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1. LAGER ONDERWIJS 1846-1924 
 

1.1 Het jaar 1846 

Het Reglement 
Het Reglement1 voor het Lager en Middelbaar Onderwijs hier ter Stede wordt in 1846 
vastgesteld. Gedeputeerde Staten geven hun goedkeuring op 15 November 1846, ingekomen 
in de Raad op 9 December. 

I  AFDELING: Beheer en toezicht over het lager onderwijs. 
Artikel 1 

Beheer en toezicht over geheel het lager onderwijs wordt opgedragen aan een commissie die 
buiten de schoolopziener uit 9 leden bestaat. 

Artikel 2 
Vacatures in de commissie worden vervuld door de Raad uit een voordracht van 3, gemaakt 
door de commissie. B&W benoemen een vicepresident en een secretaris. 

Artikel 3 
De vicepresident leidt de vergadering der commissie en roept die zo nodig bijeen. 

Artikel 4 
De secretaris doet alle schrijfwerk en verder opgedragen werkzaamheden en wordt zo nodig 
voorzien van een instructie. 

Artikel 5 
De commissie stelt een Reglement van Orde vast, zowel voor vergaderingen als andere 
werkzaamheden. Ze verzorgt een instructie voor de onderwijzers en de bijzondere schoolorde. 
Ze zorgt voor een met grote letters geschreven afschrift van de algemene en bijzondere 
schoolorde, die in elke school zichtbaar moet zijn opgehangen. 

Artikel 6 
De commissie zorgt voor naleving van de landelijke, provinciale en stedelijke wetten , 
reglementen en verordeningen, in het bijzonder van die door dit reglement voorgeschreven. 
Afwijking ervan mag ze in geen geval gedogen, zodat de voorschriften krachteloos zouden 
worden. 

Artikel 7 
De commissie komt minstens 1 maal in de maand bij een om zich bezig te houden met alle 
zaken, die in het belang van het onderwijs zijn.  Aan de commissie wordt kosteloos een lokaal 
aangewezen voor haar vergaderingen met gratis gebruik van vuur en licht, en vereiste 
voorzieningen. 

Artikel 8 
De commissie regelt de bijdrage van de armbesturen van elke godsdienstige gezindte voor 
schrijfbehoeften, schoolboeken en verdere benodigdheden, voor elk kind uit hun groepering 
die tot het ontvangen van kosteloos onderwijs op de stadsarmenschool is toegelaten. De 
commissie geeft elke 3 maanden kennis van het verschuldigde bedrag. Ze verwacht dit bedrag 
binnen 8 dagen ten kantore van de plaatselijke ontvanger. Deze krijgt van de commissie 
bericht welk bedrag moet worden ingevorderd. 

Artikel 9 
Elke drie maanden krijgt de commissie een opgave van de onderwijzers op de tussenscholen 
en de stadsarmenscholen een lijst van benodigde schoolbehoeften; ze zorgt voor goedkeuring 
der lijst, voor levering van het gevraagde, en zendt deze rekening ter betaling aan B&W. 

Artikel 10 

 
1 GAH 11, 15 December 1846, folio 91-107vo 
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De commissie laat de onderwijzer op de tussenschool op de eerste van elke maand de 
schoolgelden invorderen. Zij kort dit bedrag met 5% wegens schadeloosstelling voor de 
moeite van de onderwijzer en zorgt dat het eindbedrag de dag erop door de onderwijzer aan 
de ontvanger wordt overgemaakt, met een door de voorzitter goedgekeurde lijst met daarop de 
namen van de kinderen voor wie is betaald en krijgt voorts van de onderwijzer een lijst met 
namen van de kinderen voor wie niet is betaald, alsmede het bedrag dat had moeten worden 
betaald voor elk van hen. 

Artikel 11 
De commissie beoordeelt In de vergaderingen van Februari, Mei, Augustus en November  de 
verzoeken tot plaatsing van kinderen op de tussen- en stadsarmenscholen.  Ze maakt daarvan 
Staten op, die ze met haar advies en de erbij behorende bescheiden ter goedkeuring aan B&W 
zendt. Na goedkeuring ervan stuurt ze aan de toegelaten kinderen een schriftelijk bewijs 
daarvan. 

Artikel 12 
De commissie zorgt ervoor dat het onderwijs aan de toegelaten kinderen begint op de eerste 
schooldagen van de 1ste, 4e, 7e en 10e maand en dat de kinderen die de school verlaten, 
worden ontslagen op de laatste schooldag van de 3e, 6e, 9e en 1 2de maand van elk jaar. 
Voor uitstekend gedrag en belangrijk gemaakte vorderingen verleent de commissie dit ontslag 
schriftelijk met vermelding van deze bijzonderheden. 

Artikel 13 
De commissie krijgt maandelijks van de onderwijzers der armenscholen een lijst van de 
kinderen die niet behoorlijk ter school zijn gekomen of in zodanige haveloze of ziekelijke 
toestand, dat ze niet konden worden toegelaten. Zij deelt deze lijsten in zijn geheel mee aan de 
algemene armbesturen en in extract aan het armbestuur van het kerkgenootschap waartoe de 
kinderen behoren. 
Zij vraagt aan die armbesturen om door aanmaning of inhouding der giften de ouders tot het 
behoorlijk naar school zenden der kinderen te noodzaken. 

Artikel 14 
De commissie levert elk jaar in de maand December aan B&W een uitvoerig verslag van de 
Staat der scholen, zowel ten opzichte van het onderwijs, als tot hetgeen in het algemeen iedere 
school betreft, als ook in het bijzonder. 
Zij laat dit verslag van zodanige bedenkingen, overwegingen en voorstellen vergezeld gaan, 
als zij nodig acht in het belang van het onderwijs. 

Artikel 15 
De commissie splitst zich voor een bestendig en voortdurend toezicht in drie commissies van 
elke drie leden, en wel 
 A. één voor de Franse scholen 
 B. één voor de Burger scholen en 
 C. één voor de tussen- en armenscholen. 
 De vicepresident is bevoegd de commissievergadering bij te wonen en te leiden zo dikwijls 
hij dat nodig vindt. 

Artikel 16 
De subcommissies bezoeken haar scholen  minstens eenmaal in de 2 maanden. Ze doen 
verslag van hun bevindingen aan de schoolmeesters met eventuele opdrachten. Ze doen ook 
verslag in de volledige commissie over: 
 A. de naleving der verordeningen, 
 B. eventuele afwijkingen, 
 C. de toestand van het onderwijs op de onderscheidene scholen, 
 D. gedrag en handelwijze en meer of mindere geschiktheid der meesters en der    
     leerlingen, 
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 E. al die zaken van het lager onderwijs die aan de beslissing van de commissie  
     moeten worden onderworpen. 
 

II Afdeling: De Schooltijden en Vacantiën. 
Artikel 17 

Er wordt school gehouden: 
alle dagen van de week des voormiddags, des namiddags en des avonds, met uitzondering van 
de zondagen, de algemene Christelijke feestdagen en van de namiddagen en avonden van elke 
woensdag en zaterdag; 
 A des voormiddags van 9 tot 12 uur in alle scholen zonder onderscheid; 
 B des namiddags van 3 tot 6 uur in de Franse scholen en de Burgerscholen en van half twee 
tot 5 uren in de Stadstussen- en armenscholen en des avonds van 6 tot 8 uur. 
Die laatste bepaling echter is verplichtend voor de onderwijzers op de tussen- en 
stadsarmenscholen, zonder dat het aantal leerlingen dat van de avondschool gebruik maakt in 
enige aanmerking mag komen. Het wordt pas verplichtend voor de overige onderwijzers 
wanneer, ter beoordeling van de commissie, een voldoende aantal leerlingen zich daartoe 
aanmeldt. 

Artikel 18 
Als vakantie wordt toegestaan: 
A voor alle scholen zonder onderscheid: 
     1. van zaterdag voor Palmzondag tot dinsdag na Pasen, 
     2. van Pinksterzaterdag tot donderdag na Pinksteren, 
     3. van daags voor Kerstmis tot 2 Januari. 
B voor de Franse scholen van Juli tot Augustus, 
C voor alle de overige scholen: van Augustus tot Augustus. 
De onderwijzer mag geen andere vakantie-uren of vrije dagen verlenen zonder goedkeuring 
van de commissie. Het wordt aan de commissie overgelaten om op burgerlijke feestdagen en 
ter gelegenheid van bijzondere omstandigheden een zodanige vergunning te verlenen. 
 
III Afdeling: Kinderen die op de scholen mogen worden toegelaten of daarvan moeten worden 

verwijderd. 
Artikel 19 

Geen kinderen mogen worden toegelaten: 
 A op de Franse jongens school, die hun 8ste 
 B op de Franse meisjes school, die hun 7e 
 C op de Burgerscholen, die hun vijfde en 
 D op de Stadstussen- en armenscholen, die hun 6de jaar niet hebben volbracht. 
Verder mogen geen kinderen worden toegelaten die de natuurlijke kinderziekte niet hebben 
gehad of niet in het bezit zijn van een behoorlijk vaccinatiebewijs, of die afzichtelijke of 
overerfelijke kwalen of huidziekten of enig ander voor de gezondheid der overige kinderen 
schadelijk ongemak hebben. 

Artikel 20 
Verder mogen niet worden toegelaten: 
 A. op de tussenschool dan alleen de kinderen van zodanige mingegoede ingezetenen,  die 
geacht moeten worden niet in staat te zijn tot het betalen van het minimum der schoolgelden 
van de Burgerscholen. Hun aantal mag nooit hoger zijn dan 150. 
B. op de Stadsarmenscholen dan alleen de kinderen van geheel onvermogenden; en dus niet 
de kinderen van: 
 - enige Rijks, stedelijke of andere openbare ambtenaren; 
 -hen die vaste goederen in eigendom bezitten; 
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 -hen die in 's Rijks directe belastingen of andere beschreven middelen zijn aangeslagen 
 -hen die een vaste dienst of betrekking en een weekinkomen hebben van 6 gulden of 
 -hen die in zodanige uitwendige omstandigheden verkeren dat ze geacht kunnen worden niet 
met armen of onvermogenden gelijk te staan. 

Artikel 21 
14-jarige kinderen mogen niet tot de armenscholen worden toegelaten; bereiken ze die leeftijd 
als ze op school zijn, dan moeten ze de school verlaten. 

Artikel 22 
B&W mogen op voorstel van de commissie ontheffing verlenen van artikel 20 en 21. 

Artikel 23 
Voor toelating van hun kinderen wenden de ouders zich in de in artikel 11 genoemde 
maanden tot de onderwijzers van tussen- of armenscholen. 
Zij overleggen daarbij: 
A Voor de Tussenschool: 
1. een verklaring van twee burgers bevestigd door de wijkmeester, dat zij voldoen aan de 
vereisten, 
2. een extract uit de geboorteakte voor vaststellen van de ouderdom, 
3. een inentingsbewijs of een verklaring dat de kinderen de natuurlijke ziekte hebben gehad, 
4. een behoorlijk getekend verzoek om toegelaten te worden. 
B Voor de Armenscholen: 
1. een verklaring van de wijkmeester dat de ouders arm en onvermogend zijn en niet vallen in 
enige termen van uitsluiting. Plus vermelding hoelang ze hier wonen en of ze bedeeld worden 
door een armbestuur, tijdelijk of doorlopend. 
2. de stukken vermeld onder twee drie en vier krijgen de onderwijzers op hun verzoek gratis 
van de secretarie; ze worden gratis door hen ingevuld en gebracht op een lijst met even zovele 
bijzonderheden. Die lijst wordt op de dag voorafgaande aan de vergadering van de commissie 
ingeleverd bij haar secretaris. Die nodigt ouders en kinderen waarvoor toelating wordt 
gevraagd uit voor de bepaalde avondvergadering van de commissie. 

Artikel 24 
Slechts onder overlegging van een schriftelijk bewijs van de commissie mogen de 
onderwijzers de kinderen toelaten. 

Artikel 25 
Alleen die de dagschool heeft doorlopen, mag toegelaten worden tot de avondschool. Voor 
het krijgen van een toelatingsbewijs tot de avondschool dienen zij zich tot de commissie te 
wenden. 

Artikel 26 
Als na de toelating blijkt dat kinderen één der gevraagde eisen missen. moeten zij van school 
verwijderd worden. Ook zij die door slechte gedragingen, onreinheid, wanhavigheid (havig =  
hebbend, wan = niet, dus niets-hebbend, arm, vZ.), ergerlijk of onzedelijk gedrag voor de 
overige kinderen gevaarlijk zijn of door besmettelijke ziekten of kwalen worden overvallen, 
worden van de school verwijderd. 
De onderwijzers dienen de ouders van verwijdering schriftelijk op de hoogte te stellen, 
alsmede de commissie er schriftelijk bericht van te doen. 
 

IV Afdeling: Schoolgelden en verdere kosten van onderwijs. 
Artikel 27 

De schoolgelden en kosten van Onderwijs zijn: 
A voor de Franse jongens en voor de meisjes school: 
1 op de dagschool voor elke leerling ƒ52,- per jaar, 
2 op de avondschool ƒ30,- per jaar. 



 
 

18 
 

B voor de Burgerscholen: 
1. op de dagschool niet meer dan ƒ20,- en niet minder dan ƒ12,- per leerling per jaar, 
2. op de avondschool wordt afzonderlijk betaald zoals ouders en onderwijzers overeenkomen. 
C voor de Tussenscholen: 
1. op de dagschool ƒ0,50 per maand voor één kind, voor twee kinderen uit hetzelfde gezin 
ƒ0,80 per maand, voor drie kinderen ƒ1,05  en voor elk kind boven de 3 uit één huisgezin 
ƒ0,30 per maand, 
2. op de avondschool betaalt elke leerling zonder onderscheid ƒ0,60 per maand. 

Artikel 28 
Bij de schoolgelden voor de Burger- en Tussenscholen zijn begrepen de schoolboeken, 
schrijfbehoeften, kosten van vuur en licht en dergelijke. 
In de schoolgelden voor de Franse scholen zijn mede begrepen de kosten van vuur en licht; de 
leerlingen moeten zelf de schoolboeken en schrijfbehoeften aanschaffen, of ze moeten het 
bedrag aan de onderwijzer betalen als die deze zaken levert. 

Artikel 29 
De voorwaarden waarop de onderwijzer of onderwijzeres op de Franse scholen leerlingen in 
de hele of halve kost opneemt, alsmede het bedrag, dat hiervoor en voor het ontvangen 
onderwijs betaald moet worden, zijn onderworpen aan de goedkeuring der commissie. 

Artikel 30 
Het onderwijs dat op verlangen der ouders in de tussenuren gegeven wordt aan de leerlingen 
in muziek, dans, tekenen of lichaamsoefening, door afzonderlijke meesters  gegeven, moet 
afzonderlijk door de ouders of voogd betaald worden. 

Artikel 31 
De verschuldigde gelden voor de leerlingen op de Franse en Burger scholen moeten zonder 
tussenkomst van de commissie in 3 maandelijkse termijnen door ouders/voogden aan de 
onderwijzers betaald worden, aangezien dit een zaak van particulier belang is tussen hen 
beiden. 

Artikel 32 
De schoolgelden voor de Tussenscholen worden een maand vooruit betaald op de eerste 
maandag van elke maand; voor de dagschool des morgens tussen 08.30 en 09.00 uur en voor 
de avondschool tussen 17.30 en 18.00 uur en wel aan de eerste onderwijzer op die school met 
inachtneming van het door de commissie daaromtrent bepaalde. 

Artikel 33 
De kinderen voor wie niet betaald is, worden door de onderwijzers naar de ouders 
teruggezonden en niet tot het onderwijs toegelaten vóór voor hen betaald is. 
 

V Afdeling: Verplichtingen van de onderwijzers. 
Artikel 34 

De onderwijzers en onderwijzeressen die behoren tot het lager onderwijs, zijn ondergeschikt 
aan commissie of subcommissie die het beheer en toezicht uitoefent op hun school. Zij 
moeten de hun gegeven opdrachten in overeenstemming met de wet en dit reglement stipt 
uitvoeren en naleven. 

Artikel 35 
Zij moeten een lid van de commissie dat de school bezoekt, alle verlangde inlichtingen geven 
en het dat respect en die onderscheiding betonen, welke ten voorbeeld kan strekken om de 
leerlingen eerbied en ontzag voor hun meerdere in te boezemen. 

Artikel 36 
Zij moeten hen altijd dienen van gevraagde consideratiën en advies, zo vaak men dat vraagt 
alle lijsten en staten des verlangd op maken en inleveren. Gedrag en vorderingen dienen 
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nauwkeurig te worden aangetekend, zonder vooringenomenheid en partijdigheid. Ze worden 
dagelijks bijgehouden en op de gestelde termijn bij de commissie ingeleverd. 

Artikel 37 
De onderwijzers en onderwijzeressen zijn verplicht om de kinderen in alles een goed 
voorbeeld te geven en met liefde en bescheidenheid te behandelen en alles te doen om lust op 
te wekken om onderwijs te krijgen en het aanleren van nuttige kunde en wetenschap, 
gehechtheid aan het Vaderland, eerbied voor de regering en liefde voor de naaste. 

Artikel 38 
Zij moeten zorgen voor een zo goed mogelijke gezondheid van hun leerlingen en alles van de 
scholen weg  houden, wat daartoe schadelijk kan zijn. Daarom moeten zij zorgen voor 
behoorlijk luchten der schoollokalen, als ergens les gegeven wordt. 

Artikel 39 
Zij lezen dagelijks bij begin en eind der schooltijd een door de commissie goedgekeurd gebed 
voor of laten dit doen door een geschikte leerling. De kinderen verlaten de school zonder 
baldadigheid of straat gerucht; ze spelen niet langs de straat en begeven zich dadelijk naar 
huis. 
De onderwijzers van de Tussenschool en Armenschool zijn verplicht de leerlingen twee aan 
twee de school te doen verlaten, hen na te zien en zich zoveel mogelijk te verzekeren, dat elk 
direct huiswaarts gaat en de straat verlaat, waar de school gevestigd is. 

Artikel 40 
De onderwijzers gebruiken geen andere schoolboeken dan die van de algemene 
verordeningen, dan wel die door de schoolcommissie zijn goedgekeurd. 

Artikel 41 
De onderwijzers van de Franse en de Burgerscholen voorzien zich op eigen kosten van de 
nodige schoollokalen en het benodigde meubilair. De inrichting moet zijn volgens de 
bestaande verordeningen en goedgekeurd door de commissie. Zij mogen het goedgekeurde 
lokaal niet verlaten en doen overbrengen naar een ander lokaal, aleer dat door de commissie is 
goedgekeurd. 

Artikel 42 
In de winter moeten de lokalen behoorlijk verwarmd zijn, op dat die vrij zijn van alle damp en 
schadelijke lucht of benauwdheid. 

Artikel 43 
Als er op de Burgerscholen 70 leerlingen zijn en op de Franse scholen een zodanig aantal, dat 
de commissie oordeelt dat het onderwijs niet behoorlijk gegeven kan worden, moeten zij 
tegen een billijke beloning zich van een ondermeester voorzien, onverminderd de hulp te 
verschaffen door kwekelingen. 

Artikel 44 
De onderwijzer mogen geen kinderen aannemen zonder zich overtuigd te hebben dat aan de 
vorige onderwijzer het schoolgeld is voldaan, en belasten zich persoonlijk dat te innen 
wanneer zij blijken van het tegendeel krijgen. 

Artikel 45 
In de tussenuren mogen de onderwijzers bijles geven, het zij thuis, het zij bij de ingezetene, 
zich bepalende echter tot hun bevoegdheden voor het te geven onderwijs en zich houdende 
aan wetten en verordeningen. 
 

VI Afdeling: Van de ondermeesters. 
Artikel 46 

De ondermeesters zijn ondergeschikt aan de Hoofdonderwijzers en dienen hun bevelen op te 
volgen en nemen daarbij alles in acht, wat door wetten, verordeningen en dit reglement is 
voorgeschreven. 
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VII: Over het onderwijs. 

Artikel 47 
Alle onderwijs is klassikaal. 
Bevordering pas na goedkeuring van de commissie. 

Artikel 48 
Onderwijs op de Franse jongens school in: 
De Nederduitse, Franse, Engelse, en Hoogduitse talen, in de Aardrijkskunde, de Algemene en 
Vaderlandse Geschiedenis, in de schrijf- en rekenkunst, in de beginselen van algebra en 
meetkunde, en in het stelsel van munt, maten en gewichten. 
Onderwijs op de Franse meisjesschool in: 
De Nederduitse Franse, Engelse, en Hoogduitse talen, in de Vaderlandse en Algemene 
Geschiedenis, in de Aardrijkskunde en de schrijf- en rekenkunst, voorts wekelijks op enige 
namiddag-dagen zodanige vrouwelijke handwerken en verdere oefeningen, die geacht worden 
tot een beschaafde vrouwelijke opvoeding te behoren. 
Op de Burgerscholen, de tussenscholen en de stadsarmenscholen moet onderwijs gegeven 
worden in: 
het spellen, lezen, schrijven, rekenen en de beginselen van de algebra en wiskunde en de 
gronden van de Nederduitse taal, het stelsel van munten, maten en gewichten, de Vaderlandse 
en Algemene Geschiedenis, in de Aardrijkskunde en verder in al datgene wat in verband met 
het lager onderwijs tot een goede en maatschappelijke opvoeding, overeenkomstig de toestand 
van de leerlingen op elke school, moet geacht worden te behoren. 

Artikel 49 
Al het onderwijs moet zodanig zijn ingericht, dat onder het aanleren van gepaste en nuttige 
kundigheden, de verstandelijke vermogens der kinderen ontwikkeld worden en zijzelf 
opgeleid worden tot alle Maatschappelijke en Christelijke Deugden; daarbij zal het de 
onderwijzer niet geoorloofd zijn, enige leerstellige begrippen aan te roeren of zich daarover 
uit te laten. Integendeel met de meest mogelijke zorg moet worden vermeden, datgene wat het 
godsdienstige gevoel van de leden van enig kerkgenootschap zou kunnen schokken of 
aanleiding zou kunnen geven tot moeilijkheden. 
 

VIII: Afdeling Wie onderwijs mogen geven. 
Artikel 50 

Niemand, ook al heeft hij een akte van algemene toelating, mag in Hoorn of haar grondgebied 
in enig vak van het lager onderwijs optreden als huisonderwijzer, hetzij in zijn eigen woning, 
hetzij in de woning van een ingezetene, als hij niet bevoegd is verklaard door een akte van 
bijzondere toelating overeenkomstig de bestaande wetten en verordeningen. 
 

IX Afdeling: Beloning en straffen der kinderen. 
Artikel 51 

Na éénmaal per jaar gehouden examens worden door de commissie aan de meest uitmuntende 
kinderen prijzen en beloningen uitgereikt wegens vlijt, vorderingen en oppassendheid. Ook in 
enkele gevallen alleen ter aanmoediging. In de vorm van boekwerkjes of kledingstukken, naar 
de toestand der kinderen. De manier van uitreiking wordt elk jaar door de commissie in 
overleg met B&W bepaald. De extra benodigde gelden worden bij B&W aangevraagd en door 
deze verstrekt tot een zodanig bedrag als het college meent te behoren. 

Artikel 52 
De onderwijzers morgen geen lijfstraffen toepassen. Straf mag alleen door: 
 A het toewijzen van schandetekenen, 
 B het onthouden of verliezen van een teken, 
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 C vriendelijke of ernstige vermaningen, 
 D verwijdering van school voor niet meer dan 2 dagen, 
 E het schoolhouden, 
 F het opleggen van schrijfwerk. 
 Als deze middelen niet werken, mogen de onderwijzers de kinderen voorlopig van school 
verwijderen, mits dit besluit met redenen omkleed direct ter kennis van de commissie en van 
de ouders of voogden wordt gebracht. 
 

X Afdeling: Algemene bepalingen. 
Artikel 53 

De betrekking der commissie tot en haar toezicht op alle overige scholen wordt bij nadere 
bepaling vastgesteld als daaromtrent door wetten of algemene verordeningen niet het nodige 
is geregeld. 

Artikel 54 
Bij nadere verordeningen wordt vastgesteld de leges voor examens van de onderwijzers als 
mede de inleggelden en jaarlijkse retributies die zij moeten betalen. 

Artikel 55 
Onverhoopte moeilijkheden tussen de commissieleden onderling of tussen hen en de 
onderwijzers doen B&W in der minne af, zo enigszins mogelijk. 

Artikel 56 
Moeilijkheden tussen onderwijzers en hun ondermeesters of tussen onderwijzers onderling of 
tussen de onderwijzers en de ouders der kinderen, worden aan de commissie voorgelegd, die 
ze in der minne schikt of een beslissing neemt. 

Artikel 57 
Wie zijn plicht verzuimt, wetten of andere verordeningen overtreedt of zich schuldig maakt 
aan wangedrag, wordt gestraft volgens de bepalingen in artikel 18 en 19 in de wet van 3 April 
1806. 

Artikel 58 
Alle overtredingen tegen dit reglement of alle weigeringen om de bevelen van de commissie 
op te volgen, die niet vallen onder dit reglement of onder de wet van 3 April 1806 worden 
bestraft met een boete van maximaal ƒ50,- of met drie dagen gevangenis of met beide. 
 
De Raad neemt het Reglement aan op 15 October 1846 en machtigt B&W het in te zenden 
aan Gedeputeerde Staten. 
 
Verbouwingen in het jaar 1846  
Aan het einde van het jaar kunnen we met behulp van het Jaarrekeningenboek G.A.H. 1246 
plus de bijlagen 6472 en 6473 de kostenposten overzien van de reorganisatie van het Lager en 
Middelbaar Schoolwezen in Hoorn in dit jaar. 
 
1. De kosten2 van verbouwing. 
Op de 24 Januari 1846 om 12 uur wordt aanbesteed het veranderen van de benedenverdieping 
van de voormalige Munt in de Muntstraat tot inrichting van 2 schoollokalen. 
Het werk wordt gegund aan aannemer P. Kroon voor ƒ2050,00. (Peter Kroon verzorgt meer 
timmerwerk voor de gemeente. De details van bestek en oplevering hebben we niet gevonden. 
vZ) 
2. De kosten3 van aanpassingen. 

