daarom 
zal het B&W aangenaam zijn enigszins met spoed een antwoord te ontvangen. Het College 
gaat inmiddels met de zaak niet voort. 
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De directrices van de Stadsarmen Naai- en Breischool hebben op 18 December een 
specificatie gestuurd van de door hen gevraagde ƒ37,- voor het houden van een prijsuitdeling 
op die school in de maand Januari aanstaande. Er is besloten dit bericht in de eerstvolgende 
raadsvergadering te brengen. 
 
De Burgemeester  merkt op dat volgens het regelement 2 keer per jaar prijsuitdelingen mogen 
worden gehouden. Er is echter sedert de korte tijd dat de school bestaat nog geen prijs-
uitdeling geweest. 
Daarvoor zijn echte geen fondsen bij de begroting aanwezig. Daarom heeft hij gemeend aan 
deze vergadering voor te stellen B&W te machtigen de gevraagde som toe te staan en deze 
gelden te verrekenen, of het bedrag nader in uitgaaf te brengen op de rekening, die er 
voordelen van de school zal bevatten. 
De raad besluit aldus. 
 

13.15 Uit de jaarrekening van 1848 
Enkele uitgaven in het jaar 1848, betreffende het onderwijs823: 
Betaald aan juffrouw J. Groenewoud 1 jaar tractement als leermeesteresse op de 
Stadsnaaischool: mandaten 561-564,      ƒ200,-, 
Toelage aan de Vrouwen Regentessen over de Stads Naai- en Breischool,  
mandaat 573,                                                                ƒ50,-. 
Aan dezelfde betaald voor de aankoop van schoolbehoeften,   
mandaat 574,                                                                   ƒ22,50, 
Aan de stadsarchitect B. Blanken betaald voor geleverd meubilair aan de meisjesnaaischool, 
mandaat 579,                                   ƒ28,05. 
 

13.16 De rekening en de verantwoording over het jaar 1848 
De Directrices der Stads Naai- en Breischool hebben hun rekening en verantwoording 
gestuurd betreffende de inrichting van het jaar 1848: 
Ontvangsten   ƒ257,80 
Uitgaven   ƒ143,57 
Batig saldo  ƒ114,23 
 
B&W besluiten het stuk in de eerstvolgende vergadering te brengen. 
B&W leggen de rekeningen voor aan de in te stellen Commissie ter examinering der 
onderscheidene rekeningen. 
Voor het eerst heeft de Raadscommissie  voor het nazien der rekeningen de rekening van de 
Stads Naai- en Breischool onderzocht. De Commissie oordeelt allerloffelijkst over het 
gevoerde beleid op grond van: 
Ontvangsten   Bijdrage van de stad:     ƒ50,- 
                        Naailonen   ƒ207,80 
Totale ontvangsten over 1848  ƒ257,80 
Uitgaven     ƒ143,57           
Saldo in kas      ƒ114,23      

 
823 Pag. 123-157 
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De Commissie voegt daaraan toe: 
"De overige bemoeiingen en de spaarzaamheid welke blijkens deze uitkomst bij die 
administratie door de Directrices in acht is genomen in verband tot de uitgebreidheid deze 
nuttige inrigting, verdient naar het oordeel der Commissie een allerloffelijkste vermelding".   
 

13.17 Burgemeester van Akerlaken vraagt informatie over sollicitanten 
" Ik had de eer", zo schrijft de burgemeester, "aan de Directrices van de Stads Naai- en 
Breischool te Hoorn uw missive van 4 Oktober te ontvangen met: 
1. de opgave van personen, die zich ter vervulling der vacature als gevolg van het overlijden 
van de vorige naaivrouw, hebben aangemeld, 
2. de voordracht van twee personen die meer in het bijzonder verdienen in aanmerking te 
komen. Gaarne zou ik voldoen aan de spoedige vervulling der vacature, ware het niet dat ik 
twee bedenkingen heb: 
1. dat slechts twee personen worden voorgedragen, terwijl dat er in de regel drie zijn, maar die 
bedenking is van minder belang, 
2. dat niet te kennen wordt gegeven, wie de vermelde persoon is. Wel mag ik aannemen dat 
de eerst gemelde geprefereerd wordt boven de tweede, maar ik kan mij in die opvatting 
vergissen. 
Daarom verzoek ik u bekend te worden gemaakt met de beschouwingen van de Directrices 
ten aanzien van de meerdere of mindere geschiktheid van de twee personen en met de redenen 
van voorkeur welke aan de ene boven de andere worden gegeven. 
Zodra ik die inlichtingen heb bekomen zal ik de voordracht aan de wethouders bekend maken 
en de benoeming zal dan spoedig volgen". 
 
De Burgemeester der stad Hoorn, 
Van Akerlaken. 
 
En de Directrices  reageren: 
De Directrices van de Stads Naai- en Breischool doen mededeling van het aantal sollicitanten 
dat gereageerd heeft op de vacante plaats, die ontstaan is door het overlijden van de Stads- 
naaivrouw Trijntje Harskamp. 
Zij bevelen aan in haar plaats te benoemen Trijntje Hoebach, weduwe Emmius, en Aaltje 
Schut, huisvrouw van Rhodens. Blijkens de verkregen informatie zijn zij de geschikte 
personen om in aanmerking te komen voor een benoeming. 
B&W besluiten tot benoeming van de persoon van Trijntje Hoebach, weduwe Emmius, als 
stadsnaaivrouw.  
Ze geven van deze benoeming kennis aan de Directrices en verzoeken aan dezen de 
benoemde daarvan in kennis te stellen. 
 

13.18 Geld voor de prijsuitreiking  van Januari 1850 
De Directrices van de Naai- en Breischool vragen B&W om toestemming tot het houden van 
een prijsuitreiking op hun school in Januari 1850. 



 
 

344 
 

B&W verlenen de gevraagde vergunning en machtigen de Directrices om de daarvoor 
benodigde som van ƒ45,- op de rekening van de school over het lopende dienstjaar in uitgaaf 
te brengen. 
 

13.19 Rekening en Verantwoording  over 1849 
De Directrices van de Stads Naai- en Breischool sturen een rekening en verantwoording in 
over haar inrichting betreffende het afgelopen dienstjaar 1849. 
De verantwoording is in handen gesteld van de Commissie tot het onderzoek der rekeningen 
over dat dienstjaar. 
 
 De rekening van de Stads Naai- en Breischool over 1849 bedraagt: 
 in ontvangst      ƒ368,275 
 Onder welk bedrag mede begrepen is, 
 het voordelig slot van de rekening 
 over 1848  ƒ14,23 
 in uitgave     ƒ182,845 
 Batig saldo over 1849    ƒ185,43 
 
Vervolgens berichten B&W dat de rekening van de Stads Naai- en Breischool over 1848 is 
gesloten en dat de Raadscommissie voor de rekeningen geen bedenkingen heeft.  
 