 
2 GAH 170, 17-01-1846 
3 GAH 1246, Bijlage 6473, nr. 527 
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Tafels, banken borden enz. in de tussen- en armenschool te Hoorn worden aangepast 
overeenkomstig het ter visie gelegen hebbende bestek, op 1 september 1846 in het Raadhuis. 
A  De Tussenschool in de Kruisstraat. 
De aannemer moet voor deze school maken: 
- 12 schrijftafels, in te richten met schuiven en onder de tafels boekenplanken en voor iedere 
tafel 5 loden inkt kokers, 
- de leestafels dien in de school aanwezig zijn, veranderen door de bladen te verbreden, het 
verlagen van deze tafels, en het maken van banken met voorstukken. 
- 3 borden, lang 1,20 El, breed 1 El, met klampen leijers en gewrichten met voor één dezer 
borden te maken: 
 - 6 muziekbordjes van eikenhout, ter lengte van het bord, ter zwaarte van een duim met de 
nodige koperen duimpjes op het bord, teneinde de genoemde eiken bordjes te kunnen 
vastzetten. 
-1 Ezel, op deze ezel te maken een lesbord. 
- 30 kapstokken. 
- vernieuwen van zes benedenramen in de kozijnen, te dichten met Frans glas, enz; plus het 
maken van 3 stuks lichtkozijnen, waarin tuimelramen. 
 
B De Jongensarmenschool in de Muntstraat. 
Het maken van: 
15 schrijftafels, 
4 leestafels, 
1 muziekbord, 
2 borden uit de school in de Kruisstraat, 
1 bordtrapje, 
26 ellen kapstokken, 
1 bergingskast voor boeken en schrijfbehoeften. 
 
C De Meisjesarmenschool in de Muntstraat. 
3 nieuwe muziekborden, 
1 ezel met bord, 
1 kast identiek aan die van de jongens, 
1 kachel van geslagen ijzer, met de nodige pijpen, ijzeren poken, schoppen, kachelbakken met 
kolen of turfbakken, 
1 letterkast uit de school in de Ramen en herstel ervan, 
Plus tafels, banken, enz uit de scholen in de Ramen en in de Kruisstraat naar de nieuw in te 
richten scholen in de Muntstraat, 
Plus een nieuwe regenbak, waarin loden uitloospijp: alles tweemaal te gronden, enzovoort, tot 
in detail geregeld. 
 
De aanbesteding 
Zeven aannemers hebben ingeschreven; als hun briefjes geopend zijn blijkt, de hoogste 
timmerman J. Bleis te zijn met een bedrag van ƒ800,-.  Daarop begint gemeentesecretaris 
G.H. Bast met afmijnen van de aanneemsom beginnende bij ƒ600,- met telkens ƒ5,- erbij. 
Op deze wijze wordt het werk gegund aan timmerman/aannemer Jb. Storm voor ƒ790,-  
aannemingspenningen wegens het maken van tafels en borden enz. in de Stads-, Tussen- en 
Armenscholen in 1846; blijkens kopie van het proces-verbaal van aanbesteding; en 
gekwiteerd.4 

 
4 Mandaat onder nummer 527 en 528 van bijlage GAH 6473, behorende bij de jaarrekening GAH 1246 van het 
jaar 1846 
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Het aanstellen van onderwijzers  
Door middel van vergelijkende examens worden onderwijzers zowel voor de Armenschool als 
voor de Tussenschool geselecteerd en daarna benoemd.  Deze vergelijkende examens worden 
gehouden op 1 en 8 mei 1846 in het Raadhuis, terwijl de deelnemers de inwendige mens 
kunnen versterken bij J.J.W. Vrijdag, oppasser in de Oost-Indische Kamer tegenover het 
Raadhuis gelegen. 
 
Kosten voor de selectie van de kandidaten. Vrijdag dient daarvoor een rekening in: 
 

1 mei In guldens 8 mei In guldens 
Krentenbrood         1,00 Krentenbrood         1,00 
Broodjes         1,25 Broodjes         0,70 
Boter         0,75 Boter         0,75 
Kaas         0,70 Kaas         0,50 
Gerookt vleesch         0,40 Gerookt vleesch         0,30 
Koffie, suiker, melk         1,10 Koffie, suiker, melk         0,80 
totaal         5,20 totaal         4,05 

 
Totaal wordt aan J.J.W. Vrijdag betaald ƒ9,25. Deze kosten worden geheel toegerekend aan 
de oprichting van de Tussenschool. 
 
De kosten van de officiële ingebruikneming van de Tussenschool en de Armenscholen op 
Donderdag 1 October 1846. 
B&W hebben in overleg met de nieuwe schoolcommissie Schoolopziener A. Beeloo bereid 
gevonden de inwijding van de scholen te doen in de Oosterkerk. 
Jan Clomp, oppasser in het Zeekantoor, voorziet 11 van de heren van koffiebroodjes, likeur, 
tabak en pijpen voor ƒ5,80 en 70 kinderen van koffiebroodjes voor ƒ14,00, te samen voor 
ƒ19,80. Ook deze kosten worden geheel toegerekend aan de Tussenschool. 
 
Na de officiële plechtigheid verzamelt men zich in het Hotel de Doelen in de Achterstraat bij 
de Hotelier F. Orth. Hij verzorgt voor 30 heren een diner á ƒ2,- per persoon en brengt met 
andere onkosten in rekening totaal ƒ154,51, ook voor rekening van de Tussenscholen. 
 
 De kosten van de onderwijzers op de Armenscholen en de Tussenscholen. 
 A De Armenschool. 
 Benoemd zijn: 
 E. Kriebel, eerder werkzaam op de Stads- en Diaconieschool, 
 W. Kraaij, idem, 
 A. Voerman Wolkers, ondermeester, idem, 
 P. Vlaming, ondermeester, nieuw. 
 
Zij krijgen op 31 December 1846 hun 3-maandstractement van 1 October 1846 tot en met 31 
December 1846, als volgt: 
E. Kriebel, hoofdonderwijzer Stads Armenschool voor jongens,     ƒ150,- 
W. Kraaij, tweede onderwijzer Stads Armenschool voor meisjes    ƒ112,- 
Voerman Wolkers, ondermeester op de Stads Armenschool              ƒ75,- 
P. Vlaming, ondermeester op de Stads Armenschool                         ƒ62,- 
 
 B De Tussenschool. 
 Benoemd zijn met ingang van 1 October 1846: 
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 als hoofdonderwijzer F. Koon en 
 als ondermeester Bakker, Junior. 
 Zij ontvangen op 31 December 1846 als kwartaaltractement: 
 F. Kroon, als perceptieloon voor inning schoolgeld       ƒ8,08 
 Als  hoofdonderwijzer                                              ƒ150,- 
 P. Bakker Jr. als ondermeester                                   ƒ75,- 
 
De kosten van schoonhouden van de Armenscholen en de Tussenschool. 
Op 13 October 1846 zijn tot schoonmaaksters van de Stads Armenscholen en Stads 
Tussenschool aangesteld de dames Aaltje Takke voor de Tussenschool en Niesje Kroon, 
weduwe Dijkhorst, tegen het genot van een beloning uit de stadskas, nader vast te stellen. 
Zij ontvangen onder de titel N. Kroon op 31 December 1846 voor het schoonhouden van de 
Stads Tussenschool en Armenscholen ƒ15,-. 
 
Diverse kosten ten behoeve van vuur en licht, aanschaf materialen enz. voor beide scholen. 
 A Gebr. Vermande: 
 Schoolmateriaal Stadsscholen  ƒ174,525 
 Stads Armenschool jongens     ƒ47,10 
 Stads Armenschool meisjes      ƒ37,58 
 Drukwerken                                   ƒ40,- 
 Schoolbehoeften Tussenschool  ƒ182,45 
 
 B Van Uven, steenkolen, 
 Stads Armenschool      ƒ32,21 
 Stads Tussenschool      ƒ21,61 
 
 De kosten van Toezicht en Beheer. 
 a de Commissarissen van de Stads- en Diaconiescholen ontvangen over de periode tot 1 
October 1846 nog ƒ547,51. 
 b Subsidie voor de nieuwe plaatselijke schoolcommissie vanaf 1 October 1846 ƒ250,-. 
 
De ontvangsten van de schoolgelden van de leerlingen op de Tussenschool, waarvoor 
hoofdonderwijzer F. Kroon op 31 December 1846 een perceptieloon van 5% = ƒ8,08 heeft 
gekregen: 
31 oktober van Kroon ontvangen        ƒ47,05, 
30 november van Kroon ontvangen    ƒ54,50, 
30 december van Kroon ontvangen     ƒ60,20. 
 
De toedeling van deze ontvangen gelden is per leerling onbekend, voor het algemeen zie 
Reglement Afdeling IV, artikel 27, C 1 en 2 
 
 10. De ontvanger heeft ontvangsten en uitgaven voor de Tussenschool apart opgenomen als 
onderdeel genaamd: 
Nadelig saldo Rekening Tussenschool 1846. 
De daar genoemde posten zijn al opgenomen in de punten 1 tot en met 9. 
 
De rekening ziet er als volgt uit: 
 

Ontvangsten In guldens Uitgaven In guldens 
Schoolgeld Kroon;  31/12 Perceptieloon Kroon  
31/10 October     47,05 Hoofdonderwijzer, 3de kw.        8,085 
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30/11 November     54,50  3 mnd tractement Kroon    150,- 
31/12 December     60,20  3 mnd tractement Bakker      75,- 
   161,75 Onkosten Verg. Examen Vrijdag        9,25 
Nadelig saldo   304,445 Onkosten Vertering Inwijding Clomp      19,80 
  Vermande Schoolbehoeften    182,45 
  Van Uven, steenkolen      21,61 
   466,195    466,195 

 
Totaal overzicht voor 1846 

1 kosten van verbouwing                              ƒ2050,- 

2 kosten van aanpassing                                 ƒ790,- 

3 kosten vergelijkende examens                          ƒ9,25 

4 kosten inwijding van de scholen                    ƒ174,31 

5 tractementkosten eerste kwartaal:   

      Armenschool                                                ƒ400,- 

      Tussenschool                                               ƒ233,08 

6 schoonmaakkosten                                           ƒ15,- 

7 vuur, licht, schoolbehoeften                             ƒ535,47 

8 toezicht en beheerskosten                              ƒ797,51 

9 ontvangst schoolgelden                               ,     ƒ161,75 

10 nadelig saldo Tussenschool                           ƒ304,445 
 

 

 

Achtergronden van het onderwijs 
Het schoolwezen heeft een grote verbetering ondergaan. 
Sinds lang was men er op bedacht om aan de verschillende inrichtingen, die alhier bestonden 
een meer gelijkvormige gang te geven, men stuitte echter op vooroordelen en gewoonten. 
Eindelijk heeft men alle zwarigheden overwonnen en is men door het tegemoet komen aan 
denkbeelden van gemengde aard, erin geslaagd om het middelbaar en lager onderwijs op ene 
vaste voet te brengen, die zo wij wensen de beste gevolgen zal hebben. 
 
De suppressie (afschaffing) van de Stads- en Diaconiescholen en van twee Burgerscholen, 
waarvan de onderwijzers overleden waren, doch die door twee ondermeesters ten behoeve der 
weduwen wierden waargenomen, heeft ten gevolge gehad, dat althans hier  bestaan: 
 1 een Stadsschool voor jongens, 
 2 een Stadsschool voor meisjes, 
 3 een Tussenschool voor jongens en meisjes, 
 4 drie Burgerscholen voor jongens en meisjes. 
In de Franse scholen is geen verandering gekomen. 
 
De commissie over de Stads- en Diaconiescholen en de plaatselijke schoolcommissie zijn 
ontbonden en uit dezelve is ontstaan een commissie over het middelbaar en lager onderwijs te 
zamen gesteld behalve de Schoolopziener in het vijfde district, de heer A. Beeloo te 
Medemblik, uit 9 leden van de verschillende godsdienstige gezindten waar een der zelve (= L. 
Stokbroo, vZ.) het secretariaat uitoefent. 
In overleg met de Schoolopziener en de leden der schoolcommissie zijn door ons opgemaakt, 
en aan de Raad voorgedragen en door denzelven goedgekeurd, de bepalingen waarop de 
kinderen op de Stadsscholen en op de Tussenschool worden geplaatst en de grenzen 
afgebakend tussen beide inrichtingen. 
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Het onderscheid dat tussen de Armenschool en de Burgerscholen bestond, was te groot, 
hoezeer dan ook op de laatste een aanmerkelijk onderscheid in de schoolgelden bestond, nam 
niettemin het getal der scholieren op de eerste teveel toe.  Het was daarom geen gemakkelijke 
taak om de ouders die gewoon waren hun kinderen voor niet (= gratis)  school te doen gaan, 
binnen de grenzen terug te brengen: 
 a de kinderen van rijke stedelijke of andere openbare ambtenaren; 
 b de kinderen van hen, die vaste goederen bezitten; 
 c de kinderen van hen, die in vaste dienst of betrekking een inkomen hebben van ƒ6,- per 
week. 
 d de kinderen van hen die in zodanige uitwendige omstandigheden verkeren, dat zij niet 
konden worden geacht met armen of onvermogenden gelijk te staan. 
 
Op de Tussenschool worden toegelaten de kinderen van hen, die als mingegoeden geacht 
worden niet in staat te zijn tot het betalen van het minimum der schoolgelden voor de 
Burgerscholen vastgesteld, ten getale van 150, mits niet beneden de 6, noch boven de 12 jaren 
oud. 
Deze maatregelen vonden bijval, de scholen werden op de 1ste October 1846 plechtig 
ingewijd en geopend. De heer Schoolopziener Beeloo heeft zijn beste pogingen ter 
medewerking aangewend en door ene uitmuntende redevoering het feest van de dag 
verhoogd. 
Sinds die dag worden de Armenscholen in, daartoe expresselijk op stadskosten fraaie en 
doelmatig ingerichte zalen en de Tussenscholen in een der voormalige stadsscholen alsmede 
tot het bedoelde einde, voortreffelijk ingericht op kosten der Stad, met vrucht gehouden. 
 
De opgerichte scholen5 functioneren goed maar kosten veel geld 
De commissie voor het onderwijs volbrengt haar taak met ijver en kracht, handhaaft de 
grondstellingen en de ingezetenen hechten hun zegel aan de opgerichte scholen, terwijl de 
kinderen met lust en ijver de lessen bijwonen, en de onderwijzers die voor de stadsscholen 
dezelfde personen zijn, die tevoren hoofdonderwijzers aan de Stads- en Diaconiescholen 
waren, en waaraan men eenen hoofdonderwijzer voor de Tussenschool en op ieder der drie 
scholen een ondermeester heeft toegevoegd, volbrengen hunne plicht getrouwelijk. 
De kosten die de stad hierdoor heeft gemaakt, zijn belangrijk geweest. Het gewicht der zaak 
echter heeft over de bezwaren gezegepraald en zonder buitengewone middelen in het werk te 
stellen tot dekking der kosten, heeft men uit de gewone inkomsten gevonden; de kosten tot 
inrichting der gebouwen en voor derzelve meublement ten bedrage van ƒ3000,-  
 
Onder de gewone inkomsten zijn de traktementen opgenomen: 
A de Hoofdonderwijzer voor en stadsjongensschool       ƒ 600,00 

 B de Hoofdonderwijzer voor de stadsmeisjesschool      ƒ 450,00 

 C de Hoofdonderwijzer der tussenschool   ƒ 600,00 

 D de ondermeester op de eerst gemelde   ƒ 300,00 

 E de onderwijsmeester op de tweede     ƒ 250,00 

 F de ondermeester op de laatstgenoemde school  ƒ 350,00 

 G voor de kwekelingen       ƒ 100,00 

 Te zamen                                                                    ƒ 2.650,00 

 

 
5 GAH 597, folio 65-68, 28 Februari 1847, no 125 
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Men had zich enerzijds gevleid en was daartoe enigermate aangemoedigd door de 
ondersteuning die de Heer Schoolopziener had toegezegd, dat Heren Gedeputeerden Staten uit 
de provinciale fondsen enige tegemoetkoming verleend zouden hebben, doch  het aanzoek 
hiertoe werd aangewezen, zodat alles ten laste der stad is gekomen, die zich hierdoor in 
andere opzichten vele opofferingen heeft moeten getroosten en andere belangrijke werken 
heeft moeten achterwege laten. 
De inrichting van de tekenschool en die van het onderwijs in de zang- en toonkunst zoals die 
in 1845 zijn vastgesteld voldoen aan derzelve verwachtingen. 
 
Het voorstel tot een nieuwe Brei- en Naaischool voor meisjes van den armenstand heeft de 
goedkeuring van de Raad deze stad weggedragen. Het lokaal daartoe wordt in gereedheid 
gebracht; ook hiertoe zijn kosten veroorzaakt, en zullen door een tractement aan de vrouw met 
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,-. 
 
De stad heeft alzo buitengewone kosten gemaakt voor de inrichting van verschillende 
gebouwen ten bedrage van ƒ3400,- en ziet zich jaarlijks bezwaard met de tractementen van 
onderwijzers, onderwijzeressen, geneeskundige school enz. tot een jaarlijks bedrag van 
ƒ7000,-. 
 
1.2 Het jaar 1847 

P. Vlaming is geschorst6 maar wil weer aan het werk. 
Burgemeester en Wethouders hebben een missive ontvangen van P. Vlaming, ondermeester 
aan de Stadsarmenschool voor jongens al hier, gedateerd Burg op Texel, 15 Augustus 1847 
waarbij hij verschoning verzoekt voor zijn misstappen en fouten die hij heeft begaan bij 
gelegenheid van de kermis en zijn verwijdering als gevolg daarvan. 
Hij verzoekt om zo mogelijk op woensdag 18 Augustus weer in zijn betrekking te mogen 
worden hersteld. 
Het college besluit deze missive in handen te stellen van de President der Schoolcommissie.  
Daarbij wordt kennis gegeven dat er bij B&W geen bedenkingen bestaan om de ondermeester 
Vlaming weer aan te nemen en toe te laten. 
Wel verzoekt het College wanneer Z. Ed. geen overwegende bezwaren, die men dan te voren 
zou willen vernemen, heeft om de persoon van Vlaming ernstig te onderhouden over zijn 
gedrag en hem pas daarna weer herstellen in de waarneming van zijn functie. 
De schoolcommissie7 reageert met een brief: 
Missive van de plaatselijke schoolcommissie aan B&W waarin ze het schrijven van 
ondermeester Vlaming retourneert. 
Ook bij de commissie bestaan geen overwegende bezwaren hem in de waarneming van zijn 
functie te herstellen. Na een zeer ernstige onderhouding is hem vergunning verleend zijn taak 
te hervatten. 
 
Bedenkingen8 tegen het Reglement. 
De plaatselijke schoolcommissie stuurt aan het College van B&W op 18 Januari rekwesten 
van de verschillende onderwijzers van de Burger- Stadstussen- en Stadsarmenscholen, alle 
bevattende bedenkingen tegen het door de Raad vastgestelde schoolreglement. 

 
6 GAH 171, 17 Augustus 1847, folio 173vo 
7 GAH 171, 17 Augustus 1847, folio 77vo 
8 GAH 171, 21 Januari 1847, folio 12 
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B&W besluiten deze stukken ter lezing rond te laten gaan bij de leden van het College. 
De Burgemeester9 stelt de Raad in kennis van door verschillende onderwijzers van de scholen 
gemaakte bedenkingen tegen het Reglement voor het Lager en Middelbaar Onderwijs. 
De onderwijzers van de Burgerscholen maken: 
1 bezwaar tegen artikel 17, lid 13, waarin de schooltijd gedurende de namiddag is bepaald van 
3 tot 6 uur. Zij stellen voor de begintijd te stellen op half 2 en de eindtijd op 5 uur. 
2 bezwaar tegen de voorgestelde vakantie met name de Paas- en Pinkstervakantie en ze willen 
de zekerheid hebben dat de vakantie in Augustus tenminste 14 dagen zal duren. 
3 bezwaar tegen hetgeen is bepaald omtrent de beloningen en straffen; zij willen behouden 
hetgeen alhier bestaat. 
 
De onderwijzers van de stadstussen- en armenscholen achten zich mede bezwaard: 
1 door de bepaling die voorkomt in artikel 17. De tussenuren daarin vermeld komen hen te 
beperkt voor. Ze willen meer ruimte tussen het einde van de ochtendschooltijd en het begin 
van de middagschooltijd, alsmede beperking van de middagschooltijd. 
2 dat voor meer werk aan hen opgedragen een hogere beloning hoort, het geen ze dan ook 
verzoeken. 
3 door de opheffing van de Pinkstervakantie. 
 
Individueel zijn er 
1 bezwaren van de onderwijzers H. Schoo, C.A.  Karsten en J.J. de Boer van de 
Stadsburgerscholen10  
2 bezwaren van F. Kroon, hoofdonderwijzer aan de Tussenschool, van E. Kriebel, 
Hoofdonderwijzer aan de Armenschool en W. Kraaij, onderwijzer aan de Armenschool. 
 
Daarnaast nog van: 
Voerman Vulkers omdat hij ook onderwijs geeft bij de Vaderlandsche Maatschappij, in het 
Huis van Arrest en aan de Zondagsschool, en van Vlaming, hij heeft problemen met de 
schooltijden in verband met zijn privé- omstandigheden. 
 
Bedenkingen van individuen: 
1 Voerman Vulkers verzoekt in de gelegenheid te worden gesteld van 1 Maart tot Ultimo 
October in de school van de Vaderlandsche Maatschappij onderwijs te kunnen geven van 5 tot 
7 uur in de namiddag. 
2 Vlaming voert aan dat hij zich verheugd had door het geven van privaat onderwijs zijn 
omstandigheden te kunnen verbeteren. De bepaling in het Reglement die de schooltijden 
regelt, ontneemt hem daartoe de gelegenheid. Alzo is hij in zijn verwachting teleurgesteld en 
hij vraagt daarom eerbiedig om enige verhoging van tractement. 
 3 Kraaij acht zijn werkzaamheden verdubbeld en wil derhalve graag een verhoging van 
tractement, " zo men echter zijn wens ontijdig  of onvoegzaam acht, dan verzoekt hij dat 
daarop niet zal worden gelet. 
 
De commissie voor het onderwijs heeft op 10 Januari 1847 haar mening geuit: 
1 de verzoeken van de onderwijzers om wijziging van de schooltijd moeten worden 
afgewezen. Aan hen zal echter onverminderd de vrijheid worden gegeven om de bepaling van 
het reglement dienaangaande, pas na de Paasvakantie in werking te brengen. 

 
9 GAH 11, 5 Februari 1847, folio 206-208 
10 GAH 372, 21 Januari 1847, no. 46-12 
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2 de verzoeken met betrekking tot de vakanties moeten worden afgewezen. De vakantie in 
Augustus is meer dan voldoende om aan de onderwijzers de vereiste gelegenheid tot 
uitspanning te geven. 
3 ten aanzien van de wijze van belonen en straffen wenst de commissie diligent te blijven en 
in de gelegenheid zijn daarop terug te komen en pas dan te dienen van consideratie en advies. 
 
Naar aanleiding van het verzoek van de onderwijzers van de Tussen- en Armenscholen 
betreffende de tussenuren geeft de commissie in overweging dat de school zou aanvangen om 
1:30 en zal eindigen om 4:30, waardoor een behoorlijke ruimte tussen middag- en 
avondschool zal worden verkregen. 
 
Burgemeester en Wethouders alsmede de Raad verenigen zich met dit advies van de 
commissie, maar houden de verandering van schooluren in advies en machtigen de commissie 
die wijziging bij wijze van proefneming te bewerkstelligen. 
 
De plaatselijke schoolcommissie11 stelt op 12 Juni 1847 voor om over de tijd waarop volgens 
artikel 18 van het Schoolreglement de zomer- of grote vakantie op de Franse, de Burger-, de 
Stadstussen- en Armenscholen gehouden moeten worden, spoedig een besluit van B&W te 
vernemen.  Alvorens dit besluit te nemen wil het College weten of de schoolcommissie de 
verschillende onderwijzers over de  voorgestelde tijd heeft gehoord. 
 
De plaatselijke schoolcommissie12 laat B&W weten dat bij haar is ingekomen een brief van de 
onderwijzers van de Burgerscholen van 10 Augustus om artikel 17 van het Reglement te 
wijzigen betreffende de schooltijd.  De commissie ondersteunt dit verzoek.  B&W besluiten 
dit stuk in de eerstvolgende raadsvergadering te brengen. 
 
De schoolcommissie13 wijst op het bij haar ingekomen verzoek van de onderwijzers der 
Burgerscholen om artikel 17 van het Reglement op het Lager Onderwijs te wijzigen. De 
commissie ondersteunt het verzoek. De Burgemeesters stelt voor om aan het verlangen der 
onderwijzers te voldoen om de schooltijd gedurende de vier wintermaanden aan te laten 
vangen om 2 uur in de namiddag en te doen eindigen tegen de avond om half vijf. De raad 
keurt het voorstel goed en besluit artikel 17 aldus te wijzigen: 
b "Des namiddags van 3 uur tot 6 uur in de Franse scholen en in de Burgerscholen met 
uitzondering echter van de vier wintermaanden voor zoverre aangaat de Burgerscholen, als 
wanneer aldaar de schooltijd zal aanvangen ten twee ure des namiddags en eindigen des 
avonds ten half vijf  ure." 
Afschrift wordt gestuurd aan Gedeputeerde Staten en mededeling van het besluit wordt 
gedaan aan de Schoolcommissie "ten fine van executie." 
  
Burgemeester en Wethouders14 sturen aan Gedeputeerde Staten, om aan artikel 153 van de 
Grondwet te voldoen, een extract uit de notulen van de vergadering van de Raad van 30 
Augustus 1847. Het besluit van de Raad houdt in wijziging van artikel 17 van het Reglement 
op het Schoolwezen van het Lager Onderwijs, gearresteerd den 15 October 1846. 
 

 
11 GAH 171, 15 Juny 1847, folio 142 
12 GAH 171, 24 Augustus 1847, folio 179 
13 M 11, 30 Augustus 1847, folio 241vo-242 
14 GAH 597, 29 Augustus 1847, folio 246vo 
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De Raad heeft op 30 Augustus15 artikel 17 gewijzigd van het Reglement op het Lager 
Schoolwezen. Gedeputeerde Staten hebben hieraan hun fiat gegeven op 14 October, nummer 
19, als dat lid b van artikel 17 als volgt moet worden omschreven: 
 
b "Des namiddags van 3 uur tot 6 uur in de Franse scholen en in de Burgerscholen met 
uitzondering echter van de vier wintermaanden voor zoverre aangaat de Burgerscholen, als 
wanneer aldaar de schooltijd zal aanvangen ten twee ure des namiddags en eindigen des 
avonds ten half vijf  ure." 
 