13.20 Geld voor de prijsuitreiking in Januari 1851 
De Directrices van de Stads Naai- en Breischool verzoeken op 11 December om vergunning 
tot het houden van de prijsuitreiking bij die inrichting in Januari 1851, onder opgave van de 
daarvoor benodigde som. B&W verlenen de vergunning en machtigen de Directrices het 
benodigde bedrag van ƒ45,- op de rekening van het lopende dienstjaar te brengen. 
 

13.21 Prijsopgave voor te maken kleding 
Wij verzoeken U Edele beleefdelijk ons wel met enige spoed te willen opgeven de kosten 
voor het maken der  navolgende goederen: 
2 hemden, 
2 borst rokken, 
2 onderbroeken, 
2 slaapmutsen, 
2 paar kousen, 
1 werkbuis, 
1 werkbroek, 
1 paar schoenen, 
1 paar klompen, 
2 halsdoeken. 
En wel voor een manspersoon van middelbare lengte. 
 
En vervolgens wordt de bestelling  geplaatst. 
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Wij verzoeken U Edelen op de Stadsnaaischool te doen vervaardigen de navolgende goederen 
tegen de prijzen onlangs door U Edelen aan ons opgegeven: 
2 hemden  à ƒ1,70, 
2 borstrokken  à ƒ2,10, 
2 paar onderbroeken  à ƒ2,10, 
2 paar kousen  à ƒ1,40, 
2 zakdoeken  à ƒ0,45, 
2 slaapmutsen  à ƒ0,50, 
2 halsdoeken  à ƒ0,55. 
 
Zullende wij de persoon voor welke dezelfde bestemd zijn, bij de Naaivrouw zenden tot het 
nemen van de maat. 
 

13.22 Opmerkingen bij de jaarlijkse afrekening 
De ontvangsten dezer rekening zijn als volgt gespecificeerd: 
Saldo van het vorige jaar    ƒ185,43 
Ontvangen wegens verdiende naailonen 
over de maanden Januari tot en met December 
ingesloten      ƒ246,32 
Is te zamen      ƒ431,75 
Diverse uitgaven      ƒ164,405 
Maakt een voordelig saldo    ƒ267,345 
 
Dat, alhoewel het niet gebruikelijk schijnt te wezen, dat bij deze rekening kwitantiën  worden 
overlegd, hetwelke waarschijnlijk uit hoofde van haren geringe omvang wordt nagelaten, het 
evenwel wenselijk wordt geacht, dat evenals dit bij andere rekeningen wordt gevorderd, deze 
voor het vervolg ook hierbij worden gevoegd. Dat overigens alle voormelde rekeningen bij 
onderzoek zijn gebleken, in juistheid te zijn opgemaakt en bij elke derzelve in orde en 
sluitende zijn bevonden met de op de onderscheidene rekeningen gestelde posten. 
 

13.23 Overzicht aantal leerlingen 1852-1916 
Van veel  jaren is alleen het aantal leerlingen bekend. Daar waar in een kolom niets staat, zijn  
over dat onderwerp dus geen gegevens bekend.824 
 
Jaar Aantal Naaivrouw Saldo in ƒ Opmerkingen 
1849  T. Hoebach 185,43   
1850    267,345  
1851     
1852   56     Wedde naaivrouw ƒ200,- 
1853   62    
1854   80    
1855   70    

 
824 Alle gegevens komen uit GAH 170,  tot en met 6. Daar waar het F-getal verandert, staat dat in de kolom 
Opmerkingen vermeld. 
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1856   70   Het reglement is aangepast. Niet wordt vermeld hoe. 

1857   --   ƒ2,-  School naar Oost-Indië huis in de Muntstraat 
1858   54    
1859   36    
1860   56    
1861   60    
1862   60     12,695  
1863   65     GAH 1816, 988. Wedde Hoebach ƒ200,- 
Helpster Tros ƒ 91,- 
1864   55     GAH 1816, 989 
1865   65     GAH 170, F3 
1866   70    
1867   70    
1868   65    
1869   60    
1870   48    
1871   40     GAH 170, F4 
1872   36    
1873   48    
1874   60    
1875   53    
1876   50     GAH 170, F5 
1877   50    
1878   55    
1879   50    
1880   50 A. Tros  Wedde A. Tros ƒ200,- , Helpster M. Kok, ƒ 120,- 

1881   50  152,74  Boldingh en De Bordes uit bestuur, Sonsbeek en Tinholt er in. 
1882   58  142,21  
1883 52  191,93   
De school heet voortaan: Naai- en BreiSchool voor Behoeftige Meisjes. Helpster is nu Mej. D. Blokker 
1884   50  156,33 GAH 170, F7 Helpster Blokker wordt vervangen door J. de Vries, Wedde 

ƒ120,- 

1885   50  123,755 Regentessen Sonsbeek en Borst stoppen 
1886   50  122,65  Regentessen aangevuld met Mevr. Bast. 
1887   50  122,85  
1888   50  182,02  GAH 170, F8. Verwarming+onderhoud ƒ68,35 
1889   50  128,60  Verwarming+onderhoud  ƒ51,875 
1890   50  150,55             "                "           ƒ85,20 
1891   50  120,05             "                "           ƒ80,56 
1892   50  126,98  F9, Helpster Juffr. T. Hemmen 
1893   50       -   
1894   50  140,00 Vanaf dit jaar wordt steeds ƒ140,- in de gemeentekas gestort. 
1895   50  140,00  
1896   50  140,00  0. 
1897   50  140,00  
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1898   50  140,00  
1899   50  140,00  Een onbekende wijziging bij de Regentessen 
1900   50  150,00  1 
1901   50  150,00  Vermeld wordt dat de 50 ll steeds een gemiddelde zijn. 
1902   50  150,00  Wedde Tros nu ƒ260,- Helpster Hemmes ƒ150,- 
1903   50  150,00  
1904   50  150,00  GAH 170, 2 
1905   50  150,00  Wedde Tros ƒ350,-, Hemmes ƒ225,- 
1906   50  150,00   
1907   50  200,00  Wedde Tros ƒ450,-, Hemmes ƒ225,- 
1908   50  200,00  GAH 170, 3 
1909   50  200,00  
1910   50  200,00  
1911   50 Mej. Hemmes 200,00     Wedde Hemmes ƒ450,-. Helpster A. Jonker ƒ225,- . 4 
1912   32(!)  175,00  Wedde Hemmes ƒ350,-, Helpster Jonker ƒ225,- 
1913   34   50,815   
1914*   45  -21,115 Een nadelig Saldo!  ƒ15 
1915   45   73,725  
1916   30  233,035 Wedde Hemmer ƒ400,-. Lerares Lingerie naaien, 
Uittenbogaart; wedde ƒ400,- 
1917     ?    6. Assistente (!) Hemmes, Wedde; ƒ600,- Uittenbogaart, 
wedde ƒ800,-, Conciërge A. van Duin, wedde ƒ520,00 
 