B&W hebben ontvangen een extract16 uit het register der resoluties van Gedeputeerde Staten, 
die daarbij te kennen geven dat bij hen geene bedenking bestaat tegen de voorgestelde 
wijziging van artikel 17 van het Reglement op het Lagere Schoolwezen in Hoorn. Het college 
besluit hiervan mededeling te doen aan de Raad en heeft inmiddels kennis ervan gegeven aan 
de plaatselijke schoolcommissie. 
 
De hoofdonderwijzer17 van de Tussenschool, F. Kroon verzoekt om verhoging van zijn 
tractement omdat de school aanmerkelijk is uitgebreid. Er bestaan alleszins termen om 
aandacht aan het verzoek te schenken vanwege het groot aantal kinderen dat op deze school is 
geplaatst, waardoor een splitsing noodzakelijk is geworden en zijn werkzaamheden belangrijk 
zijn vermeerderd. 
De Raad houdt de beslissing aan omdat ook de Jongensarmenschool ruimtegebrek heeft, 
waarin moet worden voorzien. 
De indruk ontstaat dat Kroon aan het lijntje wordt gehouden gezien het volgende. 
Hoofdonderwijzer Kroon18 vraagt B&W om een verhoging van inkomsten wegens al eerder 
vermelde redenen. B&W geven Kroon te kennen dat deze zaak niet tot de competentie van het 
College behoort en hij zich met gezegeld request tot de Raad der stad zal moeten wenden. 
 
Bij de Raad is binnengekomen een rekest19 van Hoofdonderwijzer Kroon die om daarbij 
vermelden redenen om verhoging van tractement verzoekt. 
Op voorstel van de Burgemeester besluit de Raad om al deze stukken in handen te stellen van 
de straks te benoemen Commissie tot het onderzoeken der begroting voor het dienstjaar 1849 
(!) met uitnodiging om daaromtrent zodanig te doen, als zij vermenen te behoren. 
 
Over de plaatsing van de leerlingen 
a De plaatselijke schoolcommissie vraagt aan Burgemeester en Wethouders om te beslissen 
over plaatsing van de kinderen20: 
1 Tussenschool: 
 Twee kinderen van J. Kuyper: Jan Anthonie en Jacobus, 
 Twee kinderen van A. van Velden: Wilhelmina en Dirk, 
 Drie kinderen van C. Kiljan:  Jan, Hendrik en Christina, 
 Een zoon van P. Ligtenberg: Jan, 
 Een dochter van Jan Mol: naam onbekend. 
 2 Stadsarmenschool: 
 Een kind van A. Hellinkhaken: Geertje, 

 
15 GAH 11, 21 October 1847, folio 261-262vo 
16 GAH 171, 26 October 1847, folio 212 
17 GAH 12, 5 December 1847, folio 97 
18 GAH 171, 28 December 1847, folio 262vo 
19 GAH 12, 17 Februari 1847, folio 4 
20 GAH 171, 9 Maart 1847, folio 48vo-49 
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 Een kind van E. Hobbelman: Gezina, 
 Een kind van A. Mol: Geertje, 
 Een kind van D. de Graaf: Adrianus. 
 
B&W resolveren om deze Staten van Aanvragen met de daarop gestelde beslissing te 
retourneren aan de plaatselijke schoolcommissie. Het College autoriseert de commissie om tot 
aanschaffing over te gaan van het tijdschrift "Bijdragen voor het schoolwezen". 
 
De plaatselijke schoolcommissie verzoekt B&W op 16 Maart 184721 om autorisatie voor de 
aanschaf van 3 boeken voor de Stadstussen- en Armenscholen, die moeten dienen voor het 
inschrijven der kinderen van die scholen en welke Staten zijn ingericht volgens bijgevoegd 
model. 
B&W schrijven aan de plaatselijke schoolcommissie22 dat ze kosten kan besparen door de 
leerlinglijsten op te laten stellen door de onderwijzers en deze later in te binden. Dat bespaart 
geldelijke middelen omdat dit inbinden goedkoper is dan de aanschaf van voorgedrukte 
registers. Ook vragen B&W aandacht voor de manier waarop omgegaan wordt met 
afschaffing van leermiddelen en of de commissie de gewenste zekerheid bezit dat de 
onderwijzer te dien aanzien spaarzaamheid betracht. 
 
Naar aanleiding van een missive van B&W van 9 April 184723 antwoorden de stadsdokter en 
de stadschirurgijn in een verslag van 14 April, waarin is weergegeven het onderzoek dat ze 
hebben ingesteld naar de kinderen met hoofdzeer behept en die om die reden niet zijn 
toegelaten tot de armenscholen. 
Zij wijzen erop dat voor dit onderzoek niet zijn opgekomen de kinderen; 
J. Mursch, W. Offringa, T. Olthof, J. Snelte, Jan Huisman, C. Tonneman en G. de Vries. 
B&W besluiten van dit bericht mededeling te doen aan de plaatselijke schoolcommissie en de 
geneesheer en heelmeester uit te nodigen om de achtergebleven kinderen te onderzoeken en 
bij herhaalde afwezigheid hen in hun woning te onderzoeken. 
 
De plaatselijke commissie voor het onderwijs vraagt op 21 Mei 184724 de plaatsing op de 
Stadstussen- en Armenscholen van onderstaande leerlingen, waartoe B&W besluiten: 
  

 
21 GAH 171, 16 Maart 1847, folio 57vo 
22 GAH 597, 27 Maart 1847, pagina 96 
23 GAH 171, 19 April 1847, folio 99 
24 GAH 171, 26 Mei 1847, folio 129vo 
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 Ouder(s) Kind(eren) 
1 Op de Tussenschool:  
 K. Steeman en A. van Eijk Geertje 
 Jan Olthuis en E. Groenou Jan 
 E. Muhren en J. Snee Johannes Hermannus, Franciscus 
 C. Brederode en L. Hoekstra Elisabeth 
 J.H. Muhren en G. Kooij Anna Maria 
 J. Raptus en H. Louwier Johan Jacob 
   
2 Op de Meisjesarmenschool:  
 J. Appelman en M. Snelten Johanna 
 J. Bakker en H.H. Bakker Johanna Wijnanda 
 W. Erkens en A. Kwadman Catharina 
 Jan Blauw en J. Backer Trijntje 
 J.J. Hart en J. Spel  Aletta 
 Maria Boerdonk Maria Grooteboer 
 S. Genis en A. Rootjes Geertje 
 P. Hofman en C. Groot Catharina 
 Trijntje Hop Betje 
 C. v.d. Lee en N. Waard Maria 
 R. v.d. Laan en N. Tijn Maria 
 J. Naber en N. Braakman Klaasje 
 J. Snijhorst en M.  Posthumus 1 Marijtje en 2 Neeltje 
 H. Visser en A. Paardeman Elisabeth 

 
Op de Jongensarmenschool: (hier worden de ouders niet vermeld) 
Freek Mol, Cornelis Mol, Hendrik Deugd, Wiggert Deugd, Jacobus Trom, Jan de Groot, 
Johannes Bijleveld, Jan Hendrik Sagen Kuhle, Jan van Zwol, Cornelis Greeuw, Anthonis 
Dietz, Jacob Valk, Hermanus Freeze, Johannes Halfweg, Jan Vons, Jan Koster, Martinus 
Gererdus Dünkelman, Klaas Groen, Adrianus Groen, Jan Mourik. 
 
B&W besluiten deze staten van aanvragen met de daarop door het College genomen 
beslissing te retourneren aan de plaatselijke schoolcommissie. 
Voorts informeren B&W de commissie dat naar de aanvragen tot plaatsing van Reindert 
Lakeman, zoon van Pieter en Femmetje Hauwert op de Oosterwatermolen en Willem Rigter, 
zoon van Jan en Dirkje Wal, alsnog een nader onderzoek zal behoren te worden in het werk 
gesteld. 
 
De plaatselijke schoolcommissie zendt op 24 Augustus25 aan het college van Burgemeester en 
Wethouders: 
1 de aanvragen tot plaatsing op de Stadstussen- en Armenscholen voor de maand October 
aanstaande.  B&W besluiten de verzoeken tot plaatsing van de navolgende op die lijst 
voorkomende kinderen in te willigen en wel: 
 A op de Tussenschool, zie de Staat van aanvragen, 
 B op de Stadsarmenschool voor meisjes, zie de Staat van aanvragen, 
 C op de Stadsarmenschool voor jongens, zie de Staat der aanvragen. 
Het college stuurt deze Staten van aanvragen met daarop de genomen beslissing terug. 
 
Wat betreft de rekening van de boekverkoper Persijn over het tweede kwartaal van 1848.  
B&W voegen 2 mandaten bij ter voldoening van deze rekeningen, 
En de opgave van hetgeen verschuldigd is door de verschillende godsdienstige gezindten wier 
kinderen onderwijs op de Stadsarmenschool ontvangen. 

 
25 GAH 171, 24 Augustus 1847, folio 179 
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De luitenant-kolonel, commanderende het 4e bataljon van het 8ste Regiment Infanterie, vraagt 
op 5 October 1847, naar aanleiding van een door hem ontvangen aanschrijving van de 
Kolonel van genoemd regiment omtrent de plaatsing van kinderen van militairen beneden de 
rang van officier op de Bewaarscholen, ook of toelating van zodanige aanwezige kinderen 
mogelijkerwijs eveneens op de Tussenschool kunnen worden geplaatst. 
B&W besluiten te antwoorden dat een zodanig verzoek om plaatsing voorheen niet bekend 
was. Wel de plaatsing op de bewaarscholen, waaraan niet kon worden voldaan, omdat die 
inrichting hier nog niet bestaat. 
Wat de plaatsing op de Tussenscholen betreft zal de Commissie voor het Lager Onderwijs 
worden ingelicht. Om enig uitzicht op een goed vervolg te krijgen, vragen B&W alvast een 
opgave in te zenden met de namen van de kinderen, van hun ouders, de geboortedatum der 
kinderen en de betrekking van hun ouders. 
In de missive van B&W aan de luitenant-kolonel26 delen B&W delen de 
garnizoenscommandant27 naar aanleiding van zijn schrijven van 12 October mee dat  
op de tussenschool zijn toegelaten Wilhelmina Bakker, Frisia Maria Maaren, Jacobus Daal, 
Suzanna Maria Maarn, Margaretha Alida Alles en zij zullen vanaf Maandag 25 October zijn 
toegelaten. Het schoolgeld wordt pas gerekend vanaf 1 November. 
Het College heeft de commissie voor het Lager Onderwijs gemachtigd in het vervolg de door 
u aangemelde kinderen tegen betaling van het verschuldigde schoolgeld op de Tussenschool 
toe te laten, mits zij wat betreft hun ouderdom vallen in de termen van het Reglement. 
Waren wij vroeger bekendgemaakt geweest met het verlangen om de kinderen van militairen 
tot het onderwijs op de tussenschool toegelaten te zien, wij zouden niet hebben nagelaten 
daartoe vroeger de gelegenheid te openen daar voorzeker geen bestuur in ons Vaderland zich 
meer aan het onderwijs laat gelegen liggen en daartoe in verhouding van de beschikbare 
middelen ruimer gelegenheid open stelt dan dat aan welk hoofd wij ons de eer hebben 
geplaatst te zien. 
Dit bericht kruist de missive van de garnizoenscommandant28 binnen deze stad van 26 
October waarin hij de namen opgeeft van de kinderen voor wie plaatsing op de Tussenschool 
is gevraagd. 
De burgemeester deelt mee dat reeds bij schrijven van 23 October 1847 aan hem bericht is 
gedaan, dat aan te vangen met Maandag 25 October de nodige orders tot plaatsing van deze 
kinderen zijn gegeven. 
B&W hebben overlegd29 met de voorzitter van de plaatselijke schoolcommissie en de eerste 
onderwijzer Kroon op de tussenscholen. Het college is er door hen van overtuigd dat er een 
gelegenheid moet zijn, dat alle kinderen waarvoor plaatsing gevraagd is, tot het onderwijs 
moeten kunnen worden toegelaten. 
Daartoe is het lokaal dat thans wordt gebruikt te beperkt van omvang; derhalve hebben B&W 
op 22 October besloten: 
 1 tot hulplokaal aan te wijzen het gebouw van de voormalige Westfriese Munt; daarnaast te 
doen overgaan de leerlingen van de laagste klasse en de leerlingen die tot de twee hogere 
klasse behoren te laten verblijven in het lokaal dat thans wordt gebruikt; 
 2 de Hoofdonderwijzer te machtigen tot zijn assistentie te nemen een geschikte leerling tegen 
een beloning van ƒ5,- per 3 maanden met tegelijkertijd de bepaling: 
 A. dat de tweede onderwijzer Bakker, voorlopig bij uitsluiting belast is met het geven van 
onderwijs aan de kinderen van de laagste klasse, 

 
26 GAH 597, 9 October 1847,  folio 256vo-257 
27 GAH 597, 23 October 1847, folio 264vo-245 
28 GAH 171, 26 October 1847, folio 215 
29 GAH 171, 26 October 1847, folio 216, 216vo 
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B dat het onderwijs in het hulplokaal begint op Maandag 25 October aanstaande, 
C dat alle kinderen tot wier toelating al is besloten vanaf Maandag 25 October 1847 onderwijs 
zullen genieten, terwijl het schoolgeld voor hen pas vanaf 1 November zal worden berekend, 
 D op gelijke voorwaarden zullen vanaf Maandag 25 October tot het onderwijs worden 
toegelaten de militaire kinderen die daartoe door de commanderende officier worden 
aangewezen. 
Van dit besluit wordt kennis gegeven aan de plaatselijke schoolcommissie, die wordt verzocht 
zo spoedig mogelijk een voordracht in te dienen tot plaatsing van al die kinderen, waarvoor 
toelating is aangevraagd, zoals bij Reglement is bepaald. 
Het wordt aan de Hoofdonderwijzer overgelaten de kinderen bij hun komst op school in die 
klas in te delen, die hij het beste voor hen acht. 
De Hoofdonderwijzer hoort te worden uitgenodigd om van tijd tot tijd de school van de 
tweede onderwijzer Bakker te onderzoeken, teneinde op het daar te geven onderwijs en op de 
vorderingen de leerlingen te letten. 
 
In zijn missive aan B&W verzoekt de garnizoenscommandant30 om het 3e kind van de 
Korporaal Blaauw, genaamd Elizabeth, 11 jaar, op de tussenschool toe te laten.  B&W 
besluiten hiervan mededeling31 te doen aan de plaatselijke schoolcommissie en deze te 
machtigen het kind te plaatsen zowel als van alle kinderen die voortaan door de commandant 
worden opgegeven, mits zij voldoen aan de voorwaarden en in de jaren vallen in de termen 
van het Reglement op het Lager Onderwijs. 
De plaatselijke schoolcommissie32 deelt de raad mee dat op de Jongensarmenschool door 
ruimtegebrek niet allen kunnen worden toegelaten, ook als ze geplaatst mogen worden. De 
commissie verzoekt de Raad dat daarin mag worden voorzien. De burgemeester zegt dat de 
zaak gegrond is en de klacht redres verdient. 
Bij B&W bestaat dan ook het voornemen om daaromtrent in het volgende jaar een voorstel te 
doen. Het college vraagt daarom deze zaak tot zo lang aanhangig te houden. De Raad verenigt 
zich hiermee. 
De plaatselijke schoolcommissie33 vraagt aan B&W de aan het college toegezonden 
aanvragen tot plaatsing op de Stedelijke Armenschool aan de commissie te retourneren, 
voorzien van de door B&W genomen beslissing. B&W voldoen aan het verzoek. 
 
Betreffende de bijdragen der onderscheidene armbesturen. 
B&W delen aan de plaatselijke schoolcommissie34 mee, dat het College graag een opgaaf 
ontvangt van hetgeen door elk armbestuur van de godsdienstige gezindten der kinderen 
waarvan kinderen het onderwijs op de Armenscholen ontvangen en wegens schadeloosstelling 
voor de schoolbehoeften over 1846. 
Het lijkt het college ook overbodig u mede te delen dat uw commissie het verschuldigde 
bedrag mededeelt aan elk armbestuur, met het verzoek dit bedrag voor het einde der maand te 
storten bij de ontvanger overeenkomstig de schikkingen die de commissie met dit bestuur 
heeft gemaakt en waaromtrent zij zich bij ons College hiertoe bereid verklaart hebben. 
De plaatselijke schoolcommissie35 stuurt op 22 Januari een opgave van het verschuldigde 
bedrag door de verschillende armbesturen alhier, wegens de schadeloosstelling over de 
schoolbehoeften van het laatste kwartaal van 1846 ten behoeve van de kinderen van die 

 
30 GAH 171, 30 November 1847, folio 239vo 
31 GAH 597, 1-12-1847, folio 299, nr. 631 
32 GAH 12, 5 December 1847, folio 102vo-103 
33 GAH 171, 28 December 1847, folio 254vo 
34 GAH 597, 9 Januari 1847, folio 12vo-13, nr 24 
35 GAH 171, Januari 1847, folio 17-17vo 
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gezindten welke onderwijs op de Stadsarmenschool hebben ontvangen. Daarbij heeft de 
commissie informatie gevoegd dat een gelijke opgave is toegezonden aan die armbesturen 
met de uitnodiging tevens om het door dat bestuur verschuldigde bedrag voor het einde der 
maand ten kantore van de ontvanger te storten. 
 
B&W36 zenden aan de plaatselijke ontvanger een opgave van het verschuldigde bedrag voor 
ieder der godsdienstige gezindte alhier, wegens schadeloosstelling van de schoolbehoeften 
over het verlopen laatste kwartaal van 1846. 
Aan de armbesturen is gevraagd dit bedrag zo spoedig mogelijk te voldoen. 
 
De plaatselijke schoolcommissie37 reageert op 15 Maart op de missive van B&W van 29 
Februari. Zij bericht dat de diakenen van de Hervormde Gemeente binnen deze stad de 
rekening wegens schadeloosstelling voor de schoolbehoefte die hen is verstrekt ten behoeve 
van de kinderen hunner gemeente, die onderwijs genieten naar hun oordeel niet kunnen 
voldoen. Dit uit hoofde van het hoog bedrag hen daarvoor in rekening gebracht, aangezien de 
gelden die hen daarvoor toegestaan zijn uit een fonds dat door de Breede Kerkenraad van de 
Hervormde Gemeente geadministreerd wordt, geenszins toereikend zijn.  Hun aandeel is 
volgens opgave van de commissie ongeveer ƒ180,- des jaar dat daaruit betaald moet worden. 
Tenslotte deelt de commissie mee dat de Heren Armverzorgers van de Rooms-Katholieke 
Gemeente te kennen hebben gegeven zich over deze zaak nader tot het Stedelijk bestuur te 
zullen wenden. 
B&W besluiten aan de schoolcommissie te vragen zo spoedig mogelijk met de belang-
hebbende armbesturen een definitieve beschikking te maken omtrent datgene dat door elk van 
hen over een heel jaar in verband met de kosten van de school  moet worden bijgedragen. 
B&W betreuren het dat de schoolcommissie38 nog geen doorlopende en definitieve 
beschikking heeft gemaakt met de armbesturen. 
Dan waren de moeilijkheden die in haar schrijven van 15 Maart zijn gemeld wel voorkomen. 
B&W hopen desondanks op spoedige afdoening onder de mededeling dat de eerste kosten 
noodzakelijkerwijs groter zijn dan die in het vervolg en wanneer de schikking is getroffen die 
bezwaren wel worden opgeheven. B&W rekenen op spoedige afdoening. 
 
In de Missive van 20 Maart 184739 van het Katholiek Armbestuur schrijft men dat aan het 
bestuur door de plaatselijke schoolcommissie ƒ3,- in rekening is gebracht over de laatste drie 
maanden van 1846 wegens schoolbehoefte van de kinderen hunner kerkelijke gemeente, die 
gratis onderwijs op de scholen ontvangen. Dit bedrag is de verwachting van het armbestuur 
verre te boven gegaan. Daarom heeft dit bestuur besloten zich tot B&W te wenden met het 
verzoek - aangezien zij geen fondsen heeft van deze som - dat de bijdrage door hen jaarlijks 
mag worden bepaald op een bedrag ineens van ƒ60,- teneinde die som niet uit vrijwillige 
bijdrage of andere buitengewone middelen bij een te kunnen brengen. Het armbestuur geeft 
tenslotte te kennen dat het aangenaam zou zijn daarop en toestemmend antwoord te 
ontvangen. 
B&W besluiten aan de regenten te berichten: 
1 de eerste posten waren noodzakelijk hoger en zullen in het vervolg nooit zoveel kunnen 
zijn, 
2 de plaatselijke schoolcommissie is er door het College reeds attent opgemaakt dat de 
commissie verzuimd heeft met de belanghebbende armbesturen een doorlopende schikking te 

 
36 GAH 597, 3 Februari 1847, folio 5, nr. 83 
37 GAH 171, 16 Maart 1847, fol 57vo 
38 GAH 597, 19 Maart 1847, pagina 89. 
39 GAH 23, Maart 1847, folio 61 
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hebben gemaakt over datgene wat door elk bestuur in verband met de kosten van 
schoolbehoeften moet worden bijgedragen. 
Het college heeft de commissie verzocht dat alsnog onverwijld te doen40. 
 
De plaatselijke schoolcommissie41 deelt B&W mee dat de Diakenen van de Hervormde 
Gemeente en de Armenverzorgers der Rooms-Katholieke Gemeente na overleg een speciale 
commissie, zijn overeengekomen dat voor de jaarlijkse schadeloosstelling voor de 
schoolbehoeften, vereist ten dienste van hun kinderen, voor ieder kind zal worden ƒ0,80, 
waarvoor zij met 1 Januari 1848 5/4 des jaars zullen voldoen, zonder zich voor een volgend 
jaar daartoe te verbinden. De commissie neemt aan dat de andere armbesturen zich ook met 
deze schikkingen kunnen verenigen. 
B&W besluiten aan de commissie te vragen42 om kwartaalgewijze de rekeningen in te 
leveren, opgemaakt volgens hetgeen als nu door elk armbestuur wordt betaald. Verder wil het 
college aan het einde van elke 3 maanden een gelijke declaratie in zenden, die daarna aan de 
plaatselijke ontvanger zal worden toegezonden. 
 
B&W heeft een bericht ontvangen van de schoolcommissie43 gedateerd 6 Mei waarbij zij een 
opgave inzendt van hetgeen door elke godsdienstige gezindte wegens schadeloosstelling voor 
schoolbehoeften over het eerste kwartaal van 1846 moet worden bijgedragen. Daarbij wordt 
kennis gegeven dat de Lutherse, Remonstrantse en Mennonieten Gemeente dezelve in deze 
maand, doch de Hervormde en Rooms-Katholieke Gemeente alle kwartalen op het einde van 
het jaar ineens zullen voldoen. 
B&W nemen het bericht voor kennisgeving aan en keuren het aangegane contract goed.  Het 
college doet hiervan mededeling aan de commissie als mede aan de plaatselijke ontvanger,  
aan wie ze van de opgave bericht doet, met de uitnodiging om op bepaalde tijdstippen de 
gelden in te vorderen. 
 
B&W zenden aan de ontvanger44 de opgave van het verschuldigde door ieder der 
verschillende godsdienstige gezindten binnen deze stad wegens tegemoetkoming in de 
onkosten der schoolbehoefte over het eerste kwartaal van 1848, ten behoeve van de kinderen 
die onderwijs op de stadsarmenscholen hebben ontvangen. 
B&W informeren de ontvanger voorts dat de onderscheidende armbesturen op de gewone 
wijze zijn uitgenodigd het door hen verschuldigde bedrag ten spoedigste op het kantoor der 
ontvanger te voldoen. 
De plaatselijke schoolcommissie45 zendt aan B&W de rekening van de boekverkoper Schuts 
over het 3e kwartaal, plus een opgave van hetgeen door elke godsdienstige gezindte moet 
worden betaald wegens tegemoetkoming in de kosten van de schoolbehoeften. 
B&W sturen opdracht uit om de rekening te betalen en berichten de ontvanger over de 
bijdrage in missive GAH 597 van 10 November 1847, folio 282. 
De plaatselijke ontvanger46 bericht aan B&W naar aanleiding van haar missive van 10 
November dat noch door het armbestuur der Hervormden, noch door dat der Rooms-
Katholieke Gemeente tot heden iets is betaald van het door elk verschuldigde bedrag wegens 
schadeloosstelling voor kinderen van haar gezindte die op de stadsarmenschool zijn geplaatst. 

 
40 GAH 597, 25 Maart 1847, folio 95 
41 GAH 171, 28 April 1847, folio 107vo-108 
42 GAH 597 missive van 4 Mei 1847, nummer 256 
43 GAH 171, 14 Mei 1847, folio 148vo 
44 GAH 597, 26 Mei 1847, folio 167, nr. 301 
45 GAH 171, 9 November 1847, folio 228vo 
46 GAH 171, 16 November 1847, folio 234 
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B&W besluiten de Regenten van het Rooms-Katholieke Wees- en Armenhuis en het 
Armbestuur der Hervormde Gemeente hierover te onderhouden. 
 
Betreffende rekeningen en prijsuitreikingen. 
B&W doen aan de plaatselijke schoolcommissie het verzoek47 naar aanleiding van de 
ontvangen rekeningen van de Gebroeders Vermande betreffende de tussen- en armenscholen, 
die als volgt te splitsen op behoorlijk zegel geschreven: 
1 schoolmateriaal ten algemene dienste, 
2 apart voor de tussenschool wegens de school- en schrijfbehoeften, leerboeken e.d. 
3 apart dezelfde splitsing voor de jongensarmenschool, 
4 idem apart voor de stadsarmenschool der meisjes. 
 
De plaatselijke schoolcommissie48 schrijft aan B&W de originele rekeningen over te leggen 
die ten laste kwamen van de voormalige schoolcommissie maar slaan op leveranties voor de 
nieuwe scholen. 
B&W besluiten deze rekeningen ten laste van de voormalige schoolcommissie te laten komen, 
te vergelijken met de vorige opgave die daaromtrent gedaan is. Bij overeenkomst van het 
desbetreffende bedrag van ƒ267,80 zal dat uit de stadskas worden voldaan. 
Wat betreft de aanspraken voor de nieuwe scholen, alsmede de klacht van de Israëlitische 
schoolonderwijzer wegens de niet gehouden prijsuitreiking op de school in 1846, houdt het 
college deze zaak aan om daar nader op terug te komen. 
 