* Uit het Jaarverslag 1914: Het onderwijs aan de Stads Naai- en Breischool voldoet niet meer 
aan de eisen, die tegenwoordig aan goed onderwijs voor meisjes worden gesteld. Daarom 
wordt in beginsel besloten tot oprichting van een Vakschool voor Meisjes, die de 
bovengenoemde school moet vervangen. 
B&W worden gemachtigd om een Rijks- en Provinciale Subsidie te verkrijgen in de 
bouwkosten van deze school, respectievelijk tot bedragen van ƒ3520,- en ƒ1000,-. 
De Minister antwoordt op 24 November dat hij door de bijzondere tijdsomstandigheden (1ste 
Wereldoorlog) geen vrijheid heeft gevonden om voor dienstjaar 1915 subsidiegelden aan te 
vragen voor Vakonderwijs aan Meisjes. Ook Gedeputeerde Staten moeten het subsidieverzoek 
afwijzen. Gunstiger tijden moeten worden afgewacht om deze zaak opnieuw met vrucht aan te 
vatten. 
 
VAKSCHOOL VOOR MEISJES 

13.24 Kosten der Naaischool 
Bij besluit van 28 April 1914, nummer 3, is door de Gemeenteraad besloten tot oprichting van 
een Vakschool voor Meisjes ter vervanging van de tegenwoordige Stads Naai- en Breischool, 
waarbij gerekend is op een Rijks en Provinciale subsidie van respectievelijk ƒ3520 en  
ƒ1000. 
Bij de onzekerheid, die er vooralsnog bestaat omtrent de toekenning van die subsidies, en in 
verband daarmee ten aanzien van het totstandkomen der Vakschool voor Meisjes, worden de 
kosten van de Naaischool voorlopig als gebruikelijk uitgetrokken. 
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Er wordt gerekend: 
A. voor de jaarwedden van de Meesteresse Naaijuffrouw, krachtens Raadsbesluit van 8 
Augustus 1905, nr 7,       ƒ400, 
B. voor jaarwedde van de onderwijzeres*    ƒ300,-                                                                   
C. voor onderhoud van het gebouw, enz   ƒ120, 
D. voor verlichting, verwarming en watervoorziening  ƒ130,- 
Het totaal bedraagt       ƒ950,- 
* ingevolge Raadsbesluit van 16 Juli 1914, nummer 8 
 

13.25 Kosten van de Vakschool voor Meisjes 
Op grond van het aangetekende  bij de vorige paragraaf wordt voor deze post voorlopig één 
gulden uitgetrokken. Ter herinnering zij vermeld dat de voor de eventuele op te richten 
Vakschool voor Meisjes ontworpen begroting voor kalenderjaar 1916 het volgende aanwijst: 
Uitgaven: 
Lerares koken en huishoudkunde, tevens directrice             ƒ1350 
Lerares wasbehandeling        ƒ800 
Lerares lingerienaaien       ƒ850 
Lerares kostuumnaaien        ƒ850 
Lerares tekenen        ƒ300 
Lerares gezondheids en verbandleer      ƒ100 
De tegenwoordige naaivrouw       ƒ450 
De werkvrouw. bediening. schoonhouden. vuur. licht en water  ƒ700 
 
Rente en aflossing (annuïteit) stichtingskosten schoolgebouw, geschat op ƒ30000,     
doch waarin door de Vaderlandsche Maatschappij een bijdrage is  
toegezegd van ƒ10000.                 ƒ1250 
Huurwaarde van de grond, daarvoor 5% van 5000,     ƒ 250 
Onderhoud gebouw,         ƒ 100 
Leermiddelen en administratie ,       ƒ 850 
Onvoorzien,         ƒ 200 
Totaal                    ƒ8000 
 
Ontvangsten: 
Schoolgelden enzovoorts        ƒ1000 
Subsidie van het rijk        ƒ3520 
Subsidie van de provincie        ƒ1000 
Kosten voor de gemeente       ƒ2480 
Totaal           ƒ8000 
 

13.26 Uit het Jaarverslag 1916  
Gedeputeerde Staten berichten dat ten behoeve van de school voor Vakonderwijs aan Meisjes 
een bijdrage wordt verleend van ƒ800,-, mits het Rijk minstens ƒ3500 en de Gemeente ƒ2480 
beschikbaar stellen. 
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B&W zien hun voorstel aangenomen om enige voorwaarden te aanvaarden die verbonden zijn 
aan de rijkssubsidie van ƒ3500 en die is aangevraagd voor de ontwerpstaatsbegroting voor 
1916. 
De Raad verleent op 28 Maart 1916 een krediet van ƒ38500,- voor de bouw van de 
Vakschool, maar de beslissing wordt aangehouden in verband met een nader onderzoek over 
deze zaak. 
Een oud-stadsgenote heeft anoniem ƒ10000,- toegezegd voor de oprichting van de school. Op 
2 November blijkt dat deze schenking reeds in handen is gesteld van de Dames Regentessen. 
Raadslid Roos vind dit incorrect. De gift hoort in de gemeentekas. De Dames Regentessen 
protesteren hier tevergeefs tegen. 
Een Commissie Ad Hoc concludeert op 28 December dat het gebouw van de eerste 
Burgerschool voor Meisjes zeer goed is in te richten als Vakschool. B&W brengen pre-advies 
uit. 
De Dames Regentessen zijn boos en vragen ontheffing van het Beheer van de geschonken  
ƒ10.000. De Raad besluit nu deze gift te aanvaarden. 
 

13.27 Een overzicht van besprekingen in de Raad in 1917 
30 Januari: 
Provinciale Staten verlenen ten behoeve van de Vakschool voor Meisjes over 1917 
voorwaardelijk een subsidie van ten hoogste ƒ800,-. 
19 Mei: 
In verband met de voorgenomen oprichting van een Vakschool voor Meisjes wordt besloten 
tot aankoop van het perceel Kerkplein 37 voor de som van ƒ7500,-. 
7 Juni: 
De raad besluit: 
1. de op te richten Vakschool voor Meisjes te vestigen in het gebouw der voormalige 
meisjesschool aan het Kerkplein, 
2. van het ten behoeve van die Vakschool aangekocht perceel Kerkplein 37 te bestemmen: 
- het benedenhuis voor een woning van de conciërge, 
- het bovenhuis voor bewoning door de Directrice der Vakschool, 
3. voor aan- en verbouw van het genoemde schoolgebouw, overeenkomstig het daarvan 
opgemaakte plan met begroting van kosten, een krediet te verlenen van ƒ15.140,-, 
4. voor restauratie en aanleg van waterleiding in het onder 2 genoemde perceel als voren een 
krediet van ƒ760 te verlenen, 
5. de jaarwedde van de Directrice der Vakschool, tevens lerares in koken en huishoudkunde 
of in een andere combinatie van vakken, te bepalen op ƒ1400,- met vrije woning, inclusief 
waterleiding, en 3 tweejaarlijkse verhogingen van ƒ100,-. 
25 September: 
tot Directrice aan de te openen Vakschool voor Meisjes wordt benoemd mejuffrouw C.M. 
Kam, lerares aan de Amsterdamse Huishoudschool aan het Zandpad. 
 

13.28 Enkele uitgaven en inkomsten in de jaren 1915-1918 
De kosten voor de Vakschool zijn in de jaren 1915 en 1916  ƒ 8000,- 
De ontvangsten in 1917 zijn als volgt: 



 
 

350 
 

a. schoolgelden     ƒ 1000,-, 
b. subsidie van het Rijk     ƒ 3500,-, 
c. subsidie van de Provincie    ƒ 830,- 
                                        Totaal    ƒ 5330,- 
 
De totale kosten van de Vakschool zijn in dat jaar  ƒ 7100,-. 
 
In het dienst jaar 1919 zijn de ontvangsten ter zake van de Vakschool voor Meisjes   
  als volgt: 
A. subsidie van het Rijk  ƒ3475,-, 
B. subsidie van de Rrovincie     ƒ790,-, 
C. schoolgeld      ƒ200,-, 
D. cursusgeld       ƒ500,-, 
E. Naailoon      ƒ100,-, 
F. verkochte spijzen     ƒ400,-, 
G. gemaakte kledingstukken    ƒ300,-, 
H. strijk- en vouwwerk      ƒ50,-, 
I.  diversen        ƒ50,-, 
Totaal        ƒ5805,-. 
 
Op de lijst van aanbestedingen komen voor: 
1. de Naaischool, opgedragen aan F. Wormsbecher, geraamd  ƒ118,125, 
2. de verbouw van de voormalige Eerste Burgerschool voor Meisjes tot Vakschool    
    voor Meisjes, opgedragen aan P. Lugtig voor ƒ15.148,-. 
 
Er is een Comité van Toezicht over de school bestaande uit de dames: 
A.M.F. Schottee de Vries-Koen, 
Mevr. Bast-Binkhorst, 
A. Dell-Helleman, 
Mevr. Best-Zijp, 
C. Keyser-Lens. 
 
De Directrice werd tot haar in functie treden vervangen door Mej. J.L. Niemeijer. 
Als leraressen werden aan de school benoemd, de dames: 
H.C.H de Vries,  M.Oosterhuis en H.J. Uittenboogaard, H.J. Haas, T. Hemmer en tijdelijk 
waren nog werkzaam de dames C. Stam en W. de Vos. 
De school werd in het jaar 1917 door gemiddeld 35 meisjes bezocht. 
 

13.29 Verslag van de Vakschool voor Meisjes over 1918 
Dinsdag 12 Februari 1918, werd de Vakschool voor Meisjes te Hoorn door de Burgemeester, 
de Edelachtbare Heer A. de Jong officieel geopend. 
Hierbij waren tegenwoordig de Commissie van Toezicht op de Vakschool voor Meisjes, het 
Bestuur van de Vaderlandsche Maatschappij, de Commissie van Toezicht op het Middelbaar 
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Onderwijs, Wethouders en Leden van de Gemeenteraad, personeel en 5 leerlingen van de 
Stadsnaai- en Breischool. 
In het openingswoord bracht de Burgemeester allen die medegewerkt hadden om te komen tot 
de oprichting der Vakschool voor Meisjes, zijn dank. Ook de financiële steun van een dame 
die onbekend wenst te blijven en van de Vaderlandsche Maatschappij waardoor het mogelijk 
was de school tot stand te brengen, werd dankbaar herdacht. 
De waarnemende directrice, die van October 1917 tot Februari 1918 met alle toewijding 
gewerkt heeft voor de Vakschool en de Directrice bij alle moeilijkheden terzijde stond, kreeg 
een woord van oprechte dank. 
In tegenstelling met de meeste andere plaatsen waar de oprichting van vakscholen aan 
particulier initiatief ook gelaten werd, is de school te Hoorn een gemeentelijke instelling 
Na het uitspreken der openingsrede bestond voor de genodigden gelegenheid de school te 
bezichtigen. De Vakschool die gehuisvest is in de voornamelijk voormalige Eerste 
Burgerschool voor Meisjes aan het Kerkplein, is een gebouw dat aan alle eisen voldoet; de 
lokalen zijn licht en ruim en van goede ventilatie voorzien. 
Een grote leerkeuken en een kostuumlokaal daarboven, werden aan de bestaande school 
gebouwd. De keuken, evenals de inrichting der leerlokalen, is gemaakt naar het model der 
Tweede Werk- en Leerschool te Amsterdam, waarvan de Directrice Mejuffrouw A. Wolf, de 
gemeentearchitect, de heer Faber, van raad diende. 
Gelijkvloers vindt men in de school achtereenvolgens kleedkamer, huishoudkamer, 
waslokaal, linnen- en droogkamer, keuken met provisiekamer en kelder. 
Op de eerste verdieping daarboven, vindt men twee naaikamers, theorie- teken- en 
kostuumlokalen. 
Verder zijn er op de zolder twee kamertjes, die als demonstratie slaapkamertjes zullen worden 
ingericht, maar door de hoge prijzen voor de benodigde inrichtingen, wordt hiermee nog 
gewacht en kan men zich behelpen met de slaapkamer der Directrice van wie de woning naast 
de school is gelegen. 
Een wachtkamer, evenals vergader- tevens eetkamer en een kantoortje werden bijgebouwd. In 
alle opzichten is gezorgd, dat het onderwijs zo degelijk mogelijk gegeven kan worden en dat 
de leerlingen vooral in de huishoudlessen met velerlei werkzaamheden in aanraking komen. 
In Hoorn bestond sinds jaren een gemeentelijke Naai- en Breischool waar meisjes na het 
verlaten der lagere school enige jaren kosteloos onderwijs ontvingen onder leiding van een 
"meesteresse naaivrouw". De laatste naaivrouw, Mej. Hemmer, die meer dan 25 jaar aan de 
school werkzaam was, heeft ook aan de nieuwe inrichting een plaats als leerkracht gevonden.   
Deze school stond onder toezicht van vijf Regentessen, door de gemeenteraad benoemd. Van 
de Dames Regentessen, die toentertijd deze functie vervulden, ging het initiatief uit te komen 
tot de oprichting van een school waar niet alleen naaionderwijs maar ook verder vakonderwijs 
gegeven zou worden. 
De beraadslagingen waren in Augustus 1917 zo ver gevorderd, dat de oproep voor een 
Directrice geplaatst kan worden. Toen deze benoemd was en niet dadelijk in functie kon 
treden werd Mej. Niemeijer tot waarnemend Directrice aangesteld. 
 