Aan de plaatselijke schoolcommissie sturen B&W49. 
1. een mandaat van ƒ250,- voor de kosten van prijsuitreiking in 1846. 
Daarbij merkt het college op, dat er niet meer kan worden verstrekt omdat de begroting geen 
hogere som toestaat. In het vervolg zal derhalve "voor minder waarde en minder prijzen 
behoren te worden verstrekt". 
2A. aan het mandaat moet worden gehecht een rekening en verantwoording, gestaafd door 
behoorlijk  gezegelde en voor voldaan getekende kwitantie. 
2B. deze rekening en verantwoording moet voorzien zijn van het blijk, dat deze door de 
commissie is opgenomen, gesloten en goedgekeurd, waarbij het voldoende is dat het 
daaromtrent genomen besluit door de president en door de secretaris gecontrasigneerd wordt. 
 
Beloning W. Kraay50. 
De voorzitter deelt mee dat ten aanzien van de opgeheven stads- en diaconieschool een zaak is 
achterwege gebleven, namelijk het door de voormalige commissie gedane voorstel om de 
onderwijzer Kraay voor de waarneming van het school (=klas) van de overleden ondermeester 
Noorduyn en zijn toen betoonde ijver gedurende de tijd van anderhalf jaar een extra beloning 
toe te kennen. Daarom stelt de Burgemeester voor hem ƒ150,- te schenken en B&W te 
machtigen aan Gedeputeerde Staten te verzoeken dit bedrag te mogen voldoen uit de 
onvoorziene uitgaven van 1847. De raad besluit aldus. 
 
In Augustus 1847 komt er een missive van de plaatselijke schoolcommissie51 waarin 

 
47 GAH 597, 9 Januari 1847, folio 12vo-13, nr. 24 
48 GAH 171, 16 Februari 1847, folio 35 
49 GAH 597, 23 Maart 1847, folio 93, nr. 167 
50 GAH, 1 Juny 1847, folio 231vo-232 
51 GAH 171, 3 Augustus 1847, folio 161vo 
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- ze persisteert bij het vroeger door haar gedane verzoek dat aan haar over het jaar 1847 wordt 
toegekend ƒ400,- ter bekostiging van de prijzen, van boekwerkjes en van kledingstukken, enz. 
voor de leerlingen op de onder haar beheer gestelde scholen 
- alsmede voor noodzakelijke kosten bij gelegenheid der te houden vergaderingen die niet 
vooraf te berekenen zijn, 
- en daarbij geeft de commissie tevens de verzekering dat  wanneer na afloop van dit 
dienstjaar mocht blijken dat een door het college voorgestelde som van ƒ300,- als voldoende 
gerekend kan worden, de nieuwe aanvrage daarna gewijzigd zal worden, 
- tenslotte verzoekt de commissie voor het eerste halfjaar van 1847 een mandaat van ƒ200,- te 
ontvangen. 
B&W besluiten voor dit jaar toe te staan ƒ350,- en voor het eerste halfjaar een mandaat af te 
geven van ƒ175,-. 
 
De schoolcommissie heeft op 31 Mei bericht52 gedaan dat op grond van artikel 51 van het 
Reglement op het Schoolwezen voor bepaalde prijsuitreikingen nodig zal zijn, met inbegrip 
van de noodzakelijke  vergaderkosten, ƒ400,- voor de gezamenlijke scholen. 
De commissie verzoekt, voordat ze met dat werk begint, zekerheid te ontvangen dat 
goedgekeurd wordt dat dat bedrag beschikbaar wordt gesteld. 
De Raad besluit deze zaak commissoriaal te maken en in handen te stellen van de commissie 
van begroting voor de dienst 1848.  (Blijkens de hierna volgende jaarrekening is over 1847 al 
toegestaan ƒ350,-, welk bedrag ook in de jaren erna wordt uitgetrokken.) 
 
Bij de Raad ingekomen de rekening en verantwoording van de Tussenschool53 over de laatste 
drie maanden van 1846. De rekening wordt goedgekeurd. Het nadelig saldo van ƒ304,44  der 
begroting van 1846 in uitgaaf vastgesteld. 
 
De rekening en verantwoording van de Tussenschool wordt op voorstel van de Burgemeester 
betreffende de laatste 3 maanden van 1846 goedgekeurd met een nadelig saldo van ƒ304,44 
dat in de begroting van 1846 in uitgaaf wordt gebracht. 
 
De commissie voor de stadsscholen dient bij B&W drie aanvragen54 in van benodigdheden ter 
verbeteringen en herstellingen aan de Tussen- en armenscholen. Ze informeert B&W dat het 
zwart verven der muren van de armenschool niet aan het oogmerk voldoet en dat de 
vochtigheid der muren of de minder goede optrekking en bearbeiding ervan, de oorzaak van 
het euvel schijnt te zijn. 
B&W besluiten de stukken voor onderzoek aan de stadsarchitect te geven ten einde van hem 
een schriftelijk rapport te krijgen en beide informaties te voegen bij de stukken voor de op te 
maken begroting van 1848. 
De plaatselijke schoolcommissie55 zendt aan B&W de rekening en verantwoording van haar 
administratie over het jaar 1846, voorzien van certificatoire stukken, benevens de Staat van 
Begroting voor 1848. 
B&W besluiten deze rekening en verantwoording voor onderzoek in handen te stellen van de 
commissie over de rekening en de voormelde begrotingsstaat in handen te stellen van de 
Commissie voor de Begroting over dat dienstjaar. 
 

 
52 GAH 11, 30 Augustus 1847, folio 242-242vo 
53 GAH 11, 30 Augustus 1847, folio 249 
54 GAH 171, 21 September 1847, folio 192-192vo 
55 GAH 171, 23 November 1847, folio 238 
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De raadscommissie voor de rekeningen heeft de rekening en verantwoording van de 
plaatselijke schoolcommissie tot 1 October 1846 geverifieerd.56 Daarna kwam er een nieuwe 
commissie. De rekening en verantwoording sloten met een batig saldo van ƒ365. Dit bedrag 
wordt toegekend aan de nieuwe commissie. 
 
Uit het Algemeen Verslag57 over 1847 
De nieuwe inrichting van het schoolwezen beantwoordt aan deszelfs verwachting. 
Op de stadsarmenscholen zijn 178 jongens en 140 meisjes. Op de 3 Burgerscholen 134 
jongens en 109 meisjes. 
Tot het daarstellen van een Naai- en Breischool voor arme meisjes door de Raad der 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 een doelmatig ingericht stedelijk lokaal, waarvan de kosten van 
verwarming en verlichting door de stad worden gedragen. Deze school is op 2 Januari 1848 in 
werking gebracht. 
 
Het Stedelijk Reglement voor het schoolwezen van de stad heeft tot dusver geen 
moeilijkheden opgeleverd. Men heeft integendeel reden om te veronderstellen dat de daarin 
voorkomende bepalingen meer en meer zullen blijken doelmatig te zijn. 
 
De Tekenschool heeft enige tijd stilgestaan door het bedanken van de onderwijzer en de 
onmogelijkheid om iemand te verkrijgen die de gevorderde vereisten bezit. Het aantal 
sollicitanten was groot maar slechts één hunner is voorzien van een diploma het welk hem 
bevoegd maakt tot het geven van onderwijs in het bouwkundig tekenen, doch deze was te ver 
in jaren gevorderd om in aanmerking te komen. 
Acht der sollicitanten hebben aangenomen bij de daartoe bevoegde klasse in het instituut in de 
loop dezer maanden zich te doen examineren en verzoeken hun diploma als dan te mogen 
inzenden. Dit verzoek is ingewilligd zodat men hoop heeft dat deze vacature spoedig zal 
kunnen worden vervuld. 
 
1.3 Het jaar 1848 

Algemene zaken 
B&W delen aan de plaatselijke schoolcommissie mee58 dat het College van haar nog niet 
heeft ontvangen het verslag van de staat der scholen, zoals bedoeld bij artikel 14 van het 
Reglement op het Schoolwezen. 
B&W vragen aan de commissie dat verslag zo spoedig mogelijk in te sturen, omdat B&W 
over die staat moet rapporteren aan het Gouvernement. 
 
Met de missive59 van de plaatselijke schoolcommissie zendt deze het rapport der 
subcommissie van de Stadstussen- en armenscholen. B&W nemen het stuk voor kennisgeving 
aan. 
Ter voldoening aan artikel 6, lid C van de wet van 13 Januari 1847, Staatsblad nr. 5, zenden 
B&W60 aan de Minister van Binnenlandse Zaken 3 exemplaren van een werkje getiteld: 

 
56 GAH 11, 7 December 1847, folio 91vo -92 
57 GAH 598, 11 Februari 1848,  folio 59-60, nr 99 
58 GAH 590, 24 Januari 1848, folio 38, nr. 55 
59 GAH 172, 15 Februari 1848, folio 36vo 
60 GAH 598, 7 Maart 1848, folio 185, nr. 148 
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"Aanwijzing der onthouding van sterke drank enz. " door Adama van Scheltema, predikant ter 
deser stede, gedrukt en uitgegeven bij de Gebroeders Vermande alhier. Het college verzoekt 
daarvan annonce te doen in de Staatscourant. 
De plaatselijke schoolcommissie stuurt op 10 Februari 1848 bij het College in, om te voldoen 
aan artikel 14 van het Reglement op het Schoolwezen, de originele rapporten der 
verschillende subcommissies over de scholen die onder haar Resort behoren. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt de Staten61 van aanvraging tot plaatsing op de 
Stadstussen- en armenscholen in. 
B&W besluiten  de verzoeken tot plaatsing toe te staan en verwijzen voor de aparte scholen 
naar de plaatsingsverzoeken: 
1 op de Stadstussenschool, 
2 op de meisjesarmenschool en 
3 op de jongensarmenschool. 
B&W retourneren de Staten aan de plaatselijke schoolcommissie voorzien van de beslissing 
van het college. 
Eveneens ter voldoening62 aan artikel 6, lid C van de wet van 25 Januari 1817, zenden B&W 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken 3 exemplaren van: 
" Bijdragen tot de geschiedenis der Doopsgezinden en derzelver  volksplantingen in het 
zuidelijk gedeelte van Rusland enz. " geschreven door D. IJsenbeeks, Leraar der 
Doopsgezinden te Alkmaar, gedrukt bij P. Ellerman te Amsterdam en uitgegeven bij de 
boekhandelaar J.J. Persijn, alhier. Het college verzoekt de Minister daarvan annonce te doen 
in de Staatscourant. 
 
B&W delen aan de Gouverneur mee dat de milicien Evert Kriebel63, zoon van de 
Hoofdonderwijzer der Stadsarmenschool, bedoeld in zijn missive van 22 Maart, nr. 15/835, 
gisteren per nachtschuit is vertrokken, om langs de kortste weg 's-Hertogenbosch te bereiken, 
alwaar hem overeenkomstig de aanwijzing in boven gemelde missive vervat, is verzekerd 
geworden zijn korps te zullen bereiken. 
B&W zenden de nominatieve staat in van verstrekte reisgelden64 aan de opgeroepen 
verlofganger E. Kriebel van de lichting 1845, ingericht volgens model: 
 
Infanterie. 
6e Regiment                          Evert Kriebel 
Bataljon                                 Fuselier 
Compagnie                            Reisgeld naar 's-Hertogenbosch 
Urenafstand 26,5 Uurvergoeding ƒ0,10 Betaald reisgeld  ƒ2,65 
 
Een circulaire65 van Gedeputeerde Staten dezer provincie betreffende de uitbetaling der 
Rijkswedden in geval van tijdelijke waarneming ener onderwijsbetrekking. 
 
De heer J. Willaars66 stuurt bericht dat hij benoemd is tot ontvanger der registratie te 
Middelburg en dat hij dientengevolge moet bedanken voor het lidmaatschap der plaatselijke 
schoolcommissie, waartoe de raad hem op 29 Juli 1846 had benoemd. 

 
61 GAH 172, 29 Februari 1848, folio 46vo-47 
62 GAH 598, 20 Maart 1848, folio 95, nr. 170 
63 GAH 598, 27 Maart 1848, folio 101, nr. 183 
64 GAH 598, 3 April 1848, folio 110, nr 199. Zie ook folio 107, nr 499 (?) 
65 GAH 172, 6 Juny 1848, folio 105vo 
66 GAH 172, 15 Augustus 1848, folio 141 
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Hij betuigt zijn dank voor de welwillende medewerking die hij gedurende zijn 16-jarig 
verblijf in deze stad van de zijde van de stadsregering heeft ondervonden in zijn betrekking. 
B&W besluiten aan de heer Willaars te schrijven dat zijn verzoek ter kennis wordt gebracht 
van de Raad omdat die hem een eervol ontslag dient te geven, en geven verder te kennen hem 
te danken voor zijn dankbetuigingen en ook die door te geven aan de Raad. 
B&W delen aan de heer Willaars mee 67 dat aan de Raad gevraagd is hem eervol ontslag te 
verlenen. Het College betuigt hem zijn dank voor de wijze waarop hij zijn lidmaatschap van 
de schoolcommissie heeft vervuld, welk werk B&W steeds naar waarde zullen schatten, 
alsmede voor de welwillendheid en voorkomendheid door hem gedurende zijn jarenlange 
verblijf binnen deze stad, zowel voor het algemeen welzijn "als jegens de regering der stad" 
aan de dag gelegd. Het college wenst hem in zijn volgende loopbaan steeds dezelfde 
voldoening voor het welslagen van zijn pogingen te ondervinden. 
Missive68 van de heer Willaars bij de Raad binnengekomen op 11 Augustus, dat hij ten 
gevolge van zijn benoeming tot ontvanger der registratie te Middelburg, zijn ontslag heeft 
gevraagd als lid van de plaatselijke schoolcommissie. Hij betuigt zijn dank voor de 
medewerking, die hij steeds heeft ondervonden. B&W hebben het ontslag aanvaard en ook 
haar dank uitgesproken voor zijn werkzaamheden. 
Naar aanleiding van de ontslagaanvraag van de heer Willaars, deelt het College aan de Raad 
mee dat, B&W aan de commissie om een voordracht vragen. Daarbij wijst de Burgemeester 
op de wenselijkheid om de Zondagschool, die toch ook een deel van het onderwijs uitmaakt, 
onder één toezicht te brengen. Dit zou dan bereikt kunnen worden als de schoolcommissie 
akkoord kan gaan voor de vacature een voordracht te doen uit drie leden die tot dusver de 
Directie  van de Zondagschool hebben uitgemaakt. De Burgemeester vindt dit de 
eenvoudigste oplossing, maar laat de beslissing van een voordracht aan de commissie over. 
 
B&W delen aan de plaatselijke schoolcommissie mee69 dat de Raad aan de heer Willaars het 
gevraagde ontslag eervol heeft verleend. Het College verzoekt de commissie om volgens het 
Reglement zo spoedig mogelijk een voordracht te doen van 3 personen. 
De plaatselijke schoolcommissie70 deelt aan B&W mee in de vacature Willaars voor te 
dragen: 
 1 J. Eyken, Rijksontvanger, 
 2 Jhr. Mr. D. van Akerlaken, advocaat en 
 3 J. Korver, lector Clinische school. 
 B&W brengt de voordracht in de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
Bij het college is een rekest van Pieter Bakker Junior71, van 28 October 1848 binnengekomen, 
tweede onderwijzer aan de Stadstussenschool, waarin hij verzoekt om vergunning tot het 
geven van privaat onderwijs in de Franse taal, waartoe hij de vereisten bezit. 
B&W vragen advies aan de schoolcommissie; verstuurd 31 October 1848, G.A.H. 598. 
 
Naar aanleiding van de voordracht72 van de plaatselijke schoolcommissie op grond van artikel 
2 van het Reglement opgemaakt, stelt de Burgemeester de Raad voor de eerst voorgedragene 
(Eyken) te benoemen. 
- De Bruyn Kops, lid van de schoolcommissie deelt mee: 

 
67 GAH 598, 16 Augustus 1848, folio 225, nr. 446 
68 GAH 12, 14 September 1848, folio 71 
69 GAH 598, 22 September 1848, folio 273 
70 GAH 24, 24 October 1848, folio 175vo 
71 GAH 172, 7 November 1848, folio 184vo 
72 GAH 12, 9 November 1848, folio 75  
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1. dat de heer Eyken Luthers is evenals de vertrokken Willaars, 
2. dat Van Akerlaken met meerderheid van stemmen op de tweede plaats was gezet,  
3. dat de heer Korver op de derde plaats was gezet ,vanwege het door het College geuite 
verlangen. 
Jorritsma merkt op, dat in deze benoeming wel degelijk op de gezindte van de te benoemen 
persoon moet worden gelet. Daarna volgt schriftelijke stemming. 
De Raad heeft drie stemrondes nodig: 
 1 Korver, 8 stemmen; Eyken, 7 stemmen; Van Akerlaken 1. 
 2 Herstemming: Eyken, 8 stemmen; Korver, 8 stemmen. 
 3 Het lot beslist dat de heer Eyken wordt benoemd. 
 
B&W sturen bericht73 aan de plaatselijke schoolcommissie dat de heer Eyken is benoemd.  
Het College vraagt aan de commissie om de betrokkene daarvan mededeling te doen. 
Kennisgeving van de Gedeputeerde Staten der provincie betreffende de benoeming van 
schoolopzieners in het 4de, 8ste en 11de district dezer provincie. 
 
De plaatselijke commissie zendt het verzoek van Bakker retour aan B&W. Ze deelt mee dat 
naar inzicht van de commissie er geen termen bestaan om het verzoek af te wijzen. na 
deliberatie besluiten B&W dit advies alsnog in advies te houden. Pas een jaar later74 delen 
B&W aan Bakker  mee hem toe te laten als huisonderwijzer in de Hollandse en Franse taal. 
Het College heeft de plaatselijke schoolcommissie gevraagd daar nauwkeurig toezicht op te 
houden, zodat voldaan wordt aan de wettelijke bepalingen. Bakker wordt derhalve verzocht 
zich in verbinding te stellen met de commissie.  
 
Bedenking ten aanzien van jaarwedden, aantallen leerlingen, klaslokalen. 
De ondergetekende, Hoofdonderwijzer75 van de Stadstussenschool alhier, zich dezer dagen 5 
December 1847 bij missive tot B&W gewend hebbende met verzoek een verhoging van 
inkomsten, om daarbij vermelden redenen, te mogen verlangen, heeft daarop in het begin van 
dit jaar door de Heer Secretaris van de stad een Extract uit het register der Deliberatie van 
Burgemeester en Wethouders ontvangen, waarvan hij hiernevens een afschrift overlegt, en 
waar uit hem is gebleken, dat aangezien deze zaak niet tot de bemoeiing dier vergadering 
behoorde, hij zich bij geregeld Request aan de Edel Achtbare Raad moest adresseren. 
Het is dientengevolge dat de ondergetekende de vrijheid neemt zich tot U Edelen te wenden 
met verzoek het volgende in overweging te nemen.  
Sedert de oprichting der genoemde school, October 1846, heeft hij zich onverdeeld toegelegd 
deze nieuwe inrichting te regelen en zo mogelijk aan het doel te doen beantwoorden. 
Al spoedig,  in Januari 1846, zag hij het, bij het Reglement voor deze school bepaald getal 
van 150 leerlingen reeds voltallig en nu, Januari 1848, zelfs tot 220 toegenomen. 
Aangenaam is deze steeds toenemende bloei voor zijn gevoel, dan aangezien die bloei ook 
meerdere werkzaamheden van zijn zijde vordert, temeer daar hij door de laatste uitbreiding 
het hoofd overzicht over twee scholen moet houden en zijne bezoldiging hetzelfde is 
gebleven, neemt hij de vrijheid de aandacht van U Edel Achtbaren hierop te vestigen, met 
vriendelijke verzoek, indien  daar enige mogelijkheid bestaat, deze verhoogd te mogen zien. 
Hij meent daartoe nog te meer vrijheid te mogen nemen, daarop hem ook naderhand de 
verplichting is opgelegd ene jongeling, die hem tot assistent is toegevoegd, buiten de 
schooluren in al datgene te onderwijzen, wat strekken kan derzelven voor deze school 

 
73 GAH 598, 14 November 1848, folio 317-318 
74 GAH 173, 11 October 1849, folio 310, nr. 531 
75 GAH 662, 8 Februari 1848 
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dienstbaar te maken. Ook dit vordert dus tijd dien hij anders tot het geven van 
privaatonderwijs zoude kunnen bezigen. 
De ondergetekende zouden echter over deze vermeerdering van werkzaamheden niet spreken, 
zoo hij de  overtuiging niet had, zoals U Edelen zult erkennen, zijn inkomsten vooral 
tegenwoordig ook bij gemis van vrije woning zeer ruim zijn. 
Het is dientengevolge  U Edelachtbaren, dat de ondertekende hoopt en vertrouwt op uw  
goedgunstige beslissing terwijl, hij de vrijheid neemt zich bij voortduring met de meeste 
eerbied te voelen en te noemen, 
Uw  dienst vaardigen dienaar, F. Kroon. 
 
Missive van de Hoofdonderwijzer76 van de Stadstussenschool F. Kroon ter begeleiding van 
een door hem aan de Raad van de stad gestuurd request, waarin hij verzoekt zijn tractement te 
verhogen. B&W besluiten het verzoek in te brengen in de eerstvolgende raadsvergadering. 
 
De  plaatselijke schoolcommissie dient bij de Raad een rapport77 in waarin ze aandacht vraagt 
voor het door de subcommissie betreffende de Tussenschool opgemerkte over het toenemend 
aantal leerlingen op die school, waardoor er behoefte is aan een tweede ondermeester. 
Na deliberatie besluit de Raad aan dit voorstel geen gevolg te geven maar de subcommissie te 
machtigen nog een kwekeling aan te stellen en van dit besluit bij extract kennis te geven aan 
de commissie. 
In dezelfde vergadering komt nogmaals de vraag van Kroon om verhoging van tractement. 
Het verzoek wordt doorgeschoven naar de commissie voor de begroting. 
 
De plaatselijke schoolcommissie vraagt aan het College haar te informeren welke geldelijke 
toelage of defroijement (gelden voor reiskosten) aan de te benoemen kwekeling voor de 
tussenschool mag worden toegekend. 
 B&W besluiten dat daarvoor bij de begroting over het lopende schooljaar is ƒ50,- is bepaald 
en zulks in overeenstemming met hetgeen tussen het Stedelijk bestuur en de schoolopziener 
indertijd is vastgesteld. B&W doen van hun besluit verslag78.  
 
Hoofdonderwijzer Kroon79 van de tussenschool vraagt opnieuw tractementsverhoging. B&W 
erkennen de toename van het aantal leerlingen, maar laten de Raad weten begrotingstechnisch 
het tractement niet te kunnen verhogen en stellen voor het verzoek aan te houden. 
De plaatselijke schoolcommissie vraagt omwille van bijgevoegde redenen een ander lokaal 
voor de tweede afdeling der Stadstussen school. B&W brengen de missive in de Raad. 
De plaatselijke schoolcommissie80 vraagt aan de Raad om bijgevoegde redenen te mogen 
beschikken over een ander lokaal voor de tweede Afdeling van de Stadstussenschool. De 
Burgemeester deelt mee  dat in dit bezwaar weldra zal kunnen worden voorzien omdat door 
het vertrek van een groot aantal militairen thans de gelegenheid komt voor deze school een 
ander lokaal aan te wijzen. Hoewel er geen aanwezig is die geschikt is tot vereeniging der 
beide scholen. Immers daartoe is zowel door de plaatselijke schoolcommissie als door de 
onderwijzers bij herhaling de wens geuit. Ook hier berust de Raad in de gedane mededeling. 
 
De Jongensarmenschool van hoofdonderwijzer E. Kriebel heeft gebrek aan ruimte. Voor niet 
alle leerlingen die toegelaten konden worden, is er ruimte aanwezig. De plaatselijke 

 
76 GAH 172, 1 Februari 1848, folio 29vo 
77 GAH 12, 15 Februari 1848, folio 4 
78 G.A.H. 598, 3 April 1848, folio 111, nr 199 
79 GAH 912, 22 Juni 1848, folio 97 
80 M12, 5 December 1848, folio 103-103vo 
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schoolcommissie vraagt de Raad hierin te voorzien81. De Raad houdt de zaak voorlopig aan, 
ook al wordt het probleem onderkend. 
 
Hoofdonderwijzer F. Kroon82 van de tussenschool vraagt wederom om verhoging van 
tractement. B&W erkennen de toename van het aantal leerlingen, verhogen het tractement 
niet, al heeft de Raad wel een conclusie getrokken over het rapport van de raadscommissie. 
 
B&W zenden aan hoofdonderwijzer Kroon een extract83 uit het rapport van de Raad  die zijn 
verzoek om tractementsverhoging heeft onderzocht. De Raad heeft zich hiermee verenigd. 
 
Over de toelating van kinderen in 1848. 
W. Kraay, onderwijzer van de meisjesarmenschool heeft, gedateerd 3 Januari 184884, een lijst 
ingestuurd van kinderen die gedurig absent zijn. B&W besluiten de ouders op te roepen en 
hen over deze zaak te horen. 
B&W retourneren85 aan de plaatselijke schoolcommissie de lijsten met aanvragen tot 
plaatsing op de stadsarmenschool, voorzien van de door het college genomen beslissing. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt de Staten86 van aanvragen in met de verzoeken om 
plaatsing op de stadstussenschool, de stadsmeisjesarmenschool en de stadsjongensarmen 
school met het verzoek aan B&W om de Staten voorzien van de beslissing van het college te 
retourneren. 
B&W retourneren aan de plaatselijke schoolcommissie de lijsten87 met de aanvragen tot 
plaatsing van de kinderen op de stadstussenschool, voorzien van de door het college genomen 
beslissing alsmede de bewijzen van toelating die daarop betrekking hebben. 
De plaatselijke commissie88 heeft bij B&W ingezonden de Staten waarin vermeld de 
aanvragen om plaatsing van de op die lijsten voorkomende kinderen: 
 A op de stadstussenschool, 
 B op de meisjesarmenschool en 
 C op de jongensarmenschool. 
De commissie verzoekt het college de Staten voorzien van de beslissing van het college te 
retourneren. 
B&W berichten aan de plaatselijke schoolcommissie89 welke kinderen kunnen worden 
toegelaten op de tussen- en armenscholen op de ingesloten Staten. 
Ze maken de commissie erop opmerkzaam dat in het vervolg de betreffende stukken 
behoorlijk moeten zijn ingevuld, hetgeen voor de commissie weinig moeite zal kosten indien 
slechts van de niet behoorlijk ingevulde stukken de aanneming wordt geweigerd. Verder vindt 
het college zich verplicht de aandacht te vestigen op: 
1. Albertus de Haas, thans dienaar van Justitie. Hij valt niet meer in de termen om zijn 
kinderen en die van zijn vrouw op de armenschool kosteloos onderwijs te laten genieten.  
2. Hendrik Brandhoff en Andries Woestenburg bezitten vaste panden en eigendommen en 
hebben elk een bedrijf waarin zij hun bestaan vinden. Ook hun kinderen, zo komt het B&W 
voor, behoren niet op de stadsarmenscholen de lessen te volgen. 