Vanaf 1 December 1917 werd school gehouden in het nieuwe gebouw met een tijdelijk 
personeel, bestaande uit: 
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Mej. J.L. Niemeijer, waarnemend directrice, 
Mej. H.J. Uittenbogaart, lerares lingerie-naaien, 
Mej. T. Hemmer, lerares koken, voedingsleer, huishoudkunde en gezondheidsleer, 
Mej. M. de Vos, lerares in wasbehandeling. 
Op 1 Februari traden in dienst de dames: 
Mej. C.M. Kam, directrice, tevens lerares in de huishoudkunde, gezondheidsleer en was-    
behandeling, 
Mej. A.C.H. de Vries, lerares in koken en voedingsleer, 
Mej. M. Oosterhuis, lerares in costuumnaaien en tekenen, 
 
Mej. De Vries vroeg zeer spoedig wegens gezondheidsredenen om ontslag. Gelukkig werd 
mejuffrouw Stam bereid gevonden de werkzaamheden van Mejuffrouw De Vries tijdelijk 
waar te nemen. Op 1 April trad als opvolgster van Mej. De Vries Mejuffrouw H.J. Haas in 
functie. 
 
De school werd begonnen met de leerlingen der Stads Naai- en Breischool. Het onderwijs is 
gesplitst in twee leerjaren, lopende van September tot Juli. De leerlingen der Stads Naai- en 
Breischool worden over die twee leerjaren verdeeld, zodat de meisjes die langer dan een jaar 
op school waren, geplaatst worden in het tweede leerjaar. Het onderwijs begon met een 
parallelklasse van het eerste en het tweede jaar en een totaal aantal van 35 leerlingen. 
Daar echter tot nu toe door geen der leerlingen schoolgeld betaald was en dit nu wel 
noodzakelijk werd, omdat het vakonderwijs hogere kosten met zich brengt, gaf dit bij 
sommige ouders moeilijkheden. Hierdoor verlieten 12 leerlingen tussentijds de school, zodat 
aan het einde van de cursus aanwezig waren: 
12 leerlingen in het eerste schooljaar, 
10 leerlingen in het tweede schooljaar, waarvan drie leerlingen de school verlieten, 
2 leerlingen gingen naar het atelier van een kostuumnaaister, één leerling ging naar een 
dagdienstje, wat zij echte spoedig verliet om thuis te gaan helpen. 
De andere 19 leerlingen bleven op school, zodat in September het nieuwe schooljaar 
begonnen werd met 19 leerlingen van het tweede jaar, en 6 leerlingen van het eerste jaar, 
terwijl tevens een cursus voor Hulp in de Huishouding geopend werd, waarvoor zich 6 
leerlingen opgaven, zodat het totaal aantal leerlingen 31 bedroeg. 
Hiervan verlieten 2 leerlingen de school wegens ziekte van hare moeders; echter kwamen er 
in de loop van de cursus nog 2 leerlingen bij, zodat het totaal aantal onveranderd bleef. 
In April 1918 werden aan de Vakschool geopend: 
een cursus in kostuumnaaien, 
een cursus in koken, waarvoor zich respectievelijk 13 en 6 leerlingen opgaven, 
Deze cursussen hadden een goed succes. 
In September 1918 werden wederom deze cursussen voor 4 maanden geopend, terwijl hieraan 
nog werd toegevoegd een cursus in lingerie- en kostuumnaaien. 
De cursus kostuumnaaien werd bezocht door 6 leerlingen, die in lingerienaaien door drie 
leerlingen. De cursus in koken wordt gegeven gedurende 8 maanden eens per week. Hiervoor 
meldden zich 5 leerlingen aan. 
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In Juni werd tentoonstelling gehouden van crisisgerechten, die veel belangstelling had. De 
gebruikte recepten worden tegen de prijs van 10 cent verkrijgbaar gesteld en werden veel 
verkocht. 
In October werd een demonstratie gehouden over de verschillende bereidingswijzen van 
mosselen, waarbij gelegenheid was de gereed gemaakte gerechten te proeven. Ook hiervoor 
was veel belangstelling. 
In de Vakschool zijn verder ondergebracht: 
1. een cursus in het kantklossen, uitgaande van de Nederlandse Kantvereniging, 
2. een avondkookcursus, duur 2 maanden, voor vrouwen en meisjes uitgaande van de 
Volksbond tegen Drankmisbruik. Beide verenigingen betalen een vergoeding voor het gebruik 
van vuur en licht, 
3. cursussen van het landbouwhuishoudonderwijs, gedurende 3 dagen per week, Hiervoor 
wordt ook vergoeding betaald voor het gebruik van vuur, licht en water. 
 
Ondanks de moeilijke tijden die vele ouders noodzaken hun kinderen zo spoedig mogelijk 
geld te laten verdienen, is het aantal leerlingen bevredigend. Toch is het de mening van de 
Directrice, dat vele ouders, wier kinderen voor het vakonderwijs in aanmerking komen, niet 
voldoende op de hoogte zijn van de omvang van het onderwijs dat aan de Vakschool gegeven 
wordt. Zulks meent zij op te mogen maken uit gesprekken met ouders van leerlingen. 
De school hoopt het vertrouwen van de ouders te winnen en daardoor in de gelegenheid te 
zijn meerdere leerlingen aan de maatschappij af te leveren die beter voorbereid dan andere 
meisjes, het leven zullen ingaan. 
Als als de tijden beter worden, hoopt men ook in de gelegenheid te zijn andere cursussen te 
gaan geven in verschillende vakken, die dan gevolgd kunnen worden door meisjes die 
overdag elders werkzaam zijn. 
Ook de opleiding tot huisnaaister, en bij langer verblijf op school, tot lingerie- of 
kostuumnaaister behoren tot de toekomstplannen van de Commissie van Toezicht en de 
Directrice der Vakschool. 
Tot slot moet nog gezegd worden dat de samenwerking tussen allen aan de school verbonden, 
in het afgelopen jaar niets te wensen over liet. 
Ook de leerlingen bezochten met opgewektheid de lessen en waren ijverig bij het werk, zodat 
het afgelopen eerste jaar der Vakschool voor Meisjes in alle opzichten opzichten als goed 
volbracht mag worden beschouwd. 
 
De Commissie van Toezicht op de Vakschool voor Meisjes: 
D. Bast-Binkhorst,  Presidente, 
A. Schottee de Vries-Koen, Secretaresse. 
 
Rekening der Vakschool voor meisjes over het jaar 1918. 
 
 ONTVANGSTEN                           UITGAVEN            
1 Subsidie van het Rijk  ƒ3491,04    1 tractement onderwijzend personeel ƒ4540,315 
2 Subsidie der provincie   ƒ830,-  2 Vuur, licht en water   ƒ2043,46 
3 Schoolgelden    ƒ301,-  3 Onderhoud/Schoonhouden gebouw    ƒ867,62 
4 Cursusgelden     ƒ782,55   4 Onderhoud Meubilair      ƒ205,20 
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5 Naailoon      ƒ76,575 5 Pensioenbijdragen    ƒ334,83 
6 Opbr. van verkochte spijzen  ƒ355,26   6 Leermiddelen en schoolbehoeften     ƒ699,41 
7 Opbr. gemaakte kledingstukken  ƒ293,36   7 Aankoop van grondstoffen  ƒ1703,11 
8 Terugbetaling verbruikte leermiddelen ƒ30,77  8 Advertentiën en drukwerk enz      ƒ80,33 
9 Vergoeding vuur, water en licht van:  9 Rente en aflossing    ƒ356,83 
A Ver. Landb./Huish. Ond.  ƒ487,13 
B andere Verenigingen        ƒ24,88 
    Tesamen   ƒ512,01  
10 Verhaalde pensieonbijdragen ƒ83,71  10 Onvoorziene uitgaven   ƒ45,41 
11 Diverse ontvangsten  ƒ3,10   
12 Waarde grondstoffen en werstukken 
     In voorraad op 31 Dec. 1918  ƒ729,40     
13 Kosten gem. Hoorn  
     (Raming ƒ2470,-)  ƒ3387,74   
Totaal    ƒ10876,515 Totaal     ƒ10876,515 

 
UITGAVEN  VAN DE VAKSCHOOL VOOR MEISJES IN 1919 
a  C. H. Kam, Directrice ƒ 1400,-. Per 1 Febr. eerste verhoging ƒ 1491,67 
b H.J. Haas, ƒ 850,-, 1 April , eerste verhoging   ƒ887,50 
c H.J. Uittenbogaard, eerste verhoging in 1921   ƒ900,- 
d M. Oosterhuis, ƒ850,-, eerste verhoging ƒ45,83   ƒ895,83 
e T. Hemmer, eerste verhoging in December 1921   ƒ625,- 
f Onderwijs in tekenen      ƒ200,- 
g A. van Duin        ƒ520,- 
h Vuur, licht en water                 ƒ2000,- 
i Onderhoud gebouwen                 ƒ1262,- 
j Onderhoud meubilair        ƒ150,- 
k Leermiddelen en schoolbehoeften     ƒ600,- 
l Aankoop van grondstoffen                 ƒ1700,- 
m Advertenties, drukkosten, enz.       ƒ75,- 
n Diversen, ook salarisbijslag  ƒ1746,- en vakantoeslag ƒ150,-             ƒ1943,- 
 Totaal                  ƒ13250,- 

 

13.30 Jaarverslag over 1920 
Het derde jaar der Vakschool werd onder goede omstandigheden begonnen. Vrijwel alle 
benodigde grondstoffen voor het onderwijs waren weder te verkrijgen. De belangstelling in en 
de bekendheid van de Vakschool bleken toenemende, wat te constateren viel uit het grote 
aantal meisjes dat zich voor het eerste jaar der Opleidingsklasse aanmeldde, namelijk 21 tegen 
het vorig jaar 16,  terwijl de avondcursussen zich in druk bezoek mochten verheugen. 
 
Personeel 
Het personeel der Vakschool onderging geen verandering. Alle dames verrichten met lust en 
ijver haar werkzaamheden en de goede verhouding liet niets te wensen over. 
Mej. Hemmer, die van September 1919 wegens een beenbreuk afwezig was, kon met de 
aanvang van 1920 weer met het vervullen van haar taak beginnen en heeft sindsdien niet één 
dag behoeven te verzuimen. 
In de raadsvergadering van 6 October 1920 werd de salarisregeling voor het personeel der 
Vakschool volgens de leidraad van de minister aangenomen, waardoor een goede verbetering 
der salarissen tot stand kwam. 
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Leerlingen 
Half juli werd het schooljaar beëindigd met 38 leerlingen: 
4 leerlingen verwierven een getuigschrift, 
7 leerlingen verlieten de school 
31 leerlingen bleven op school, waarbij zich 21 nieuwe aanmeldden, zodat het totaal aantal 
leerlingen der Vakschool op 1 September 1920 52 bedroeg, verdeeld als volgt: 
Opleidings klasse 1      21 
Opleidings klasse 2      15 
Hulp in de huishouding    4 
Kostuumnaaister              7 
Huisnaaister                     5 
Totaal                           52 
 
In de maand Augustus echter werd door de Gemeenteraad besloten, dat door de 
buitengemeenten de kostprijs van het onderwijs, ƒ120,- per jaar per leerling aan de gemeente 
Hoorn moet worden vergoed. Daar verschillende ouders dit niet wilden of konden doen, 
verlieten 6 van de 10 buitenleerlingen de school, tot groot verdriet van de leerlingen zelf, als 
ook van de Directrice en de leraressen. 
Het totaal aantal leerlingen bedroeg, na vertrek daarbuiten leerlingen, 44. Tussentijds kwam 
nog een leerling op school, zodat op 31 December het totaal aantal leerlingen 45 bedroeg. 
 
Cursussen 
Een cursus in koken werd gedurende het schooljaar eens per week gehouden en door vijf 
dames bezocht.  Door vier dames werd het onderwijs in kostuumnaaien aan de 
leerlingendagschool gevolgd. Evenals op andere scholen en in andere plaatsen bleek ook hier 
dat avondlessen alleen in de winter leerlingen trekken. ” Bij de aanvang van de zomertijd 
zagen wij ons dan ook genoodzaakt de lessen te beëindigen”. 
Uit de aard der zaak kan avondonderwijs “niet anders dan oppervlakkig zijn”. Leraressen en 
leerlingen bezitten na een 5- tot 8-urige arbeidsdag niet meer die frisheid en werklust, die 
voor vruchtdragend onderwijs nodig is. Toch hebben de leerlingen haar tevredenheid over de 
opgedane kennis betuigd en zijn velen in het najaar teruggekomen om weder deel te nemen 
aan  nieuwe cursussen, die 1 November met 45 leerlingen begonnen zijn 
  
Tentoonstelling 
Op 2 Juni 1920 werd een tentoonstelling gehouden, die veel belangstelling trok. Burgemeester 
en Wethouders, een lid der commissie van Toezicht en vele anderen brachten een bezoek aan 
de lokalen, waar gemaakte kledingstukken, handdoeken en tekeningen uitgesteld waren. 
Ongeveer 200 personen kwamen een kijkje nemen en nu het gebleken is dat er zoveel 
belangstelling bestaat, zal in het komende jaar de tentoonstelling ook des avonds opengesteld 
worden. 
Met de leerlingen der klassen Hulp in de Huishouding werd een bezoek gebracht aan de 
tentoonstelling der huisvrouwenvereniging in het Paleis van Volksvlijt te Amsterdam. 
Met de leerlingen van het tweede jaar werd de Gasfabriek bezichtigd. 
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Alle leerlingen brachten een bezoek aan het reizend Tuberculosemuseum dat een week in de 
Burgeravondschool gevestigd was. 
 