 
81 GAH 12, 5 December 1848, folio 102-103 
82 GAH 12, 5 December 1848, folio 97 
83 GAH 598, 5 December 1848, folio 351, nr. 360 
84 GAH 172, 4 Januari 1848, folio 5vo 
85 GAH 598, 6 Januari 1848, folio 11, nr. 14 
86 GAH 172, 29 Februari 1848, folio 46vo-47 
87 GAH 598, 2 Maart 1848, folio 77, nr. 127 
88 GAH 172, 30 Mei 1848, folio 100vo 
89 GAH 598, 31 Mei 1848, folio 168, nr. 305 
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Grietje Kooijman (weduwe Pijper), Everardus Ruitenberg, Philippus Schaaf, George Verbeek, 
Hendrik Bimmerman, Vrouw van Kok, Lambertus Verwijsen, Andries Louisalles en Dirk 
Schutte hebben hun domicilie van onderstand te Haringhuizen, Medemblik, Alkmaar, 
Haarlem, Amsterdam en Zwolle. Zij zullen mitsdien aan de armbesturen, door welke de 
schoolbehoeften worden betaald, deswege moeten worden geïnformeerd teneinde door onze 
tussenkomst het bedrag daarvan te reclameren van de besturen der armlastige gemeenten. 
Volgens de bestaande verordeningen moet aan die armlastige besturen binnen de 14 dagen na 
de opneming en verplichting of na het verlenen van onderstand daarvan opgaaf worden 
gedaan. 
Getekend, Van Akerlaken en G.H. Bast.90 
 
B&W retourneren91 aan de plaatselijke schoolcommissie de Staten met aanvragen tot 
plaatsing van kinderen, zowel op de tussen- als de armenscholen voorzien van hun beslissing. 
Het College heeft besloten de onderscheidene verzoeken toe te staan en heeft van de 
aanvragen afschrift behouden. 
Een missive92 van de plaatselijke schoolcommissie wordt gezonden ter begeleiding van de 
aanvraag tot plaatsing op deze scholen. Zij verzoekt om retournering van deze stukken met de 
genomen beslissing. Zij merkt voorts op dat op de jongensarmenscholen niet allen waarvan 
toelating is toegestaan, geplaatst kunnen worden. 
Er zijn thans, met inbegrip van de nu opgegeven 36 kinderen, uit gebrek aan ruimte kinderen 
die niet tot het onderwijs kunnen worden toegelaten. Daarom verzoekt de commissie dat 
daarin mag worden voorzien, alsmede dat op de onderscheidene stadsscholen vergunning mag 
worden verleend tot het stoken der kachels. 
B&W besluiten de verzoeken tot plaatsen van de op de lijsten voorkomende kinderen 
behoudens de daarop vermelde aantekening en wel: 
1 op de tussenschool, zie de bijgevoegde staat 
2 op de meisjesarmenschool, zie de bijgevoegde staat. 
Staten en aanvragen en bijgevoegde plaatsingsverzoeken worden aan de commissie 
geretourneerd. B&W brengen de mededeling aangaande de jongensarmenschool in de Raad. 
B&W retourneren93 de lijsten met toegelaten leerlingen op de stads- tussen- en 
meisjesarmenscholen. De door de commissie gedane mededeling omtrent de 
jongensarmenschool brengen B&W in de Raad. 
 
De plaatselijke schoolcommissie heeft op 13 November 1848 bericht94 gestuurd dat in 
verband met gebrek aan ruimte niet alle jongens, waarvan de toelating is toegestaan, geplaatst 
konden worden. De commissie verzoekt dat daarin voorzien mag worden. De voorzitter zegt 
dat de zaak gegrond is en de klacht antwoord verdiend. 
Omdat B&W het voornemen hebben volgend jaar hierin een voorstel te doen, gaat de Raad 
akkoord, dat deze zaak tot dan wordt aangehouden. 
 
B&W retourneren95 de Staat van aanvragen tot toelating op de stadstussenschool. Het College 
heeft op verzoek van de commissie alsnog toelating toe te staan van de onder nummer 11 en 
13 voorkomende kinderen: Gregorius Hoensen en Adrianus Beek. 

 
90 GAH 598, 5 September 1848, folio 259 
91 GAH 172, 12 September 1848, folio 156vo 
92 GAH 172, 14 November 1848, folio 197vo 
93 GAH 598, 2 December 1848, folio 326 
94 GAH 12, 5 December 1848, folio 102vo-103 
95 GAH 598, 9 December 1848, folio 338, nr. 635 



 
 

46 
 

Wat betreft de aanvraag ter plaatsing van nummer 12, Helena Maria Duinhof, geeft het 
College de toestemming niet. Het is zelfs het volstrekte verlangen van B&W de al sinds de 
oprichting naar de tussenschool gaande kinderen van Duinhof en die van Gerrit Reek, ten 
spoedigste worden verwijderd, omdat ze ten onrechte geplaatst zijn. 
Bij onderzoek is namelijk gebleken dat de ouders van deze kinderen gezeten burgers zijn en 
alzo geenszins aanspraak kunnen maken, noch in de termen vallen om hun kinderen onderwijs 
op de stadstussenschool te doen genieten. Het zal het College aangenaam zijn nader van uw 
berichten ontvangen, dat aan het verzoek van B&W is voldaan. 
 
Over de bijdragen, ontvangsten en uitgaven van 1848. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt op 12 Februari96 naar B&W de opgave van hetgeen 
door de armbesturen der verschillende godsdienstige gezindten al hier verschuldigd is wegens 
de tegemoetkoming in de schoolbehoeften, die verstrekt zijn ten dienste van de kinderen 
hunner gemeente op de stadsarmenschool. B&W zenden deze opgave in aan de plaatselijke 
ontvanger om de verschuldigde bedragen in te vorderen. 
 
De kerkenraad van de Remonstrants Gereformeerde Gemeente deelt97 naar aanleiding van het 
schrijven van B&W van 25 Februari mee, dat deze niet bekend was met het feit nog gelden 
verschuldigd te zijn voor de aanschaf van schoolbehoeften ten gunste van de kinderen die de 
armenschool bezoeken. De kerkenraad heeft zich direct daarop bij de secretaris van de 
plaatselijke schoolcommissie gemeld en kreeg pas toen voor het eerst van deze commissie een 
nota van ƒ140,-. Daarop is dadelijk last gegeven die te voldoen. B&W nemen het schrijven 
voor kennisgeving aan. 
 
De plaatselijke schoolcommissie stuurt op 10 Februari98 enige nog onbetaald gebleven 
pretentiën (o.a. schuldvorderingen) ter zake van de stadstussen- en armenscholen over 1846-
1847 tot een gezamenlijk bedrag van ƒ19,56. B&W besluiten het bijbehorende verzoek om 
deze betaling te willen mandateren, te honoreren. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt op 12 Februari 184899 bij B&W de rekening van Gebr. 
Vermande voor schoolbehoeften der stadstussen- en armenscholen. B&W geven opdracht 
deze rekening te betalen. 
 
De rekening100 van ontvangsten en uitgaven van de stadstussenschool in 1847 bedraagt in 
ontvangsten der schoolgelden van Januari t/m december   ƒ800,245 
uitgaven aan de traktementen van de onderwijzers                 ƒ900,- 
en rekeningen voor schoolbehoeften aan de boekhandels 
Persijn, Schuts en Vermande                                                             ƒ200,96 
Totaal          ƒ1100,96 
Levert een matig, nadelige slot van                                                    ƒ295,71 
Rekening goedgekeurd, de ontvanger krijgt een mandaat voor dit bedrag. 
 
B&W besluiten aan de schoonmaaksters101 van de stadstussenschool en de armenscholen en 
de naaischool voor het schoonmaken toe te kennen ƒ90,- in het jaar te beginnen op 1 April 

 
96 GAH 172, 15 Februari 1848, folio 37 
97 GAH 172, 29 Februari 1848, folio 48 
98 GAH 172, 15 Februari 1848, folio 36vo 
99 GAH 172, 15 Februari 1848, folio 37 
100 GAH 172, 7 Maart 1848, folio 54vo-55 
101 GAH 172, 14 April 1848, folio 77 
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1848. Verder wordt aan hen een mandaat verstrekt van ƒ10,- voor het schoonmaken van die 
scholen tot 1 April 1848. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt haar rekening en verantwoording102 in over het 
dienstjaar 1847 met justificatoire bescheiden. B&W besluiten dit overzicht "ter fine van 
onderzoek" in handen te stellen van de commissie over de rekeningen 1847. 
 
De plaatselijke schoolcommissie zendt de eerste rekening103 onder het nieuwe beheer in. Met 
inbegrip van het batig saldo van de vorige rekening zijn de ontvangsten ƒ351,85 en de 
uitgaven ƒ306,08, aldus een voordelig slot van ƒ45,77. Het geheel wordt in orde bevonden. 
 
Uit het algemeen verslag over 1848 
De tegenwoordige inrichting104 van het schoolwezen beantwoordt steeds aan haar 
verwachting. 
Op de stadsarmenscholen zijn 179 jongens en 143 meisjes, 
Op de stadstussenschool zijn 142 jongens en 100 meisjes, 
Op de 3 Burgerscholen zijn 133 jongens en 193 meisjes, 
Op de Stadsnaai- en Breischool zijn 50 meisjes en 
Op de Franse scholen is geen verandering gekomen. 
 
De inrichting van de tekenschool ‘betrekkelijk welke het gewoon jaarlijks verslag in de 
maand Januari aan Uwe Excellentie is toegezonden, alsmede die voor Zang- en Toonkunst 
voldoen aan derzelve verwachting’. 
 
 Over de financiën105 
 De rekening der ontvangsten en uitgaven over het dienstjaar 1848 bedraagt: 
 Totale ontvangsten der gemeente   ƒ112.123,64 
 Geneeskundige school                                  ƒ600,- 
 De totale uitgaven bedragen    ƒ110.826,28 
 Waarvan besteed                                          ƒ110.407,95 
 
 Voor onderwijs: 
 Nummer 64: onkosten geneeskundige school: 
  Begroot  ƒ1430,- 
  Uitgegeven     ƒ1398,50 

Voordelig verschil     ƒ31,50 
 
Nummer 65: onkosten Latijnse school: 
Jaarwedde Rector,  

Begroot      ƒ1732,- 
Uitgegeven   ƒ1695,20 
Voordelig verschil       ƒ36,80 

 
Nummer 66: onkosten Lager Schoolwezen: 

Begroot  ƒ5983,- 
  Uitgegeven    ƒ5581,92 

Voordelig verschil ƒ  401,08 
 

102 GAH 172, 9 Mei 1848, folio 92 
103 GAH 172, 9 November 1848, folio 83 
104 GAH 599, folio 77, 27 Februari 1949 
105 GAH 661, 1 Maart 1849, Raadsvergadering, nr. 19 
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Uitgaven voor verschillende scholen106: 
-Stadsarmenscholen:  
Jaartractementen: 
 E. Kriebel, hoofdonderwijzer, mandaat 526-529   ƒ600,-, 
 W. Kraaij, tweede onderwijzer, mandaat 530-533   ƒ450,-, 
 A. Voerman Vulkers, ondermeester, mandaat 534-537  ƒ300,-, 
 P. Vlaming ondermeester, mandaat 538-541   ƒ250,-, 
 N. Krom en A. Takken, schoonhouden tussen- en armenscholen,  

mandaat 554-560     ƒ100,- 
 
 -Stadsarmenscholen:  
onkosten: 
P.J. Eyken, schoolbehoeften, mandaat 575        ƒ76,97 
P.J. Persijn, geleverde boeken, mandaat 576      ƒ79,51 
J. Schuts, schoolbehoeften, mandaat 577    ƒ125,22 
Gebr. Vermande, school- en schrijfbehoeften, mandaat 578     ƒ85,63 
Van Uven, steenkolen, mandaat 584        ƒ89,23 
 
- Stadstussenschool: 
De Rendant brengt hier in uitgaaf het nadelig slot over de rekening van de Tussenschool over 
1848, mandaat 586          ƒ216,94 
  
-Diversen: 
Toelage zondagsschool 1848, mandaat 576        ƒ170,-,  
Toelage Nederlands Israëlitische Schoolcompagnie 1848, mandaat 571/572  ƒ300,-, 
Toelage plaatselijke schoolcommissie voor de aankoop van prijzen, 
het houden van vergaderingen enz., mandaat 585      ƒ350,-, 
Aan Van Uven voor steenkolen ten dienste van de plaatselijke  
schoolcommissie, mandaat 982        ƒ540,-, 
Aan de commissie voor het Lager Onderwijs een toelagen voor 
de aankoop van meubilair             ƒ21,71. 
 
-Opgericht In 1848 de Stadsnaaischool: 
J. Groenewoud, leermeesteresse, een jaartractement, mandaat 561-564  ƒ200,-, 
Toelage Vrouwen Regentessen voor de Naai- en Breischool, mandaat 573   ƒ50,-, 
Idem, aankoop schoolbehoeften, mandaat 574       ƒ22,50, 
 Stadsarchitect B. Blanken geleverd: 
 meubilair meisjes Naaischool, mandaat 579       ƒ28,05. 
 

1.4 Het jaar 1849 

Algemene zaken uit 1849 
Huisonderwijs, Protestante weeshuis. 
1. De gouverneur zendt een dispositie107 betreffende de vooralsnog van kracht zijnde wetten, 
reglementen en besluiten op het onderwijs. 

 
106 GAH 1248, Jaarrekening 1848, pagina 120-125 
107 GAH 173, 2 Januari 1849, folio 1vo 
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2. De plaatselijke schoolcommissie voldoet aan artikel 14 van het Reglement voor het Lager 
Onderwijs en zendt de verschillende verslagen108  der subcommissies in over de toestand van 
de respectievelijke scholen in 1848. B&W besluiten de verslagen rond te doen gaan ter lezing 
aan de leden. 
3. De plaatselijke schoolcommissie stuurt naar B&W de beide jaartabellen109 der Stads- 
armen- en Tussenscholen. 
4. De  plaatselijke schoolcommissie110 stelt kandidaat, in plaats van de eervol ontslagen G.W. 
de Bruyn Kops, te benoemen één van de heren Van de Blocquerie, J.S. Bast en J. Korver.  
B&W brengen dit voorstel in de eerstvolgende Raad. 
5. De Raad111 heeft drie stemrondes met gesloten biljetten nodig om te voorzien in de 
vacature van de plaatselijke schoolcommissie door het vertrek van de Bruyn Kops naar 
Noord-Amerika. In de eerste ronde is de verhouding als volgt: Van de Blocquerie 6 stemmen, 
Bast 3 en Korver 4 stemmen. 
Voor de tweede maal:  Van de Blocquerie 5, Bast 2 en Korver 6. Na deze herstemming vindt 
nog een herstemming plaats tussen Van de Blocquerie en Korver; met 7 stemmen wordt Van 
de Blocquerie tot lid gekozen. Korver kreeg 6 stemmen. 
6. B&W doen bericht112 van de benoeming van Van de Blocquerie aan de plaatselijke 
schoolcommissie, alsmede aan de heer Van de Blocquerie zelf van zijn benoeming tot lid van 
de plaatselijke schoolcommissie en tot lid van de Commissie over de Tekenschool. 
7. Ter voldoening113 aan artikel 63c der Wet van 25 Januari 1817, Staatsblad no. 5 sturen 
B&W aan de Minister van Binnenlandse Zaken 3 exemplaren van een boekwerkje getiteld: 
"Handleiding tot waarheid en deugd inzonderheid geschikt tot onderwijs van kleine kinderen, 
door Johannes Bremer, in leven leraar der Doopsgezinden te Amsterdam, 11e druk, gedrukt 
bij C.A. Spin en Zn te Amsterdam, uitgegeven bij de boekhandelaar P.J. Persijn, alhier.  
B&W vragen aan de Minister om daarvan in de Staatscourant een annonce te plaatsen. 
8. De Gouverneur114 geeft kennis van de benoeming bij continuatie van de heer Van Bommel 
tot schoolopziener; voor kennisgeving aangenomen. 
 
Over al of niet Huisonderwijs. 
1. S.B. de Vries uit Leeuwarden verzoekt vergunning 115om zich in Hoorn te mogen vestigen 
als huisonderwijzer in de Hollandse en Franse talen en de Zeevaartkunde. B&W sturen zijn 
brief met 13 daarbij overgelegde getuigschriften om advies aan de plaatselijke 
schoolcommissie. Zie GAH 599, 22 augustus 1849, folio 264-265 
 
2. De plaatselijke schoolcommissie116 bericht op 8 December dat ze geen bedenkingen heeft 
tegen de vestiging van De Vries, zo min als ze bezwaar heeft tegen een eerder gedaan 
soortgelijk verzoek van Pieter Bakker, die ondermeester is op de Stadstussenschool.  B&W 
besluiten de onderwijswetten erop na te slaan en tot zolang deze stukken aan te houden. 
 
3. Een verzoek van S.D. de Vries117 uit Leeuwarden om zich alhier te mogen vestigen als 
huisonderwijzer in de Hollandse en Franse talen en in de Zeevaartkunde. 

 
108 GAH 173, 6 Februari 1849, folio 22vo 
109 GAH 173, 16 April 1849, folio 6a 
110 GAH 173, 17 July, 1849, folio 105vo-106 
111 GAH 13, 13 September 1849, folio 42 
112 GAH 599, 20 September 1849, folio 284, nr. 488 en 489 
113 GAH 599, 17 November 1849, folio 355, nr. 589 
114 GAH 173, 4 December 1849, folio 164vo 
115 GAH 173, 21 Augustus 1849, folio 120vo 
116 GAH 173, 18 September 1849, folio 131 
117 GAH 13, 4 October 1849, folio 50vo, 51 
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Het rapport hierover van de plaatselijke schoolcommissie  van 8 September waarin die 
aangeeft dat daartegen evenmin bedenkingen bestaan, als tegen een soortgelijk eerder verzoek 
van de ondermeester op de Stadstussenschool, Pieter Bakker. 
De voorzitter herinnert de leden eraan dat zij enige tijd geleden het verzoek van de 
kostschoolhouder om privaatlessen te geven hebben toegestaan, en toen daar buiten hebben 
gehouden het toen al ingediende verzoekschrift van de heer Bakker, vandaar dat de voorzitter 
meent dat dit verzoek nu ook behoort te worden behandeld. Hij heeft daarom gemeend dat 
deze vergadering nu eerst moet beantwoorden de vraag of zij wil dat er aanleiding wordt 
gegeven tot het geven van huisonderwijs door andere personen, dan de hier aanwezigen. 
De meerderheid der leden verklaart zich hiervoor, daarna stelt de voorzitter de vraag of er één 
of twee huisonderwijzers zullen worden toegelaten. De meerderheid is hiervoor. Dan wordt 
besloten dat Peter Bakker en S. P. de Vries als zodanig worden toegelaten, onder voorwaarde 
dat zij stipt voldoen aan de wettelijke bepalingen.  
Ook wordt hiervan bericht gedaan aan de plaatselijke schoolcommissie met het verzoek 
daarop nauwkeurig toe te zien. 
 
4. B&W118 geven de heer De Vries te Leeuwarden kennis van het feit dat de Raad van Hoorn 
op zijn verzoek van 14 Augustus om zich te mogen vestigen als huisonderwijzer in de 
Hollandse en Frans talen en in de Zeevaartkunde, heeft besloten zowel hem als de tweede 
onderwijzer, Bakker, aan de Stadstussenschool, alhier, door wie vroeger een soortgelijk 
verzoek is gedaan, als huisonderwijzer toe te laten. 
De plaatselijke schoolcommissie is hiervan op de hoogte gesteld en is gevraagd er nauwkeurig 
toezicht op het houden dat aan de wettelijke bepalingen stipt wordt voldaan.  Het college 
verzoekt daarom aan De Vries zich verder met deze commissie te verstaan. 
  
 
5. B&W119 delen de besluiten van toelating van Bakker en De Vries mee aan de plaatselijke 
schoolcommissie. Het College wijst erop dat aan hen gevraagd is zich nader in verbinding te 
stellen met de commissie. 
 
6 B&W120 schrijven aan de plaatselijke commissie dat bij het College klachten zijn 
binnengekomen over het houden van collegiën en avondscholen door daartoe onbevoegde 
huisonderwijzers. Zij verzoekt de subcommissie voor het lager onderwijs dat er niets wordt 
gedaan, dat strijdig is met de wet en ervoor te zorgen dat  daartoe onbevoegden zich 
onthouden van het geven van onderwijs. 
 
7. De plaatselijke schoolcommissie121 deelt aan B&W mee dat bij haar geen verkeerde 
handelingen door onbevoegde huisonderwijzers betreffende het houden van collegiën en 
avondscholen bekend zijn.  Wat betreft de bevoegdheid tot het geven van zodanig onderwijs 
door de heer De Vries is de commissie deswege in correspondentie getreden met de 
schoolopziener van dit district. B&W nemen het schrijven voor kennisgeving aan. 
 
8. Binnengekomen een bericht van de plaatselijke schoolcommissie122 dat de onlangs 
benoemde huisonderwijzer Bakker dadelijk na het overleggen van zijn stukken, die in orde 
zijn bevonden tot het geven van huisonderwijs, kan worden toegelaten. De heer De Vries is 

 
118 GAH 599, 11 October 1849, folio 311, nr.532 
119 GAH 599, 11 October 1849, folio 317-312, nr 533 
120 GAH 599, 7 November 1849, folio 343, nr. 580 
121 GAH 173, 13 November 1849, folio 155vo 
122 GAH 173, 4 December 1849, folio 166vo 
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als zodanig geadmitteerd na vooraf gehouden correspondentie met de schoolopziener in dit 
district. B&W berusten hierin en beschouwen deze zaak als afgedaan. 
 
Aanvullingen/wijzigingen in het reglement123 van het Protestants  Weeshuis. 
In het vernieuwde reglement voor het inwendig beheer is in hoofdstuk 3, paragraaf 3, over het 
onderwijs opgenomen: 
Artikel 45: de vader zorgt dat de kinderen getrouw gebruikmaken van het godsdienstonder-
wijs, hetwelk in het huis en aan de huizen der predikanten of in andere lokalen gegeven 
wordt, en dat zij zich door het leren van de lessen en het lezen van de Bijbel bekwamen om 
dit onderwijs met vrucht te genieten. 
Artikel 46: hij zorgt ook dat de kinderen geregeld ter school gaan en niet, dan in gevallen van 
ziekte, het schoolonderwijs verzuimen. 
Artikel 47: hij verleent de vereiste hulp en assistentie aan de onderwijzers welke met het 
geven van onderwijs in het huis zijn belast. 
Artikel 48: alle avonden wordt er gedurende 2 uren in het huis onderwijs gegeven aan de 
kinderen, die tot het ontvangen van dat onderwijs geschikt zijn en wel, tweemaal in de 
godsdienst, tweemaal in de zangkunst en tweemaal in het lezen, schrijven en rekenen. 
Artikel 49:  in geval de onderwijzers de leeruren in het huis niet behoorlijk waarnemen, doen 
of in het geheel niet, of te laat te komen of te vroeg vertrekken, geeft de binnenvader daarvan 
onverwijld kennis aan de regenten. 
  
Over het leren van een Ambacht of Beroep: 
Artikel 50: zodra de jongens genoegzame vorderingen hebben gemaakt in het lezen, schrijven 
en rekenen, en de ouderdom van 14 jaar hebben bereikt, dan worden zij door regenten besteld 
om bij een ter goede naam staande werkbaas ter aanlering van  zodanig Ambacht, als door 
Regenten met achtgeving op aanleg en neiging der jongens wordt raadzaam geacht. 
Artikel 51: de binnenvader informeert zich maandelijks bij de bazen, nopens het gedrag, de 
aanleg en de ijver der jongens en deelt zijn bevindingen mee aan de mede Regenten. 
 