Bezoek inspecteur 
De inspecteur  Mevrouw M.E. Hellman-Bosch bracht in October een bezoek aan de school. 
Kort daarop kwam de inspectrice wederom in Hoorn, teneinde een lezing bij te wonen, die 
gehouden werd door Mej. De Hol, Directrice der Huishoudschool, Laan van Meerdervoort te 
Den Haag over het nut en de noodzakelijkheid van vakonderwijs voor meisjes. 
 
 De commissie van toezicht. 
 De samenstelling van de commissie van toezicht onderging geen verandering. 
 
 In de Vakschool zijn ondergebracht: 
 1. cursus van het Landbouwhuishoudonderwijs gedurende 4 dagen per week, 
 2. avondcursussen van de Rooms-Katholieke vrouwenbond, 
 3. het bureau voor Beroepskeuze, 
 4. middagcursussen Kantklossen van de Hollandse Kantvereniging. 
 
Uit het jaarverslag blijkt dat er een voortdurend geregelde toename van leerlingen is, terwijl 
het verlaten van de school in de loop van de cursus niet voorkomt; het beste bewijs dat de 
leerlingen met genoegen de school bezoeken en de ouders met het onderwijs ingenomen zijn. 
Het is te hopen dat de Vakschool voor Meisjes te Hoorn nog veel jaren in bloei toenemende 
aan jonge meisjes de vele kundigheden, die een goed huishoudster en naaister moet bezitten, 
zal kunnen bijbrengen. 
 
Hoorn, Januari 1921, 
namens de Commissie van Toezicht, 
A. Schottee de Vries-Koen, presidente, 
G. Keyser, secretaresse. 
 

13.31 Inkomsten en uitgaven over het dienstjaar 1921 
Uitgaven  van de Vakschool voor Meisjes   1921   1922  
a  C. H. Kam, Directrice , 4 dienstjaren   ƒ2540,-  ƒ3430,- 
b H.J. Haas, 4 dienstjaren     ƒ1920,-  ƒ2450,- 
c H.J. Uittenbogaard, 6 dienstjaren    ƒ1920,-  ƒ2466,67 
d M. Oosterhuis, 6 dienstjaren    ƒ1961,67 ƒ2550,- 
e T. Hemmer,       ƒ1300,-  ƒ1300,- 
f A. van Duin, vrij: wonen, water, brandstof, licht    ƒ730,-  ƒ  818,- 
g Vuur, licht en water     ƒ2000,-  ƒ1500,- 
h Onderhoud gebouwen en meubilair      ƒ945,-   ƒ1345,- 
i Leermiddelen en schoolbehoeften*      ƒ600,-  
j Aankoop van grondstoffen     ƒ1600,-  ƒ2000,- 
k Advertenties, drukkosten, enz.    ƒ100,-    ƒ150,- 
l Vakantietoeslag , beloning tijdelijk personeel  ƒ250,-    ƒ200,- 
m Onderwijzend personeel avondcursussen   ƒ130,- 
n Diversen       ƒ63,33        ƒ60,33 
 Totaal       ƒ15930,- ƒ18420,- 
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* In 1922 zijn h en i samen genomen. 
 
Inkomsten van de Vakschool voor Meisjes 1921. Deze zijn over 1922 niet vermeld. 
a  Subsidie van het Rijk              ƒ11235,- 
b Schoolgeld      ƒ600,- 
c Cursusgeld      ƒ200,- 
d Naailoon     ƒ100,- 
e Verkochte Spijzen    ƒ450,- 
f  Gemaakte Kledingstukken     ƒ350,- 
g Strijk- en vouwwerk        ƒ15,- 
h Verkochte handwerken       ƒ50,- 
i Terugbetaling verbruikte leermiddelen    ƒ50,- 
j Vergoeding vuur, licht, water door derden  ƒ300,- 
k Diversen      memorie 
l Totaal                   ƒ13350,- 

 
Het jaarverslag over 1921 begint met een verontschuldiging. 
 
Edelachtbare Heer, 
Tot mijn leedwezen heeft de Commissie van Toezicht mij eerst Maandag laatst leden verteld, 
dat het gewoonte was in de maand Januari een jaarverslag, opgesteld door de Directrice, in te 
zenden. Ik haast mij deze fout te herstellen en bied U alsnog het verslag aan, hopende het 
volgend jaar eerder gereed te hebben. 
Met de meeste hoogachting, 
C.J. Wannée. 
 
Ook in het vierde jaar van haar bestaan mocht de Vakschool voor Meisjes te Hoorn zich 
verheugen in steeds toenemende belangstelling, zodat wel gezegd mag worden dat zij een 
onmisbare factor is geworden voor de opvoeding der vrouwelijke jeugd in deze plaats. 
Tot nu toe biedt zij uitsluitend gelegenheid aan de meisjes die de Lagere School verlaten 
hebben, om in de zogenaamde opleidingsklasse onderricht in de naald en huishoudelijke 
vakken te ontvangen, terwijl avondlessen, zowel van gemeentewege gegeven, als op initiatief 
van verschillende bonden en verenigingen ingericht, de kennis van volwassenen tracht aan te 
vullen. 
Uit de zogenaamde opleidingsklasse is een vervolgcursus gevormd, waarin de meisjes die 's 
morgens óf in betrekking zijn óf thuis helpen, voortgaan zich in naaien en knippen te oefenen, 
terwijl er verder gelegenheid is om zich in een 2-jarige cursus voor huisnaaister of 
kostuumnaaister te bekwamen. 
Zo gauw een einde is gekomen aan het ernstig tekort aan personeel voor de huishoudelijke 
vakken, een tekort, dat ondanks alle moeite, die ervoor gedaan is, niet aangevuld kan worden, 
hoopt men op dat gebied door de inrichting van nu ontbrekende cursussen, ook het nodige te 
kunnen verrichten. 
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Personeel 
Het personeel dat in Januari 1921 nog voltallig was, leed in de zomer van 1921 ernstige 
verliezen door de ontslagname van Mej. Kam, Directrice, die tevens les in huishoudkunde en 
wasbehandeling gaf, en Mej. Haas, die kooklessen gaf.  
In de plaats van mejuffrouw Kam, werd benoemd tot Directrice Mejuffrouw C.J. Wannée, die 
kook- en huishoudkundelessen geeft, terwijl de plaats van Mej. Haas nog steeds niet vervuld 
is. Mejuffrouw Uittenbogaart, die lerares is in lingerienaaien, was zo welwillend om de lessen 
in de wasbehandeling waar te nemen, terwijl vanaf 1 September door Mej. Eijken enige lessen 
in nuttige en fraaie handwerken gegeven worden. 
De salarisregeling werd in overeenstemming gebracht met de Rijksalarisregeling van 1921, 
wat dus van de zijde der gemeenten weer grotere offers vergde. 
 
Tentoonstelling 
Ook dit jaar werd in de maand Juni een tentoonstelling van werkstukken gehouden, die zich 
zo wel 's middags als 's avonds in een druk bezoek mocht verheugen. 
 
Comité van toezicht 
Deze onderging dit jaar geen verandering, terwijl de dames steeds met de grootste 
belangstelling de lessen volgden. 
 
Getuigschriften 
Aan vier leerlingen der kostuumklasse kon een getuigschrift worden uitgereikt, evenals aan 
twee huisnaaisters, één Hulp in de Huishouding en negen leerlingen der opleidingsklassen. 
 
Aantal leerlingen 
Het aantal leerlingen voor de dagcursussen bedroeg 67, het aantal leerlingen voor de 
avondcursussen 41 gedurende het jaar 1921. 
 
 De commissie van toezicht, 
A. Schottee de Vries-Koen, presidente 
G. Keyser, secretaresse. 
 

13.32 Raming en werkelijke ontvangsten  en uitgaven in 1923 
       Raming  Ontvangsten 
a  Subsidie van het Rijk    ƒ14488,60 ƒ12393,40 
b Subsidie Provincie        ƒ1170,-        - 
c Bijdragen van buiten Gemeente       ƒ350,-     ƒ232,08 
d Schoolgeld           ƒ600,-      ƒ584,35 
e Cursusgeld           ƒ400,-      ƒ226,50 
f Naaiwerk            ƒ50,-          ƒ50,- 
g Verkochte Spijzen en Voorwerpen      ƒ1350,-      ƒ1410,625 
h Terugbetaling verbruikte leermiddelen       ƒ50,-        ƒ135,23   
i Vergoeding vuur, licht, water door derden     ƒ500,-        ƒ296,14 
j Diversen ontvangsten            ƒ6,40       ƒ185,- 
 Verhoogde subsidie van Rijk over 1920        ƒ1205,48 
 Totale raming en ontvangsten   ƒ19015,-   ƒ16718,745 
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De uitgaven in het jaar 1923 
a  C.J. Wannée, Directrice ,     ƒ3430,- 
b Lerares wasbehandeling enz Vacature,  ƒ2450,- 
c H.J. Uittenbogaard,     ƒ2550,- 
d M. Oosterhuis,      ƒ2550,- 
e T. Hemmer,      ƒ1560,- 
f Tijdelijke lerares Handwerken     ƒ420,- 
g De cursussen, Akte Na, Avondcursussen etc   ƒ300,- 
h A. van Duin, vrij: wonen, water, brandstof, licht   ƒ818,- 
i Kosten gevelreiniging      ƒ125,- 
j Vuur, licht en water    ƒ1200,- 
k Onderhoud gebouwen en meubilair       ƒ835,- 
l Leermiddelen en schoolbehoeften*        ƒ600,- 
m Aankoop van grondstoffen   ƒ1950,- 
n Advertenties, drukkosten, enz.            ƒ75,- 
o Bezoek fabrieken, tentoonstelling            ƒ25,- 
p Bureaukosten            ƒ40,- 
q Vergader en/of reiskosten          ƒ60,- 
r Huishoudelijke kosten           ƒ25,- 
s Kleine schoolbehoeften           ƒ50,- 
t Vakantietoeslag ,      ƒ150,- 
u Onvoorzien        ƒ99,50 
 Totaal                ƒ19400,- 

 

13.33 Gegevens over 1924  
Zoals ieder jaar wordt er een raming gemaakt van de verwachte kosten. De raming van alle 
kosten bijelkaar bedragen voor dit jaar: ƒ19775,-. Er is dus niet zoveel verschil met het jaar 
1923. 
De verordening op de heffing van schoolgeld voor de Vakschool voor Meisjes is vastgesteld 
bij Raadsbesluit van 7 November 1922, is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 6 Juli 1923, 
nr. 38. De opbrangst bedroeg in 1922 ƒ1205,05, voor 1923 ƒ1000 en wordt voor 1924 
geraamd op ƒ1800,-. 
Het Rijk draagt op grond van Art. 25 van de N.O.-wet bij in de Nettokosten, met een subsidie 
van 70%. 
Die bedroeg voor 1922: ƒ11942,87,               
                     voor 1923:  ƒ14488,- 
en voor 1924 geraamd op  ƒ14105,-. 
Bijdragen van andere Gemeenten: 
die uitkering bedraagt 20% van het gemiddeld bedrag per leerling der nettokosten. 
Voor de Vakschool voor Meisjes wordt ze geraamd. 
De School telt 71 leerlingen,13 van hen komen uit andere Gemeenten. 
Het gemiddeld bedrag per leerling der nettokosten is dus te stellen op ƒ20150,- : 71= ƒ283,80. 
Door de Buitengemeenten wordt bijgedragen 13 × 20% van ƒ83,80 = ƒ737,88 
Voor de Ambachtsschool en de Avondschool zijn die bedragen anders. 
 
Over de Ontvangsten valt nog het volgende op te merken: 
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De Provincie mag op aanvraag van het Gemeentebestuur bijdragen verlenen van ten hoogste 
20% van het gezamelijke bedrag der kosten van het Lager Nijverheidsonderwijs die na aftrek, 
zuiver ten laste van die Gemeente blijven. 
De bijdrage van Hoorn in de kosten van de Vakschool voor Meisjes bedraagt volgens de 
opgemaakte begroting ƒ4870,- waarvan van omliggende gemeenten wordt terugontvangen  
ƒ737,88, zodat netto voor de rekening van Hoorn blijft ƒ4133,12. 
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Ten slotte 

 

Voor de illustraties is dankbaar gebruik gemaakt van het persoonlijk archief van Arie van 
Zoonen, de beeldbank van Vereniging Oud Hoorn, van het Rijksmuseum en het Westfries 
Museum. 

Er is getracht om alle rechthebbenden van illustraties te achterhalen. Zij die desondanks 
menen rechten te kunnen doen gelden, wordt verzocht contact op te nemen om alsnog in een 
regeling te voorzien. Contact: Publicatiestichting Bas Baltus zie website www.oudhoorn.nl    

 

 

Band III en IV zijn op 6 maart 2020 gepresenteerd en digitaal te vinden op www.oudhoorn.nl 
en www.wfa.nl . 
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