Aangaande verbouwingen in verband met ruimtegebrek 
1. B&W berichten124 aan de hoofdonderwijzer van de Tussenschool dat aanstaande Dinsdag 
het lokaal dat de Tussenschool in het Zeekantoor gebruikt voor haar tweede afdeling, 
ontruimd moet worden. 
Wij zijn in staat u te machtigen om dan weer gebruik te maken van het ruime vertrek van de 
eerste verdieping van het gebouw in de Muntstraat. B&W verzoeken hem op die Dinsdag de 
schoolmeubelen over te laten brengen. 
2. B&W berichten125 aan de plaatselijke schoolcommissie: 
Nu wij de tweede afdeling van de Tussenschool geplaatst hebben op het grote lokaal van het 
gebouw in de Muntstraat, komt het het College voor dat als het dwarsschot, de betimmering 
rondom de trap, de trappen naar boven en beneden en de schoorsteenpijp in de nabijheid van 
de dwarsmuur worden weggenomen, de beide afdelingen van de Tussenscholen in dat lokaal 
ruim kunnen worden geplaatst. 
Voor het bekomen van het benodigde licht en van de vereiste luchtigheid kan op verschillende 
wijzen worden gezorgd, zodat daaromtrent geen bezwaar kan bestaan. Het College verzoekt 
de commissie derhalve door de hoofdonderwijzer te laten opmaken een tekening van de 

 
123 GAH 661, 1 Juni 1849, paragraaf 4 
124 GAH 599, 20 Januari 1849, folio 38 
125 GAH 599, 16 Januari 1849, folio 47 
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plattegrond, van de plaatsen en rangschikking der banken, met opgave van de lengte ervan en 
van het getal der kinderen dat aan elke bank kan worden geplaatst. 
B&W vernemen graag hetgeen verder tot een doelmatige inrichting van het lokaal nodig is. 
Voor het ogenblik wenst het College zich alleen te vergewissen van de gegrond of 
ongegrondheid van hun beschouwingen. Als de gegrondheid blijkt dan is het zeer wenselijk 
dat de vereniging van beide afdelingen van de Tussenschool op een goedkopere wijze wordt 
bereikt. Tevens doet zich dan de gelegenheid voor om het lokaal in de Kruisstraat te 
bestemmen voor een bewaarschool voor de kinderen van onvermogenden, waartoe anders 
zulke kosten zouden worden gemaakt dat aan realisering wellicht in de eerste jaren niet zou 
kunnen worden gedacht. 
3. Naar aanleiding van de brief126 van B&W van 26 Januari zendt de plaatselijke schoolcom-
missie een door hoofdonderwijzer Kroon vervaardigde tekening van de plattegrond, de 
plaatsing en rangschikking der banken en de opgave van het aantal kinderen dat aan elke bank 
kan worden geplaatst, op het lokaal van de eerste verdieping voor de tweede afdeling van de 
Tussenschool in de Muntstraat. 
B&W besluiten van deze tekening het vereiste gebruik te maken en voorts dit bericht voor 
kennisgeving aan te nemen. 
4. B&W ontvangen van de plaatselijke schoolcommissie de aanvragen127 tot plaatsing van 
leerlingen op de Stadstussenschool en de Stadsarmenschool. Ze verzoekt het college deze 
terug te sturen, voorzien van een beslissing van het College. 
De commissie wijst erop dat er met inbegrip van deze aanvragen, nog 42 kinderen (jongens) 
zijn die wegens gebrek aan ruimte niet kunnen worden geplaatst. 
Deze verzoekt aan het College daarin te voorzien. Behoudens de vermelde aantekeningen 
staan B&W de verzoeken op plaatsing van die lijsten toe en wel voor de Stadstussenschool en 
de Stadsmeisjesschool.  De staten met aanvragen met de daarbij gevoegde 
plaatsingsverzoeken retourneren B&W aan de plaatselijke schoolcommissie. 
5. De plaatselijke schoolcommissie zendt een begroting van kosten128 wegens het inrichten 
der gewezen wachtkamer in de Muntstraat tot een hulpschool. Ze verzoekt B&W om 
goedkeuring, dat dat lokaal in orde wordt gebracht als een hulpschool voor de 
jongensarmenschool en daartoe opdracht te geven. Deze stukken worden aangehouden tot dat 
de staat over de 1ste helft van het dienstjaar 1849 zal zijn opgemaakt. 
6. B&W berichten129 betreffende de begroting van het lokaal voor de Jongensarmenschool, 
dat in afwachting van een doelmatige vergroting van die school, voorlopig gebruikt gemaakt 
kan worden van de zogenaamde wachtkamer. Dat mag echter geen aanleiding zijn tot 
buitengewone kosten, aangezien deze nutteloos zouden worden besteed. De stadsarchitect is 
reeds gelast een rapport uit te brengen, nopens de wijze waarop met de meest mogelijke 
spaarzaamheid in de behoefte aan ruimte  tijdelijk zou kunnen worden voorzien. 
7. Vervolgens wordt door de voorzitter130 ter kennis van de leden gebracht dat reeds geruime 
tijd het voornemen heeft bestaan tot vereniging van de beide afdelingen van de Tussenschool 
in één en dezelfde lokaal en dat diensvolgens de stadsarchitect voor enige tijd door B&W is 
gelast om in overleg met de Hoofdonderwijzer dier scholen, F. Kroon, te onderzoeken in 
hoeverre de nog beschikbare lokaliteit in het gebouw in de Muntstraat daartoe genoegzame 
ruimte aanbiedt en dat  dit onderzoek een alleszins voldoende resultaat heeft opgeleverd. 
Dat ook van de Armenschool van de onderwijzer Kriebel bij herhaling klachten zijn 
ingekomen nopend gebrek aan ruimte op de in hetzelfde gebouw aanwezige 

 
126 GAH 173, 13 Februari 1849, folio 29 
127 GAH 173, 20 Februari 1849, folio 34 
128 GAH 173, 20 Juny 1849, folio 97vo 
129 GAH 599, 31 Mei 1849, folio 179, nr 311 
130 GAH 13, 4 Oktober 1849, folio 66vo, 67, 68vo 
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jongensarmenschool, ten gevolge waarvan de meeste kinderen een jaar na verloop der gedane 
aanvragen tot toelating eerst daarop konden worden geplaatst, en dat ook in dat gebrek zou 
kunnen worden voorzien, indien het verblijf in de toekomst bestemd tot het houden van 
vergaderingen der schoolcommissie enz. het welk nevens dat schoollokaal is gelegen, daartoe 
werd afgestaan. 
Dat eindelijk zowel door de Raad als de plaatselijke schoolcommissie meermalen de wens is 
geuit tot oprichting van een bewaarschool van stadswege, en dat bijaldien men daartoe als nu 
zou kunnen besluiten het lokaal in de Kruisstraat thans nog in gebruik voor de Tussenschool 
als voor zodanig ene inrichting bijzonder geschikt, ook zoo ter besparing van kosten als 
anderszins, daartoe zeer goed kon worden gebezigd. 
Dat echter alvorens de kosten tot verandering en verplaatsing dezer scholen benodigd bij 
begroting van het volgend jaar in uitgaaf voor te dragen, B&W gemeend hebben de vraag te 
moeten voorstellen of men al dan niet in het volgend jaar zal overgaan tot daarstelling eener 
bewaarschool voor minvermogenden. Dat is ene inrichting waar de kinderen uit de behoeftige 
klasse kosteloos kunnen worden toegelaten onder het opzicht en de leiding ener 
onderwijzeresse uit de stadskas gesalarieerd, en zo ja, of men zich in dat geval zou kunnen 
verenigen met het veranderen en doen in gereedheid brengen der onderscheidene 
schoollokalen op de wijze als zo even is uitgezet. 
 
 Alle leden van de Raad stemmen hiermee in en zo wordt dienovereenkomstig   
 besloten: 
 De Tussenschool komt in de benedenafdeling van de Muntstraatschool, 
 De Armenschool komt in de bovenafdeling van de Muntstraatschool, 
 De Bewaarschool komt in de toekomst in de Kruisstraat. 
 De kosten van de verbouwing worden geregeld in de begroting van 1850 en zijn   
 terug te vinden in de rekening van dat jaar en van 1851: 
 
 Eerste termijn      ƒ700,- 
Tweede termijn    ƒ952,35 
 Totaal                ƒ1652,35 
 
 In de begroting131 voor 1850 wordt opgenomen het verder in orde brengen van 
 A de scholen in de Muntstraat, 
              Tussenschool van F. Kroon, 
              Armenschool van E. Kriebel. 
 B de op te richten Bewaarschool in de Kruisstraat. 
 
Bijdragen en Rekeningen. 
Bijdragen 1: 
 De plaatselijke schoolcommissie132 heeft aan de armbesturen der verschillende godsdienstige 
gezindten, alhier, de nota's over 1848 voor tegemoetkoming in de kosten van schoolbehoeften 
aan de Stadsarmenscholen verzonden. De commissie heeft die besturen verzocht deze gelden 
voor het einde der maand te voldoen aan de plaatselijke ontvanger. 
B&W nemen het stuk voor kennisgeving aan en zenden een afschrift aan de plaatselijke 
ontvanger. 
Bijdrage 2: 

 
131 GAH 13, 28 November 1849, folio 92 
132 GAH 173, 23 Januari 1849, folio 12vo 
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Zie voor het identieke bericht van B&W aan de ontvanger GAH 599, 24 Januari 1849, folio 
45. 
Bijdrage 3: 
Missive van 18 Mei, daarbij mededeling133 doende van de plaats gehad hebbende ontvangsten 
wegens schadeloosstelling voor de schrijfbehoeften der Stadsarmenscholen voor 1848 onder 
kennisgeving dat alleen het Rooms-Katholieke Weeshuis tot dusverre met de voldoening in 
gebreke is gebleven, dat bij aldien die zaak geheel is afgedaan en deze post over het afgelopen 
jaar kon worden gesloten, daarvan ene formele rekening en verantwoording zal worden 
opgemaakt en  ter goedkeuring aangeboden. 
De Regenten van het Rooms-Katholieke Weeshuis beleefdelijk uitnodigen tot voldoening van 
het door hen verschuldigde wegens de kosten van schrijfbehoeften over 1848 ten bedrage van 
ƒ94,40, vermits het opmaken der stedelijke rekening en verantwoording daarvan afhankelijk 
is. 
  
Rekeningen: 
1. B&W delen aan de boekhandelaar P.J. Persijn mee 134 dat zij bij besluit van 16 Januari hem 
hebben aangesteld tot leverancier van het navolgende: 
 A alle schrijfbehoeften zonder uitzondering, de brieven met gedrukte hoofden daaronder 
begrepen, alsmede alle schrijfboeken zonder drukwerk en de omslagen, 
 B al het bindwerk met uitzondering van dat voor het Archief en de Notulen der     
vergaderingen, 
 C de Couranten, Staats- en Provinciale bladen, en advertentiën in de Couranten, 
 D de gedeeltelijke aankoop van nieuwe boekwerken. 
 
2. Bij B&W is binnengekomen de rekening en verantwoording135 der ontvangsten en uitgaven 
van de Tussenschool over 1848. Onder de uitgaven is niet opgenomen de aan Kroon 
toegekende gratificatie van ƒ50,-, benevens de even hoge rekening voor schoolbehoefte die 
door F. Eyken over het vierde kwartaal van 1848 is ingediend. 
B&W retourneren de rekening van de Plaatselijke ontvanger. Hem wordt verzocht deze 
posten daarop aan te brengen. 
Tevens vragen B&W aan hem136 om toe te lichten het bestaande verschil in de opgegeven 
schoolgelden, die volgens de rekening ƒ1021,33 bedragen en volgens de balans ƒ1104,17. 
  
3 Ingekomen137 de rekening van de Tussenschool met ontvangsten en uitgaven over 1848: 
 Ontvangsten  ƒ1021,33 
 Uitgaven   ƒ1233,27 
 Nadelig saldo             ƒ211, 94 
De rekening wordt goedgekeurd en doorgestuurd naar de plaatselijke ontvanger met 
bijvoeging van een mandaat van ƒ211,94 ter dekking van het nadelige saldo.  
Zie missive B&W in GAH 599, 6 April 1849, folio 127, nummer 217. 
 
4 B&W138 vragen aan de Plaatselijke ontvanger om ten spoedigste aan het College toe te 
zenden de rekening en verantwoording van de ten behoeve van de Stadsarmenschool 

 
133 GAH 172, 22 Mei 1849, folio 81vo 
134 GAH 599, Hoorn 19 Juny 1849, folio 33, nr. 50 
135 GAH 173, 13 Maart 1849, folio 45-45vo 
136 GAH 599, 14 Maart 1849, folio 107, nummer 167 
137 GAH 173, 27 April 1849, folio 58 
138GAH 599, 20 April 1849, folio 137, nr 230 
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gedurende het jaar 1848 verbruikte schoolbehoeften en van hetgeen in mindering daarvan 
door de armbesturen is betaald of nog betaald moet worden. 
 
5 Gedeputeerde Staten hebben op 25 April 1849 besloten139 dat de mandaten wegens toelage 
aan de plaatselijke commissie voor het middelbaar en lager onderwijs voor de aanschaf van 
prijzen moeten worden gespecificeerd door een rekening en verantwoording van de 
commissie gestaafd door de daarbij behorende gecrediteerde schuldvorderingen. 
B&W verzoeken daarom aan de commissie de rekening en verantwoording voor 1848 aan het 
College in te zenden met de daarbij behorende kwitanties teneinde een mandaat voor het 
juiste der uitgaven aan de commissie te kunnen doen toekomen. 
 
6 De plaatselijke schoolcommissie beantwoordt de brief van B&W van 1 Mei140. Men bericht 
bereid te zijn de rekening en verantwoording over 1848 te doen zoals verzocht. Verder vraagt 
ze de som van ƒ350,- voor de uit te reiken prijzen te krijgen. Ook stuurt ze de rekening van de 
boekenverkoper Eyken over het eerste kwartaal 1849. 
 B&W besluiten orde te stellen op voldoening van deze gelden. 
 
7 De plaatselijke schoolcommissie zendt de rekening141 van haar administratie over het 
dienstjaar 1848. Deze stuurt ook de rekening van P.J. Persijn over geleverde schoolboeken ten 
dienste van de Stadstussen- en Armenscholen over het tweede kwartaal van 1849. 
B&W stellen de rekening en verantwoording over 1848 in handen van de daartoe benoemde 
Commissie en stelde orde op de voldoening der rekeningen van de boekverkoper. 
 
8 De plaatselijke schoolcommissie142 verzoekt om de gewone toelage uit de stadskas van 
ƒ350,-. De voorzitter deelt mee dat het mandaat bereids is afgegeven. 
 
9 De rekening van de schoolcommissie143 over 1848 wordt als volgt vastgesteld: 
 Batig slot 1847       ƒ45,77 
 Ontvangsten 1848   ƒ348,60 
 Totaal 1848     ƒ394,37 
 Uitgaven 1848    ƒ312,735 
 Batig saldo 1848     ƒ81,635 

 

Jaarwedden 1849144 
Stadsarmenschool,  de jaarwedden: (de mandaten) 
E. Kriebel, hoofdonderwijzer, (547 tot 548),     ƒ600,-, 
W. Kraay, tweede onderwijzer, (549 tot 552),     ƒ450,-, 
A. Voerman Vulkers, ondermeester (553 tot 556),    ƒ300,-, 
A.P. Vlaming, ondermeester (557 tot 560),      ƒ250,-. 
Generale kosten betaald aan Vlaming wegens schrijflonen, (116 tot 119) ƒ153,80 
Ontvangsten van Vlaming wegens huishuur in de Gravenstraat,    ƒ42,57 
Betaald aan Kroon wegens schoonhouden Armenschool,  (576)     ƒ60,- 
Betaald aan Krom wegens schoonhouden Tussenscholen, (577)     ƒ40,- 
Betaald aan dezelfde voor arbeidsloon,                               (578)    ƒ10,95 
  

 
139 GAH 599, 1 Mei 1849, folio 146, nr 246 
140 GAH 173, 15 Mei 1849, folio 78vo 
141 GAH 173, 12 July 1849, folio 105vo-106 
142 GAH 173, 18 December 1849, folio 172-172vo 
143 GAH 13, 28 November 1849, folio 87-87vo 
144 GAH 1249, Jaarrekening 1849, 131-132 
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De Rendant brengt alhier in uitgaaf een somma van ƒ183,625 wegens het nadelig slot der 
rekening en verantwoording over 1849 ten behoeve van de Tussenscholen, blijkens mandaat 
en daarbij behorende rekening-courant en bijlage (589),   ƒ183,62 
De Rendant brengt dito over de Armenscholen blijkens mand. 590,   ƒ62,50 
Aan Van Uven betaald voor steenkool, mand. 585 tot 587   ƒ126,45 
Diversen: 
Toelage over 1849 aan de plaatselijke schoolcommissie, mand. 579,  ƒ350,- 
Toelage over 1849 aan de Nederlands Israëlitische schoolcommissie, Mand. 580 en 581,  

                                                                                          ƒ300,- 
Toelage aan de Directie/Commissarissen van de zondagsschool Mand. 582,  
                                              ƒ170,- 
Over de Stads Naaischool: 
 9 maanden tractement aan F. Groenewoud, mandaten 568 tot 570,  ƒ150,- 
 3 maanden tractement aan F. Hoebach,  mandaat 571,      ƒ50,- 
 
Aantallen leerlingen, Bewaarschool voor minvermogenden in 1849. 
Uit het algemeen verslag145 van de gemeente Hoorn over 1849; het schoolwezen. 
De tegenwoordige inrichting van het schoolwezen beantwoordt steeds aan haar verwachting. 
Aantal leerlingen: 
 Op de Stadsarmenschool zijn 170 jongens en 138 meisjes,  samen 308 
 Op de Stadstussenschool zijn 134 jongens en 120 meisjes,  samen 254 
 Op de Israëlitische school zijn 33 jongens en 30 meisjes,  samen   63 
 Op de Burgerscholen zijn 109 jongens en 97 meisjes,   samen 206 
 Op de Stadsnaai- en Breischool zijn 52 meisjes     52                                                  
 In totaal zijn er             883 leerlingen 
 
Op de Franse scholen is geen verandering gekomen in het leerlingaantal.   
De jongens school telt 21 leerlingen, de meisjesschool telt 14 leerlingen, samen 35. 
De Latijnse school wordt niet vermeld. 
 
Door de Raad der stad is op 4 October 1849 besloten een Bewaarschool voor min- 
vermogenden op te richten. Dat is een inrichting waar de kinderen uit de behoeftige klasse, 
die te jong zijn om op de armenschool te worden toegelaten, kosteloos kunnen worden 
toegelaten onder het opzicht en de leiding van een onderwijzeresse die uit de stadskas wordt 
gesalarieerd. Zo zal daaraan in het jaar 1850 gevolg aan worden gegeven. 
Ook is besloten tot de oprichting van een muziekschool, alwaar door de stadsmuziekmeester 
kosteloos onderwijs in de muziek zal worden gegeven, even als zulks  bereids door hem wordt 
gedaan in de zangkunst aan de kinderen op de Armen- en Tussenscholen en in de 
Weeshuizen. 
De inrichting van de Tekenschool waarvan het jaarverslag onlangs aan de Gouverneur is 
gezonden, even als die van de Zang- en Toonkunst geven een voldoening aan derzelver 
verwachting. 
 
Ontvangsten en uitgaven voor het Onderwijs 1849. 
 
Staat van Ontvangsten en Uitgaven over 1849. 

Ontvangsten Begroot Werkelijk verschil 
 ƒ114.249,795 ƒ124.852,135 ƒ10.602,34ƒ17,589,45/6987,09 

 
145 GAH 600, 28 Februari 1850, folio 84/85 
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 Uitgaven ƒ114.185,045 ƒ109.687,67 ƒ4.497,375  ƒ1232,65/5730,00 

    
 
Van de verschillende typen onderwijs zijn de ontvangsten en uitgaven als volgt omschreven: 

Ontvangsten Begroot Werkelijk verschil 
Gemeente Scholen ƒ600,00 ƒ600,00 -/- 
    
Uitgaven/onkosten    
Geneeskundige School ƒ1350,00 ƒ1320,00 -/   30,00 
Latijnse School ƒ1750,00 ƒ1676,10 -/   84,90 
Lager Schoolwezen ƒ6350,00 ƒ5307,96 -/1042,04 
 ƒ9450,00 ƒ8304,06 -/1156,94 

 
De uitgaven ten behoeve van het onderwijs, in totaal ƒ8304,06 bedragen 7,6% van de totale 
gemeentelijke uitgaven in 1849. 
 
1.5 Het jaar 1850 

Algemeene zaken, personeel en ruimte 
Personeel 
B&W berichten146 aan de plaatselijke schoolcommissie: 
a. dat aan mejuffrouw Batenburg nog geen gratificatie zal worden  uitgekeerd omdat ze 
wellicht tot onderwijzeresse zou kunnen worden benoemd bij de op te richten stedelijke 
bewaarschool. 
Over hulponderwijzers: 
b. dat de behoefte aan hulponderwijzers pas kan worden vastgesteld als beide tussenscholen in 
één locaal verenigd zijn  en een eventueel andere inrichting van de armenschool is gegeven. 
Wellicht komt daar een ondermeester disponibel. 
Na eventuele beslissing daarover kan de commissie een  nader voorstel indienen. 
 
Over het tractement147 van Kroon: 
B&W sturen aan Kroon bericht dat de Raad geen termen heeft gevonden om zijn tractement te 
vermeerderen. Bij inwilliging van zijn verzoek immers mag verwacht worden dat ook de 
onderwijzers op de armenschool zich dan  onmiddellijk tot het Stedelijk bestuur zouden 
wenden om verhoging van hun salaris. Wel heeft de Raad, evenals vorig jaar B&W 
gemachtigd hem een gratificatie te doen toekomen, even groot als het uitgetrokken bedrag 
voor een élève die nog niet is aangesteld. Het mandaat daartoe is reeds in het bezit van Kroon. 
 
Over de vraag wie de kinderen tot de scholen mogen toelaten: 
De plaatselijke schoolcommissie148 verzoekt wijziging van artikel 11 van het Reglement van 
het Lager Schoolwezen. Daarin wordt de bevoegdheid geregeld om kinderen toe te laten op de 
Stadstussenschool en Stadsarmenschool. De commissie vraagt die bevoegdheid uitsluitend 
aan haar op te dragen. De voorzitter, op de hoogte van deze wens, zegt reeds bij missive van 2 
Maart de commissie te hebben uitgenodigd om bekend gemaakt te worden met de redenen die 
zodanige wijziging nuttig en noodzakelijk maken. Immers geen wijziging mag plaatsvinden 
zonder dat de Raad en vervolgens Gedeputeerde Staten van de provincie daarin worden 
gekend. 

 
146 GAH 600, 3 December 1850, folio 440-441 
147 GAH 600, 21 Januari 1850, folio 32vo-33 
148 GAH 2, April 1850, folio 41vo-42 
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De commissie149 legt haar bezwaren uit. 
De plaatselijke schoolcommissie voldoenend aan een missive van B&W van 21 Maart, nr. 
322, waarin de commissie meedeelt welke bezwaren bij haar bestaan tegen de toepassing van 
artikel 11 van het Reglement op het Schoolwezen van het Lager Onderwijs. 
B&W houden deze missie vooralsnog aan en treden bij de beantwoording ervan in enige 
beschouwingen omtrent de beide door de commissie bedoelde punten. 
 
Financiën 
De aanbesteding150 van de veranderingen in de Stadsschoollokalen. 
De raad keurt de aanbesteding goed van enige vernieuwingen en veranderingen  
     aan de stadsschoollokalen. 
   Deze bestaan in: 
 1 het vergroten van de tussenschool op de tweede verdieping in de Muntstraat, 
 2 het vertimmeren van de gewezen wachtruimte tot schoollokaal waarmee ook in  
    verband staat "de zoo wenselijk geachte vereeniging van de jongens en meisjes  
    van de laagste klasse in één school, ter bevordering der goede orde in het  
    onderwijs en waartoe als dan nader voorstel aan de plaatselijke schoolcommissie  
    zal worden gedaan". 
 De aanneemsom voor het eerste werk wordt betaald in 3 termijnen: 
 A ƒ1000,-, als het werk voltooid is, 
 B in April 1851 de resterende aannemerssom, 
 C in Januari 1852 de overblijvende aanneempenningen. 
 Voor het tweede werk: 
 A ƒ700,- als het werk voltooid is, 
 
Een verzoek151 om verhoging van het tractement door Bakker. 
De Raad behandelt een rekest van de tweede onderwijzer van de Stadstussenschool P. Bakker, 
om door hem daarbij vermelde redenen enige verhoging van tractement dan wel even als de 
Hoofdonderwijzer Kroon bij die inrichting te mogen delen in het geval Kroon een gratificatie 
wordt toegekend. 
Op voorstel van de voorzitter besluit dit de Raad dit stuk in handen te stellen van de 
commissie der begroting over het dienstjaar 1852. 
 
Kroon vraagt weer om verhoging152 van zijn tractement.  
De heer Kroon, Hoofdonderwijzer aan de Tussenschool verzoekt nogmaals om vermeerdering 
van het tractement en als daarvoor geen mogelijkheid bestaat wederom een gratificatie te 
ontvangen.  De commissie voor de rekening en begroting  adviseert evenals over 1849 is 
gedaan, B&W te machtigen over 1850 aan Kroon uit te betalen als gratificatie de toelage, die 
is uitgetrokken voor een tot dusver niet aangestelde élève. 
Het antwoord153 aan Kroon luidt als volgt. 
B&W berichten aan de heer Kroon naar aanleiding van zijn verzoek van 26 September dat de 
Raad het college gemachtigd heeft voor 1850, en zonder enige consequentie voor het vervolg, 
de toelage te betalen die op de Stedelijke begroting is uitgetrokken voor een élève die tot nu 
toe niet is aangesteld, en ook omdat het vooruitzicht bestaat, dat een hulponderwijzer bij de 

 
149 GAH 174, 2 Mei 1850, folio 58vo-59 
150 GAH 14, 3 Mei 1850, folio 25 
151 GAH 662, 19 November 1850, punt 9 
152 GAH 662, 19 November 1850, punt 10 
153 GAH 600, 3 December 1850, folio 439 
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Tussenschool wordt aangesteld ten gevolge waarvan uw taak gemakkelijker zal worden 
gemaakt. Een mandaat (in de marge van het geschrift: "van ƒ75,-") is bijgevoegd. 
 
Bakker154 herhaalt verzoek om tractementsverhoging. 
Bakker komt nogmaals terug op zijn verzoek om tractementsvermeerdering of even als de 
hoofdonderwijzer te delen in een gratificatie. Zijn rekest wordt behandeld in de Raad. 
 
Lokalen 
Op 2 December moet het nieuwe lokaal in gebruik worden genomen. 
B&W brengen ter kennis van de plaatselijke schoolcommissie dat het lokaal voor een 
stadstussenschool in zoverre in gereedheid is, dat het met 2 December kan worden betrokken.  
Daar het College het op prijs stelt dat die school nog op die dag naar het bedoelde lokaal 
wordt overgebracht, verzoeken B&W de commissie  de vereiste maatregelen daartoe te nemen 
en het college mee te delen wanneer de overbrenging heeft plaatsgevonden. 
De verhuizing155 heeft plaatsgevonden en het aantal leerlingen wordt meegedeeld. 
De plaatselijke schoolcommissie heeft op 4 December kennis gegeven van het feit dat het 
lokaal in de Muntstraat, ingericht voor de tussenschool, op de  2de December is betrokken. 
De commissie zendt daarbij eindelijk de door B&W gevraagde klasgewijze opgave van het 
aantal jongens en meisjes op de Stadsarmenschool, alsmede van het getal jongens dat wegens 
plaatsgebrek aan het onderwijs geen deel kan nemen. 
B&W onderzoeken nu de mogelijkheid of er een onderwijzer van de Stadsarmenschool 
overgeplaatst kan worden naar de tussenschool. 
 
Toelatingen. 
Over de nieuwe plaatsingslijsten156. 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie ten geleide van de Staten tot aanvragen van 
plaatsing op de Stadstussenschool en de Stads armenschool. 
B&W geven aan welke kinderen toegelaten kunnen worden tot 
 1 de Stadstussen- en Armenschool, 
 2 de Jongensarmenschool en 
 3 de Meisjesarmenschool. 
En stuurt dit bericht aan de plaatselijke schoolcommissie. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt aan B&W aanvragen tot plaatsing van kinderen op de 
scholen. Ze verzoekt de Staten voorzien van de beslissing van B&W terug te zenden. 
B&W besluiten 157 de toelatingen met uitzondering van enkelen, zoals op de lijsten staan 
aangetekend, toe te staan. 
 
Verzoek158 tot extra ondermeesters. 
De plaatselijke schoolcommissie verzoekt om toevoeging van één of twee onder- meesters op 
de Tussenschool omdat er door de toename van het aantal leerlingen dringend behoefte is aan 
hulponderwijzers. Het verzoek wordt doorgestuurd naar de commissie voor de begroting. 
Het verzoek159 wordt aangehouden. 
De Raad houdt het verzoek van de plaatselijke schoolcommissie om het aantal hulp- 
onderwijzers op de Tussenschool uit te breiden. aan. De reden is gelegen in het feit dat de 

 
154 GAH 174, 17 December 1850, folio 153vo 
155 GAH 174, 17 December 1850, folio 153vo-154 
156 GAH 174, 26 Februari 1850, folio 27vo 
157 GAH 174, 24 Mei 1850, folio 68vo-69 
158 GAH 662, 8 Augustus 1850, punt 10 en GAH 14, 8 Augustus 1850, folio 40vo 
159 GAH 662, 19 November 1850, punt 4 en GAH 14, 19 November 1850, folio 63 
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Raad wil wachten op de aanstaande vereniging van de beide Tussenscholen in één en 
hetzelfde lokaal omdat men dan eerst zal kunnen beoordelen of die behoefte nog steeds 
bestaat en of door eventuele reorganisatie van de Armenscholen een ondermeester disponibel 
wordt. Om dezelfde reden wordt ook aangehouden de sollicitatie van J. Korver, ondermeester 
te Asperen naar het hulponderwijzerschap in Hoorn. 
Zodra de nieuwe regeling er is kan de plaatselijke schoolcommissie een nader voorstel 
indienen. 
 
Enkele details160 van de lijsten. 
B&W retourneren aan de plaatselijke schoolcommissie de lijsten met aanvragen om toelating 
en plaatsing van de kinderen op de Tussenscholen en Armenscholen; daarop is de beslissing 
van het College aangegeven. 
Naar aanleiding van het schrijven van de commissie van 26 augustus deelt B&W voorts mee: 
1 geen bezwaar te hebben tegen de toelating van het kind van de weduwe Beenzetter op de 
Stadsarmenschool, hetgeen op de lijst vermeld is. 
2 in advies te houden de aanvraag van G. Vons tot plaatsing van zijn zoon op de 
Stadsarmenschool. 
 
Goedkeuring161 van de lijsten. 
B&W keuren op grond van de ontvangen Staten goed, de toelating van leerlingen vermeld op 
de door de plaatselijke schoolcommissie ingezonden Staten en voorzien van hun beslissing162. 
 
B&W vragen aan de plaatselijke schoolcommissie opgave te doen van 
1 klasgewijs het aantal jongens en meisjes, elk afzonderlijk, die de Stadsarmenscholen 
bezoeken. 
2 het aantal jongens en meisjes afzonderlijk, die wel toegelaten zijn, maar nog niet hebben  
kunnen deelnemen aan het onderwijs ten gevolge van de beperkte ruimte der lokaliteiten. 
 
Bijdragen en Rekeningen. 
B&W willen weten welke bedragen163 aan de Stadsarmenscholen zijn verstrekt. 
B&W verzoeken aan de plaatselijke schoolcommissie ten spoedigste een opgave te doen van 
het door de Armbesturen der verschillende godsdienstige gezindten verschuldigde bedrag 
wegens tegemoetkoming in de kosten van de schoolbehoeften voor de Stadsarmenscholen 
over 1849. 
 
B&W zenden aan de Plaatselijke Ontvanger de opgave van de Commissie over het Lager 
Onderwijs betreffende de door de Armbesturen te betalen bijdragen in de schoolbehoefte van 
de Armbesturen: 
 Diaconie Hervormde Gemeente   ƒ148,80 
 Rooms-Katholiek Armbestuur    ƒ95,20 
 Luthers Armbestuur        ƒ6,40 
 Remonstrants Armbestuur       ƒ4,00 
 Doopsgezind Armbestuur       ƒ3,20 
 Totaal      ƒ257,60 
 
B&W vernemen van de ontvanger graag zo spoedig mogelijk bericht: 

 
160 GAH 600, 4 September 1850, folio 248-249 
161 GAH 174, 3 December 1850, folio 149 
162 GAH 600, 3 December 1850, folio 442vo 
163 GAH 600, 29 Januari 1850, folio 37-37vo 
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 1 of dit bedrag al is voldaan en 
 2 of die Armbesturen al zijn uitgenodigd om dit bedrag te voldoen. 
De plaatselijke schoolcommissie deelt aan B&W mee, dat de betreffende nota's aan de 
Armbesturen zijn toegezonden met het verzoek het bedrag voor het einde van de maand te 
voldoen. De voorzitter doet mededeling van het al aan de ontvanger gevraagde bericht 
hieromtrent. 
B&W berichten dat de rekening en verantwoording164 van de plaatselijke schoolcommissie 
over 1848 administratief is gesloten en de raadscommissie geen bedenkingen heeft. 
De schoolcommissie stuurt het financieel overzicht165 aan B&W. 
De plaatselijke schoolcommissie zendt haar rekening en verantwoording in over het dienstjaar 
1849; die sluit op een batig saldo van ƒ84,28. Dit stuk wordt in handen gesteld van de 
raadscommissie belast met het onderzoek der rekeningen. 
De Raad166 keurt het financieel overzicht goed. 
De raadscommissie voor het onderzoek van de rekeningen heeft rapport uitgebracht over de 
rekening en verantwoording van de plaatselijke schoolcommissie over 1849. Omdat in het 
rapport nagenoeg geen bedenkingen hieromtrent worden geuit, keurt de Raad deze rekening 
en verantwoording goed. 
 
De ontvangsten met inbegrip van het batig saldo van 1848, zijnde ƒ81,63, bedragen ƒ430,23 
De uitgaven bedragen ƒ345,95. Het batig saldo over 1849 is ƒ84,28. 
 
Aantallen leerlingen bij de verschillende onderwijstypen  
Het aantal leerlingen per school. 
De tegenwoordige inrichting van het Lager Schoolwezen beantwoordt steeds aan haar 
verwachting: 
 Op de Stadsarmenschool zijn 167 jongens en 150 meisjes, samen   317 
 Op de Stadstussenschool zijn 145 jongens en 113 meisjes, samen   258 
 Op de 3 Burgerscholen zijn 119 jongens en 99 meisjes, samen   218 
 Op de Stads Naai- en Breischool is het aantal meisjes       52                                  
 Op de Franse school voor jongens zijn 27 externe en 1 pensionaire, samen   28 
 En er zijn 18 externe meisjes en 1 pensionaire, samen       19     
 Te zamen is het aantal leerlingen op deze scholen      892  
 Op de Israëlitische school zijn 29 jongens en 30 meisjes, samen      59 
Het totaal aantal leerlingen                951 
 
De bewaarschool voor minvermogenden tot oprichting waarvan de Raad op 4 October 1849 is 
besloten, is vooralsnog niet in werking kunnen treden, aangezien het lokaal, weleer door de 
Tussenschool in gebruik, doch die onlangs naar een ander lokaal is overgebracht, daartoe 
moet worden ingericht; in de loop van dit jaar zal daaraan evenwel kunnen worden voldaan. 
 
De inrichting van de tekenschool waarvan het jaarverslag onlangs aan de gouverneur is 
ingezonden, voldoet aan haar verwachting. Met het onderwijs in het technisch gedeelte wordt 
met dit jaar een aanvang gemaakt. 
 

 
164 GAH 600, 21 Januari 1850, folio 30vo-31 
165 GAH 174, 16 July 1850, folio 94vo 
166 GAH 662, 19 November 1850, punt 5 
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Uit het verslag van de gemeente over 1850167 blijkt dat de hier aanwezige publieke 
inrichtingen en etablissementen van algemene nuttigheid of van genoegen voor de 
ingezetenen bij voortduring in een gunstige toestand verblijven. 
Zo zijn er behalve de eerder vermelde inrichtingen van Onderwijs de navolgende organisaties: 
 1 de afdeling van Bijbel- en Zendelinggenootschap, 
 2 Departement der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, 
 3 Leesbibliotheek met 757 boekwerken op 1440 delen, 
 4 Burgerlijke Zondagschool met 70 leerlingen en Protestantse Zondagschool met 27 
    leerlingen onder de leiding van een der leraren bij de onderscheidene protestantse 
    kerkgenootschappen, 
 5 een Godsdienstige school door de Hervormde Diaconie voor de kinderen van haar  
    bedeelde Ledematen opgericht onder de leiding van de predikanten der Hervormde 
    Gemeente en meer bijzonder onder het van een daartoe expressievelijk door hun bezoldigde 
    onderwijzer met 116 leerlingen, 
6  Afdelingen van het Instituut voor Doofstommen te Groningen, 
7 De Spaarbank waarvan het door deelhebbers gedeponeerde kapitaal tegen de  
   intrest van 3% op de 31ste December 1850, bedroeg de som van ƒ27874,755, 
8 Districtscommissie van het fonds tot aanmoediging en ondersteuning van de  
   gewapende dienst in de Nederlanden, 
9 Afdeling der Maatschappij van Landbouw, 
10 Idem der Maatschappij tot Zedelijke verbetering van Gevangenen, 
11 Subcommissie der Maatschappij van Weldadigheid, 
12 Genootschap tot afschaffing van sterke drank. 
 
Verslagen168 van de subcommissies over de scholen  
B&W nemen voor kennisgeving aan de door de secretaris W.C.J. de Vicq, ingeleverde 
verslagen der subcommissies van de plaatselijke schoolcommissie over de toestand in 1850.  
1 Tussenschool. 
2 Jongensarmenschool, 
3 Meisjesarmenschool, 
4 De bijzondere school der tweede klasse van Hermanus Schoo, 
5 idem van Jan Jacob de Boer, 
6 idem van Augustus Carstens, 
7 Algemene Opmerkingen. 
De subcommissie voor de Tussen- en Armenscholen bestaat uit W. Nijssen, W.J.C. de Vicq 
en E. Eyken. 
 
Het verslag van de staat der Tussen- en Armenscholen binnen de stad Hoorn over het jaar 
1850 is opgemaakt door de subcommissie van gezegde scholen op de eerste Januari 1851. 
De school is wat het aantal kinderen betreft vergeleken met het voorgaande jaar vrijwel 
onveranderd gebleven. Toen bedroeg het aantal leerlingen op 1 Januari 1850 256, van hen 
hebben er 52 de schoolverlaten. Thans bedraagt het aantal leerlingen op 1 Januari 1851 258 
omdat er in 1850 54 leerlingen zijn bijgekomen; van die 258 zijn er 133 jongens en 125 
meisjes, als volgt verdeeld: 
 

Klas Jongens Meisjes Totaal 
Hoogste klasse 32 17 49 
Middelste klasse; 1ste afdeling 24 30 54 

 
167 GAH 601, 14 Februari 1851, folio 58-59 
168 GAH 397 Maart-April 1851, behorende bij B&W, 1 April 1851, nr. 31/424 
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Middelste klasse; 2de afdeling 29 16 45 
Laagste klasse; 1ste afdeling 25 25 50 
Laagste klasse; 2de afdeling 23 37 60 
Totaal 133 125 258 

 
Het personeel bestaat even als in het voorgaande jaar uit de hoofdonderwijzer F. Kroon, 30 
jaar, 2e rang; tweede onderwijzer P. Bakker, 25 jaar, tweede rang. Beiden wenden naar het 
oordeel van de commissie hun beste pogingen aan om de kinderen behoorlijk op te leiden; ze 
voldoen in alle opzichten aan hun roeping. 
Het onderwijs dat gegeven wordt bestaat uit de vakken lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse 
taal, Vaderlandse Geschiedenis, Aardrijkskunde, Getal- en vormleer, Zangkunde en uit het 
stelsel van maten, gewichten en munten. 
De school is geheel klassikaal ingericht; dezelfde boeken worden gebruikt die in het verslag 
over 1847 speciaal zijn opgegeven. 
De commissie heeft de school geregeld om de 2 maanden bezocht. Zij vond dat de kinderen, 
het onderwijzend personeel in aanmerking genomen, vrij goede vorderingen maakten. Ze 
heeft dan ook aan 67 leerlingen prijzen uitgereikt, waarvan 20 in de hoogste, 35 in de 
middelste en 12 in de laagste klasse. 
De schoolbehoeften en het meublement waren steeds in goede staat. 
 
De hereniging van de beide afdelingen der school is in December 1850 tot stand gekomen en 
wel in een net ingericht lokaal boven de Stadsarmenschool. Dit lokaal heeft een lengte van 
25,5 Nederlandse ellen bij een gemiddelde breedte van 6,5 Nederlandse ellen. 
Het lokaal is verdeeld in twee appartementen d.m.v. vier glazen deuren, waarvan de beide  
middelste kunnen worden weggeschoven. Daardoor heeft men het overzicht over de gehele 
school zonder dat de meer levendige werkzaamheden der laagste klasse, welke zich in het ene 
gedeelte bevindt, hinderlijk voor de bij de andere klassen zijn. 
 
De vernieuwing en vermeerdering van het meubilair laat niets te wensen over, zodat deze 
inrichting thans met recht fraai genoemd kan worden. De commissie meent zich te mogen 
vleien, dat nog in dit jaar 1851, zal voorzien worden in de behoefte aan een groter 
onderwijspersoneel, waardoor de school zeker tot een der best ingerichte zal behoren. 
De opkomsten en gedragingen der Kinderen mogen op enkele uitzonderingen na zeer goed 
genoemd worden 
 
Jongensarmenschool169. 
Als hoofdonderwijzer is hier werkzaam E. Kriebel. Hij bezit de 2e rang, als ondermeester 
werkt A. Voerman Vulkers, die de 3e rang bezit. Beiden geven goed onderwijs en gedragen 
zich geheel zoals het hun stand bepaald. 
Het onderwijs is klassikaal en wordt gegeven volgens de leerwijze van Prinsen, in het lezen, 
schrijven, rekenen, de taalkunde en de zangkunst en in het stelsel van Nederlandse maten, 
gewichten en munten. 
In het afgelopen jaar zijn er 34 jongens afgegaan en 32 bijgekomen, zodat het geheel aantal 
scholieren thans 167 bedraagt. 
Van hen behoren 50 tot de hoogste, 50 tot de middelste en 67 tot de laagste klasse. 
Er zijn er nog 54, die in de loop van het jaar wegens plaatsgebrek niet konden worden 
opgenomen. De commissie meent echter alle redenen te hebben om te vertrouwen dat in dit 
plaatsgebrek door het plaatselijk bestuur zal worden voorzien. 
De schoolmeubelen en hulpmiddelen van het onderwijs zijn in de beste staat. 

 
169 GAH 397, vervolg school????. Geldt ook voor de meisjesarmenschool en de hierna volgende scholen. 
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Op de derde September zijn er door de commissie aan 40 jongens uitgereikt 40 hemden, 
terwijl 8 van de vlijtigste bovendien een lakense pet ten geschenke hebben ontvangen. 
De school wordt door de kinderen over het algemeen trouw bezocht en de verordeningen 
omtrent de vaccinatie en besmettelijke ziekten worden nauwkeurig  gehandhaafd. 
Ter afsluiting: De commissie bezoekt de meisjesschool evenals de jongensschool steeds om 
de 2 maanden en refereert zich omtrent de vaccinatie en besmettelijke gebreken, als ook 
omtrent het opkomen der kinderen en haar rapport over de jongensarmenschool. 
 
Meisjesarmenschool. 
Hoofdonderwijzer is de heer W. Kraay; hij bezit de 2e rang. Ondermeester is P. Vlaming, die 
de 3e rang bezit. Beiden geven blijkens de vorderingen der kinderen goed onderwijs. 
Het onderwijs is klassikaal en wordt gegeven in het lezen, schrijven, rekenen, in de beginselen 
der Nederlandsche taal en in de zangkunde. 
De school telt thans 150 kinderen; dit jaar zijn er 45 bijgekomen en 38 afgegaan. 
Ze zijn als volgt verdeeld: hoogste klasse 40, middelste 42 en de laagste 68 meisjes. 
Het lokaal, de schoolmeubelen en de hulpmiddelen van het onderwijs zijn volkomen 
voldoende. 
De meisjes hebben ieder op de derde September een hemd als prijs gekregen en 8 die 
uitgemunt hebben, ontvingen bovendien een katoenen jurk. 
 
Bijzondere school van de tweede klasse: onderwijzer Hermanus Schoo. 
Zoals de commissie bij vroegere verslagen steeds een reden vindt met de meeste lof te 
gewagen van de doelmatige inrichting van deze school, zo kan zij ook thans weer getuigen dat 
dit schoolgebouw haars inziens in alle onderdelen van haar bestemming, zo ook wat het 
ameublement, de hulpmiddelen tot het onderwijs, de verlichting en verwarming, de 
zindelijkheid enz. voldoet. 
Ook mag zij de onvermoeide ijver van de aan het hoofd van deze school geplaatste bekwame 
onderwijzer en het doelmatige onderwijs, dat door hem gegeven wordt, ook nu niet anders 
dan lofwaardig vermelden. 
Gedurende het jaar 1850 is de hoofdonderwijzer bijgestaan door 2 onderwijzers: W. van 
Russen Groen en K.J. Medemblik, die de 2e rang bezitten en een ondermeester van de 4e rang; 
D.S. de Jong. 
Het aantal leerlingen dat zich uitstrekt van 5 tot 13 jaar bedroeg in 1850 97, dat is 16 minder 
dan het voorgaande jaar. Van die 97 zijn er 55 jongens en 42 meisjes. Ze zijn verdeeld over 3 
klassen; het aantal in de hoogste klasse is 35, in de middelste klasse 36 en in de laagste klasse 
26 kinderen. 
Het onderwijs in deze school gegeven, heeft dezelfde vakken van het lager onderwijs als in 
voorgaande jaren. De commissie neemt derhalve de vrijheid zich ten aanzien daarvan te 
refereren aan vroeger uitgebrachte rapporten. 
De gezondheidstoestand heeft gedurende dit jaar bijna niets te wensen over gelaten. 
 
De bijzondere school van de tweede klasse, onderwijzer Jan Jacob de Boer. 
Omtrent de school, die geheel in dezelfde situatie gebleven is, als vroeger rapporteert de 
commissie dat deze zeer doelmatig is ingericht, overvloedig ruim, zindelijk en goed verlicht. 
De voorhanden schoolmeubelen en behoeften tot het onderwijs zijn zodanig ingericht, dat de 
commissie alle reden heeft daarover haar tevredenheid te uiten. 
Die tevredenheid geldt ook de onderwijzer die steeds met de meeste lust en ijver zijn school 
waarneemt, daarbij in 1850 ondersteund door twee kwekelingen Pieter Steuver en Johannes 
Jongbloed. 
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Het aantal kinderen, eveneens tussen de 5 en 13 jaar, bedraagt 69, 1 minder dan vorig jaar.  39 
van hen zijn jongens, 30 meisjes. Ze zijn verdeeld over 3 klassen, 17 in de hoogste, 34 in de 
middelste en 18 in de laagste klasse. 
Het onderwijs omvat de gewone vakken zoals wij vroeger uitgebreid hebben beschreven. De 
gezondheidstoestand van de leerlingen was het afgelopen jaar goed. 
 
De bijzondere school van de tweede klasse, onderwijzer Christiaan A. Carstens. 
Het lokaal is zoals de commissie, eerder heeft opgemerkt, bekrompen genoeg ingericht. Het 
laat dus veel te wensen over. De commissie moet echter wel berusten in de bezwaren die de 
onderwijzer aanvoert om hierin te voorzien. Ook al omdat van dit schoollokaal niet kan 
worden gezegd dat het geheel ongeschikt is ingericht of omdat de ruimte niet toereikend is 
voor het afnemend aantal leerlingen. 
De onderwijzer neemt de school waar zonder hulp van kwekelingen of ondermeesters. Van 
hem kan niet gezegd worden dat hij zonder ijver of geschiktheid de school waarneemt. Wel 
acht de commissie deze school van de gerapporteerde scholen de minste en de manier van 
onderwijzen krijgt van haar niet die goedkeuring zoals in beide andere. 
Het aantal leerlingen in 1850 was 60, waarvan 31 jongens. Ook deze school heeft 3 klassen, 
met 18 leerlingen in de hoogste, 31 in de middelste en 11 in de laagste. 
Het onderwijs omvat zoals elders lezen, schrijven, rekenen, Nederlandse taal, Aardrijkskunde 
en Vaderlandse Geschiedenis. 
De gezondheidstoestand van de leerlingen is goed. 
 
Algemene opmerkingen over de scholen. 
De commissie bezocht de scholen enkele malen in dit verslagjaar. Zij constateerde elke keer 
dat de respectievelijk onderwijzers in alle vakken het onderwijs gaven zoals voorgeschreven 
in artikel 48 en 49 van het Reglement op het Schoolwezen van het Lager Onderwijs. 
Een speciaal examen vorderde de commissie in July om zich te overtuigen van de 
vorderingen. Het bleek de commissie dat de wijze van lesgeven op de eerstgenoemde scholen 
zowel door hoofd- als hulponderwijzers alle lof verdient en doelmatig is, hetgeen bleek uit het 
nut dat de jeugdige leerlingen er doorgaans uitgetrokken hadden. 
Een prijsuitreiking hield de commissie op alle drie de scholen in de maand Augustus. De 
prijzen bestonden uit nuttige en aangename boekjes aan  die leerlingen die het meest hadden 
uitgeblonken door vorderingen, vlijt en een gehoorzaam gedrag. Het is bij deze gelegenheid 
weer voorgekomen dat het uitreiken van ereblijken of prijsjes, op de manier zoals hier op de 
scholen der tweede klasse plaatsvindt, "een gepaste en afdoende prikkel is voor de jeugdige 
leerlingen om de leerlust en vlijt bij hen op te wekken en aan te wakkeren". 
Hoorn, 20 Januari 1851. 
 
Jaarwedden170 en andere financiële zaken  
De definitieve staat van inkomsten en uitgaven voor 1850 over de jaarwedden is als volgt: 
voor de jaarwedden van de Stadsschoolmeesters van de Tussenschool en de Armenscholen,  
de Franse scholen, de Tekenschool en de Muziekschool is toegestaan ƒ6700,00 
De werkelijke uitgaven waren       ƒ5256,18 
Voordelig verschil is        ƒ1443,82 
 
De jaarwedden van diverse scholen, onder vermelding van de mandaatnummers: 
1 E. Kriebel, hoofdonderwijzer,  556-559,      ƒ600,- 
2 W. Kraay, 2e onderwijzer, 560-563,        ƒ450,- 

 
170 GAH 663, 17 April 1851 
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3 A. Voerman Vulkers, ondermeester, 564-567,     ƒ300,- 
4 P. Vlaming Kzn, ondermeester, 568-572,      ƒ250,- 
5 P. Vlaming, voor schrijflonen, 100-123,      ƒ189,97 
 
Andere zaken171  
Aan huishuur betaalt P. Vlaming voor het huis in de Gravenstraat, 39   ƒ57,- 
Niesje Krom voor 1 jaar schoonmaken voor de Stadsscholen, 588-591  ƒ100,- 
Aan Van Uven voor geleverde steenkolen voor de stadsscholen, 600,    ƒ104,65 
  
Diversen: 
Toelage plaatselijke schoolcommissie, 596,                                               ƒ350,- 
Toelage Nederlands Israëlitische school, 594-595,                                     ƒ300,- 
Toelage Zondagschool, 592,                                                                        ƒ170,- 
 
Stadstussenschool:  
nadelig slot op de rekening en verantwoording 602,                                   ƒ156,31 
nadelig saldo op de rekening 603,       ƒ103,44 
 
Stuurmanskunst, slecht lezende kwekelingen en slechte resultaten  
Bericht van de commissie van toezicht op het godsdienstig avondonderwijs in deze stad van 
31 Januari met klachten over het groot aantal kwekelingen172 dat in het geheel niet of zeer 
gebrekkig leest. B&W sturen een afschrift van dit schrijven aan de plaatselijke 
schoolcommissie met het verzoek om hier te adviseren.173 
 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie174 van  25 April waarin ze de brief retourneert 
van de plaatselijke commissie van toezicht op het godsdienstig avondonderwijs van 31 
Januari.  Daarbij heeft ze toegezonden de door de onderwijzers van de Tussen- en 
Armenscholen opgemaakte staten betreffende het lezen der leerlingen met de daarop door een 
onderwijzer van die scholen gemaakte opmerkingen en gestelde inlichtingen. B&W houden 
deze missive aan tot de eerdaags te houden vergadering hierover met een commissie uit de 
plaatselijke schoolcommissie. 
 
Er is van tijd tot tijd gebleken dat hier ter stede behoefte bestaat aan een gelegenheid voor 
onvermogenden om kosteloos onderwijs in de Stuurmanskunst175 te ontvangen. De voorzitter 
van de Raad vraagt B&W te machtigen om bij wijze van proef, daartoe zo mogelijk 
gelegenheid te zoeken met de vrijheid om ter verwezenlijking van dat doel te mogen 
beschikken over een som van hoogstens ƒ150,-.per jaar. Negen leden van de raad verklaren 
zich voor dit voorstel, vier zijn er tegen, omdat ze menen dat hier van geen resultaten zijn te 
verwachten. Bij meerderheid van stemmen wordt overeenkomstig het voorstel van de 
voorzitter besloten. 
 
‘Tot dusver hebben wij ons niet vereerd gevonden met enig bericht of beschouwingen nopens 
de klachten176 van de Kerkenraad der Hervormde Gemeente alhier, nopens de weinige 

 
171 GAH 1250, Jaarrekening 1850, pagina 121-126 
172 GAH 175, 6 Februari 1851, folio 16 
173 GAH 601, 10 Februari 1851, folio 40-41, nr 79 
174 GAH 175, 13 Mei 1851, folio 52vo-53 
175 GAH 15, 17 April, folio 31-31vo 
176 GAH 601, 25 April 1851, folio 121-122 
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ontwikkelingen en uiterst geringe vorderingen der kinderen, welke op de Stadsarmenschool 
onderwijs hebben genoten, u meegedeeld bij ons schrijven van 10 Februari 1851. 
Daar wij die zaak wensen te behandelen in verband met ons schrijven van 4 Januari en met 
uw antwoord van 30 Januari hebben wij op laatst gemeld tot dusver het stilzwijgen bewaard. 
Het belangrijke onderwijzen der behoeftigen is intussen van te overwegend belang en daartoe 
worden ook van stadswege en dus door de Ingezetenen de belangrijke sommen verstrekt om 
ter voorkoming van het naar ons toeschijnt gegronde  klachten niet al het mogelijke aan te 
wenden zonder verder oponthoud. 
Het is daarom dat wij u verzoeken om uw bedenkingen en beschouwingen nopens de klachten 
ons niet langer te onthouden. Hierdoor toch moeten wij worden in staat gesteld tot het in 
overweging nemen van die maatregelen welke de gewenste verbeteringen ten gevolge kunnen 
hebben. 
Nadat wij uw bericht ontvangen en de reeds gedane en verder te doene voorstellen in 
overweging zullen hebben kunnen nemen, om met de commissie uit uw midden in nader 
overleg te treden. 
Aangenaam zal het ons dus zijn dat deze commissie wordt benoemd en wij bij uw bericht met 
de namen der benoemden mogen worden bekendgemaakt.’ 
 
Missive van de Burgemeester van Amsterdam van 16 April 1851 waarin hij een bedrag van 
ƒ10,- overmaakt ten behoeve van de weduwe B. van Dijk met het verzoek om die gelden 
tegen ondertekening van de daarbij gevoegde kwitantie uit te reiken. De voorzitter deelt mee 
dat hier aan reeds is voldaan en daarvan bericht is gedaan op 18 April 1851. 
 
1.6 Het jaar 1851 

Over bedenkingen, ruimte, salarissen en onderwijzers  
Aantal leerlingen en de indeling177 van het lokaal aan de Muntstraat. 
Ingevolge de van U Edelen ontvangen opgaaf bestond het aantal leerlingen op de stadsscholen 
uit: 
- van de eerste klasse;  50 jongens en 40 meisjes, 
- van de tweede klasse;  50 jongens en 42 meisjes, 
- van de 3e klasse;   67 jongens en 68 meisjes. 
 
Het laatste beschikbare lokaal van het gebouw in de Muntstraat zal weldra in orde zijn. Bij 
B&W is nu het denkbeeld ontstaan om de onderwijzer Kriebel te belasten met het onderwijs 
der eerste klasse,  de onderwijzer Kraay met de tweede klasse en één der ondermeesters met 
dat van de 3e klasse, terwijl als dan de andere ondermeester zou kunnen worden overgeplaatst 
op de tussenschool. 
Mocht dit nodig zijn, dan zouden aan de onderwijzers op de Armenscholen meer gevorderde 
leerlingen, tegen een geringe schadeloosstelling ter hulp en assistentie kunnen worden 
toegevoegd of men zou kunnen pogen kwekelingen die tot dusverre niet zijn geplaatst, tegen 
een zeer matige bezoldiging daartoe te verkrijgen. 
Onderwijst ieder een  afzonderlijke klasse, dan kan het onderwijs meer gelijkmatig over allen 
gaan en behoefte de onderwijzer zijn tijd niet tussen de onderscheidende klassen te verdelen, 
en zijn onze informatiën juist, dan zou een onderwijzer zonder verdere hulp voor een klasse 
genoegzaam zijn. 
Wij verzoeken dientengevolge U Edelen, ons dienaangaande derzelver gedachten mede te 
delen en mochten er, zoals wij hopen, tegen deze regeling bij U Edelen gene overwegende 
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bedenkingen bestaan, dan zal het ons aangenaam zijn tevens te bekomen opgave dier 
schikkingen welke ter geregelde uitvoering van dit plan moeten worden gemaakt. 
 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie van 30 Januari178 waarin deze haar gedachten 
meedeelt over het schrijven van B&W van 4 Januari met daarin een voorgestelde verandering 
ten opzichte van het onderwijs op de Stadsarmenscholen zoals dat tot dusver werd gegeven. 
B&W houden deze missive bij voorraad aan en komen er pas op 8 September op terug. 
 
Schrijven179 van de plaatselijke schoolcommissie waarin ze meedeelt dat het lokaal in de 
Muntstraat, vroeger de Wachtkamer (van de Westfriese Munt) genaamd, op 1 Juli 1851 ten 
dienste van de Armenscholen gereed is gekomen. 
Tevens vraagt de commissie op de Tussenschool nog een onderwijzer te benoemen omdat 
daar dringend behoefte aan bestaat. De gehele missiven wordt door B&W in de volgende 
raadsvergadering gebracht. 
 
De plaatselijke schoolcommissie stuurt op 2 Augustus 1851 aan B&W bericht180  dat het 
lokaal in de Muntstraat in gebruik is genomen door de schooljeugd van de Armenschool en 
wel door de derde klas der jongens. Het is voor enige tijd daartoe ingericht en van meubels 
voorzien. 
Door deze schikking die onze commissie wegens de bestaande lokalen het meest uitvoerbaar 
en om vele redenen het verkieselijkst achtte, zijn thans de twee hoogste klassen geplaatst 
onder de onderwijzer Kriebel, terwijl diens ondermeester Voerman Vulkers in het nieuw 
lokaal aan deze laagste klassen der jongens onderwijs geeft. 
Is er door de toevoeging van dit lokaal in een grote behoefte voorzien, wenselijk ware het 
geweest dat aan het plan van die commissie om een ondermeester der Armenschool te kunnen 
missen en aan de onderwijzer der Tussenschool te kunnen toevoegen, gevolg had kunnen 
worden gegeven. 
Immers toch, op die school is een dringende behoefte aan een groter personeel van 
onderwijzers. Zal het onderwijs daar enige vrucht dragen, dan is de plaatsing van nog een 
ondermeester aller noodzakelijkst, Ja zelfs onontbeerlijk. 
Daar echter bij het groot aantal leerlingen op de Armenscholen geen ondermeester aldaar 
gemist kan worden, neemt de commissie andermaal de vrijheid zich tot het College te wenden 
met het instantelijk (onmiddellijk vZ) verzoek een ondermeester, minstens desnoods een 
kwekeling van enige rang voorzien, aan de onderwijzers der Tussenschool toe te voegen. 
Bij de oprichting der Tussenschool werd bepaald dat het aantal leerlingen hoogstens 150 zou 
bedragen, waaraan twee onderwijzers les zouden geven. Dit aantal is ondertussen met wel 100 
vermeerderd, terwijl er niet één onderwijzer is toegevoegd. 
De commissie maakt het College alleen het aantal scholieren bekend, omdat B&W er wel mee 
zullen instemmen, dat het ondoenlijk is dat twee onderwijzers (te weten Kroon en Bakker)  
aan ruim 200 kinderen of wel één onderwijzer (de school is in twee lokalen verdeeld) aan 125 
leerlingen goed onderwijs kan geven. 
Daar onze  commissie reeds meermalen ten dringendste aan het College heeft gevraagd om 
nog een onderwijzer op die school te mogen aanstellen en reeds vroeger het aller 
noodzakelijkste daarvan heeft aangetoond (onder andere bij missive van 15 Juli 1850, 
nummer 77), meent zij thans zich tot dit verzoek te kunnen bepalen. 
Tenslotte neemt de commissie de vrijheid B&W er opmerkzaam op te maken, dat het 
geldelijk voordeel, dat door het grote aantal dan 150 leerlingen (ruim 100) aan de schoolkas 

 
178 GAH 175, 6 Februari 1851, folio 16 
179 GAH 175, 19 Augustus 1851, folio 94 
180 GAH 663, bij Raad 08-09-1851, nr. 5 
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wordt toegevoegd,  een voordeel van ruim ƒ300,-,  alleen al voldoende is, om daaruit nog  een 
geschikte ondermeester te bezoldigen. 
 
Ondertekend: L. Stokbroo, president, W.C.J. de Vicq, secretaris. 
 
Bij missive van de plaatselijke schoolcommissie van 2 Augustus wordt door haar 
aangedrongen op de aanstelling van nog een ondermeester op de Stadstussenschool omdat 
daaraan grote behoefte bestaat. 
De Raad besluit181 B&W te machtigen om gelegenheid te geven tot de aanstelling van een 
derde onderwijzer door daartoe bij de begroting voor 1852 een convenabele som uit te 
trekken. 
 
Onderwijzer P. Bakker van de Tussenschool stuurt een verzoek182 om tractementsverhoging. 
Hij wijst erop dat hij de eer had in 1846 aangesteld te worden met de bepaling dat door de 
hoofdonderwijzer Kroon en hemzelf 150 leerlingen zouden worden onderwezen. 
De school breidde zich ondertussen zo aanmerkelijk uit dat reeds in het volgende jaar, 
alsmede in de jaren daarna,  nu in december 1850 110 leerlingen  aan zijn zorg zijn 
toevertrouwd. Hij neemt dat deze feiten voldoende zijn om zijn aanvrage voor tractements-
verhoging niet af te slaan of dat ook hem een gunst in de vorm van een gratificatie mag 
worden gegeven, zoals de hoofdonderwijzer nu al 2 jaar aaneen heeft. Temeer omdat uw 
College altijd het geluk harer burgers voor ogen heeft en een loonsverhoging ook bijdraagt 
aan de bevordering van mijn familie, die door de dood van mijn vader al een merkbare 
verandering heeft ondergaan. 
 
Er is een verzoek183 ingekomen van F. Kroon, gedateerd op 3 September 1851. 
Hij wijst al op hun in 1848 gedaan verzoek om verhoging van inkomsten, waaraan wel 
aandacht is besteed door de Raad omdat in verband met het groot aantal kinderen op de 
Tussenschool, waardoor een splitsing noodzakelijk was, zijn werkzaamheden zijn 
toegenomen. Toen vond de Raad geen vrijheid tot verhoging over te gaan en hield het verzoek 
aan. Ten gevolgen hiervan schonk de Raad wel een gratificatie aan requestrant van ƒ75,- en 
hij vleit zich ook dit jaar dat bedrag te ontvangen, omdat nog geen assistent kon worden 
verkregen. 
Toch neemt hij de vrijheid zijn verzoek te herhalen. Het aantal kinderen is ondertussen 
gestegen tot boven de 260. Wel is waar zijn de scholen weer herenigd, maar daardoor zijn zijn 
bemoeiingen en zorgen eerder vermeerderd dan verminderd: 
-omdat het opzicht over de kleine school nu dagelijks moet gebeuren. Zelfs bij vermeerdering 
van het onderwijzend personeel zal het onderwijs vruchtbaarder zijn, maar de zorg van een 
hoofdonderwijzer wordt niet verminderd, 
-omdat de kleine school niet het aantal leerlingen kan bevatten dat in het hulplokaal kan 
worden gehuisvest, zo zijn er in de grote school over de 150 kinderen geplaatst, welke allen 
door hem alleen onderwezen worden. 
De ondergetekende gelooft volgaarne dat de Stedelijke Financiën de verhoging van zijn 
tractement vooralsnog niet hebben toegelaten. Hij wenst nu echter de aandacht te bepalen, dat 
de school door de meerdere kinderen ook meer inkomsten heeft verworven. 
Wanneer men het aantal leerlingen dat zich boven de 150 (artikel 20 reglement voor het Lager 
Schoolwezen) op de Tussenschool bevindt, tegen het gemiddelde schoolgeld van 40 cent per 
maand berekent, zal men ontdekken dat die opbrengst ruim ƒ500,- is, waarvan na aftrek van 

 
181 GAH 15, 8 September 1851, folio 55vo 
182 GAH 663, 8 September 1851, verzoek van 4 December 1850, behandeld in Raad 17-12-1850, nr 9 
183 GAH 663, 8 September 1851, nr. 3 
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de meerdere schoolbehoeften een som van ruim ƒ400,- overblijft. Welke som de school dus 
meer opbrengt dan bij de oprichting is gedacht. 
Hopende en vertrouwende op de goedgunstige medewerking van B&W en de Raad als 
vroeger te mogen ondervinden, noemt de ondergetekende zich met de meeste hoogachting, 
Uw Edelachtbare Heren,  
uw dienstwillige dienaar, F. Kroon 
 
In verband met de begroting184 van 1852 worden aan de onderzoekscommissie de volgende 
stukken voorgelegd: 
- een request van P. Bakker, tweede onderwijzer aan de Stadstussenschool om  
  verhoging van tractement of wel ter tegemoetkoming ene gratificatie, 
- missive van de plaatselijke schoolcommissie alhier, waarbij wordt aangedrongen op  
  de aanstelling van meerdere onderwijzers op de Tussenschool, 
- een request van F. Kroon, hoofdonderwijzer aan de Stadstussenschool om  
  verhoging van tractement of ter bekoming ener gratificatie 
 
Request185 ontvangen van de heer W. van Russen Groen, ondermeester aan de bijzondere 
school van de tweede klasse van de heer H. Schoo om te worden benoemd tot tweede 
ondermeester op de Stadstussenschool. 
B&W besluiten dit request in de Raad te brengen. 
 
Naar aanleiding van het ingekomen stuk186 van W. van Russen Groen om te mogen worden 
benoemd tot tweede ondermeester op de Stadstussenschool, besluit de Raad op voorstel van 
de voorzitter om dit stuk en alle verdere verzoeken van die aard te verwijzen naar de 
plaatselijke schoolcommissie. 
Aan deze commissie wordt gevraagd om te adviseren over de manier waarop die benoeming 
zal plaatshebben en zulks zoveel mogelijk in verband met de bestaande verordeningen. 
 
De Raad beraadslaagt over het rapport187 van de commissie die is benoemd om het verzoek 
van de plaatselijke schoolcommissie om nog een onderwijzer op de Tussenschool te plaatsen, 
alsmede over haar mening naar aanleiding van de requesten van Kroon en Bakker, 1e en 2e 
onderwijzer op de Tussenschool om verhoging van tractement of ter bekoming van een 
buitengewone toelage. 
De commissie die bestaat uit de raadsleden P. Opperdoes Alewijn, N. van Exter en W.C.J. de 
Vicq, is benoemd bij raadsbesluit van 21 Oktober 1851. Ze zijn als raadsleden gekozen, als 
gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe gemeentewet maar waren al voor die tijd lid 
van de Stedelijke Raad. 
De commissie rapporteert in het kader van de vaststelling van de begroting 1852 over de 
missive van de plaatselijke schoolcommissie van 2 Augustus waarin deze vraagt om nog een 
onderwijzer op de Tussenschool te plaatsen. 
De commissie is het geheel eens met de plaatselijke schoolcommissie dat het ondoenlijk is dat 
de twee onderwijzers Kroon en Bakker aan ruim 250 kinderen goed onderwijs kunnen geven. 
Zal het onderwijs aldaar enige vruchten dragen dan is de toevoeging van een onderwijzer 
allernoodzakelijkst. Derhalve adviseert de commissie het aantal onderwijzers op de 
Tussenschool met één uit te breiden. 

 
184 GAH 15, 21 October 1851, folio 104-104vo 
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De commissie herinnert de Raad er echter aan dat die in een vorige vergadering reeds de 
grondslag voor zo'n besluit heeft gelegd, waardoor voor die uitbreiding reeds een post op de 
begroting 1852 is gebracht. 
De commissie wijst er dan op dat naar haar oordeel de requesten van Kroon en Bakker in 
verband staan met de missive van de plaatselijke commissie, althans naar de door de Raad te 
nemen beslissing over dit verzoek, omdat de requesten tot tractementsverhoging of van 
verkrijging van een gratificatie, geheel voortspruiten uit de vermeerderde werkzaamheden der 
requestranten sedert de oprichting van die school door het steeds toenemende aantal 
leerlingen. Daarom komt het de commissie doelmatig voor ook over deze requesten te 
rapporteren. 
De commissie erkent dat de werkzaamheden der onderwijzers aanmerkelijk zijn toegenomen 
aangezien het aantal leerlingen sinds de oprichting van de school met ruim 100 is 
vermeerderd. De commissie meent echter dat als aan die school nog een onderwijzer wordt 
toegezegd de door de requestranten aangegeven motieven geheel komen te vervallen. 
Daarom adviseert de commissie aan de Raad het verzoek van beide requestranten van de hand 
te wijzen. Slechts ten opzichte van de onderwijzer Kroon meent de commissie voor dit jaar 
een gratificatie en wel omdat hij die de laatste twee jaren genoten heeft, ook voor dit jaar toe 
te staan. 
Omdat op de begroting van 1852 al een som is opgevoerd voor nog een aan te stellen 
onderwijzer op de Tussenschool wordt besloten over dit punt niet nader te beraadslagen. 
Wat het tweede punt betreft merkt de voorzitter op dat verzoek bij beide requestranten 
tweeledig is, namelijk verhoging van tractement of toekenning van een gratificatie. 
Hij geeft aan dat het advies van de commissie ook tweeledig is. Het wijst de verhoging van 
tractement af, maar ze kent dit jaar wel weer een gratificatie toe aan de hoofdonderwijzer 
Kroon. 
De heren Tasman, Van Styrum, Van Pabst Rutgers, Stokbroo, De Vries, Opperdoes Alewijn, 
Duker, Kroon en Jorritsma voeren hierover het woord. De meesten van hen zijn van mening 
dat wanneer aan Kroon een gratificatie wordt toegekend, die ook gegeven behoort te worden 
aan de onderwijzer Bakker. 
De voorzitter stelt daarop de vraag of de Raad zich met het eerste deel van het advies van de 
commissie kan verenigen of dat men meent dat de traktementen van de onderwijzers moeten 
worden verhoogd. Hij voegt daar de vraag aan toe of de Raad zich kan verenigen met het 
advies van de commissie om de onderwijzer Kroon een gratificatie te geven. 
Vóór het advies van de commissie stemmen: Van Styrum, Stokbroo, Duker, Van Exter, 
Jorritsma, De Vries, De Vicq, Carbasius, Van Pabst, Rutgers, Opperdoes Alewijn en de 
voorzitter Van Akerlaken. Tegen stemmen de leden: Tasman en Kroon. 
Tenslotte brengt de voorzitter ter tafel het door verschillende leden te kennen gegeven 
verlangen of ook aan de tweede onderwijzer Bakker al dan niet een gratificatie moet worden 
verleend.  De Raad besluit met 10 tegen 3 stemmen daar aan te voldoen. Vóór stemmen: 
Tasman, Van Styrum,  Stokbroo, Duker, Jorritsma, De Vries, De Vicq, Carbasius, Van Pabst 
Rutgers en de voorzitter Van Akerlaken. 
Omdat de commissie geen advies heeft uitgebracht over de hoogte van de te verlenen 
gratificatie, wordt op voorstel van de voorzitter besloten aan de hoofdonderwijzer Kroon een 
gratificatie te verlenen van ƒ75,- en in verhouding tot de door elk genoten tractementen, aan 
de onderwijzer Bakker een gratificatie van ƒ37,50. 
 
De commissie, benoemd op 21 October 1851 tot onderzoek van de staat van de begroting 
voor het dienstjaar 1852, rapporteert188 onder meer: 

 
188 GAH 663, 28 November 1851, nr. 2 
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Bij de grote toeneming van het aantal schoolkinderen op de Stadstussenscholen is het nodig 
gebleken om aldaar, boven het aantal aanwezigen onderwijzers, nog een ondermeester aan te 
stellen. Die post zal gedeeltelijk bestreden worden uit de meerdere opbrengst der 
schoolgelden, maar vereist ook  een verhoogde stadsbijdrage. Vooralsnog zal daarvoor, op 
artikel 65 paragraaf 3, ƒ75,- worden uitgetrokken. 
 
De jaarwedde189 van de meesters in 1852. 
De voorzitter vraagt of de Raad zich kan verenigen met het vroeger gedane voorstel tot 
aanstelling van nog een ondermeester op de Stadstussenschool op een tractement van ƒ250,-. 
De heer De Vicq heeft de bedenking of dit tractement niet te laag is. De voorzitter vindt dat 
zich voor dit bedrag voldoende sollicitanten zullen aanmelden. Voorstel wordt daarop met 
algemene stemmen aangenomen.  
Besloten wordt in de notulen aan te tekenen,  "dat de raad heeft besloten nog een 
ondermeester op de Stadstussenschool aan te stellen op een tractement van ƒ250,-". 
 
Toelating en plaatsing 
De plaatselijke schoolcommissie vraagt op 15 Februari190 toestemming tot plaatsing op de 
Stadstussen- en Armenscholen. B&W retourneren de staten met hun goedkeuring tot 
plaatsing. 
B&W retourneren de aanvragingslijsten191 voor plaatsing van kinderen op de Stadstussen- en 
Armenscholen. Wat betreft het verzoek voor plaatsing betreffende kinderen uit de gezinnen 
Spijkman van 15 Februari, zijn door het College mede op de lijst geplaatst Margaretha 
Spijkman en Abel Vons. 
Dezelfde procedure192 in verband met toelating van leerlingen193. Idem.194 
B&W zenden aan de plaatselijke schoolcommissie195 de lijsten terug met verzoeken tot 
plaatsing van kinderen op de Stadstussen- en Armenscholen. Het college heeft zijn beslissing 
erop vermeld en stuurt ook de bijlage terug. 
"Wel vestigen wij de aandacht van de commissie op het feit dat de verzoeken tot toelating op 
de Stadsarmenscholen in de meeste gevallen niet door de belanghebbende zijn getekend, noch 
de verklaring inhouden dat de verzoekers niet kunnen schrijven. Wij nodigen u uit te zorgen 
dat daaraan in het vervolg wordt voldaan.” 
 
Bijdragen en Rekeningen. 
Het verzoek van B&W aan de plaatselijke schoolcommissie om opgave.196 
De plaatselijke schoolcommissie heeft op 14 Januari het verschuldigde bedrag197 ingezonden 
dat door elke godsdienstige gemeente al hier moet worden voldaan voor tegemoetkoming in 
de kosten van de school behoefte van de Stadsarmenscholen over 1850. B&W besluiten 
afschrift hiervan te sturen aan de plaatselijke ontvanger198 

 
189 GAH 663, Raad 2 December 1851, art. 64 
190 GAH 175, 18 Februari 1851, folio 20vo 
191 GAH 601, 19 Februari 1851, folio 68vo-69 
192 GAH 175, 26 Mei 1851, folio 59 
193 GAH 601, 22 Mei 1851, folio 143, nummer 272. 
194 GAH 601, 2 September 1851, folio 213, nummer 437. 
195 GAH 601, 10 December 1851, folio 296 
196 GAH 601, 10 Januari 1851, folio 9 
197 GAH 175, 14 Januari 1851, folio 8 
198 GAH 601, 18 Januari 1851, folio 21 
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Missive199 van de plaatselijke schoolcommissie met opgave van kosten van het door elke 
godsdienstige gezindte alhier verschuldigde bedrag ter tegemoetkoming in de kosten van 
schoolbehoefte aan de Stadsarmenscholen verstrekt ten dienste der kinderen der verschillende 
godsdienstige gemeenten over het jaar 1851: 
 Gereformeerd, 103 kinderen à ƒ0,80  somma ƒ   82,40  
 Katholiek, 130 kinderen à ƒ0,80   somma  ƒ104,- 
 Luthers, 7 kinderen à ƒ0,80       somma      ƒ5,60 
 Doopsgezind, 5 kinderen à ƒ0,80    somma       ƒ4,- 
 Totaal  245 kinderen           196,- 
 
Aldus opgemaakt door de plaatselijke schoolcommissie op 19 Januari 1852. 
 
Rekeningen 
De plaatselijke schoolcommissie zendt op 30 Januari200 de rekeningen der Stads- 
tussenscholen en Armenscholen over het vierde kwartaal van 1850 in. Ook verzoekt deze 
bekend gemaakt te worden met het door de Stedelijke Raad genomen besluit op het request 
van Mej. Bakker. 
De voorzitter deelt mee dat aan het laatste al is voldaan op 3 Februari terwijl ook opdracht is 
gegeven om de rekeningen te voldoen. 
 
De plaatselijke ontvanger deelt mee201 dat de rekening-courant over  de Tussenschool in 1850 
sluit met een nadelig saldo van ƒ156,315. 
Die van de Armenscholen over 1850 sluit met een nadelig saldo van ƒ103,44. 
B&W bevinden de rekeningen in alle delen akkoord en besluiten ze goed te keuren. De 
plaatselijke ontvanger wordt gekwalificeerd de nadelige saldo's in uitgaaf te brengen op 
artikel 69 van de staat van de begroting van het dienstjaar 1850. 
 
De staat van dienst202 over het jaar 1850 betreffende het onderwijs: 
Ontvangsten voor de geneeskundige school (de provinciale bijdrage): ƒ600,-. 
Uitgaven in guldens: 

 Toegestaan Uitgegeven Different 
Geneeskundige school 1350,- 1320,- + 30,- 
Latijnse school 1750,- 1668,20 + 81,80 
Lagere school wezen 6700,- 5256,185 +1443,885 

 
De plaatselijke schoolcommissie203 heeft de rekeningen van Boekverkoper Persijn wegens 
leverantie van de schoolbehoeften aan de Stads- en Armenscholen aan B&W gestuurd. Deze 
geven opdracht het mandaat uit te schrijven. 
De plaatselijke schoolcommissie204 zendt  rekening en verantwoording van haar administratie 
over het dienstjaar 1850 aan B&W. Deze stellen het stuk in handen van de ingestelde 
raadscommissie voor de rekeningen. 
 
De commissie van de rekeningen stelt vast205: 

 
199 GAH 402, 19 Januari 1852, nr 31 
200 GAH 175, 6 Februari `85`, folio 16 
201 GAH 175, 18 Maart 1851, folio 34vo 
202 GAH 663, 17 April 1851 
203 GAH 175, 5 Augustus 1851, folio 90vo 
204 GAH 175, 19 Augustus 1851, folio 96 
205 GAH 15, 8 September 1851, folio 68vo 
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de ontvangsten van de rekeningen voor de plaatselijke schoolcommissie in 1850 bedragen met 
inbegrip van het batig saldo van 1849, ad ƒ84,28: 
in ontvangst   ƒ432,88 
in uitgaaf    ƒ402,47 
Batig slot 1850   ƒ30,41 
 
Missive van de plaatselijke schoolcommissie206 van 22 October. 
De commissie zendt de rekeningen in van de geleverde schrijfbehoefte enz. ten dienste van de 
Stadstussen- en Armenscholen over het derde kwartaal van dit jaar. 
B&W besluiten orde te stellen op het voldoen van deze declaratie, dat wil zeggen ze sturen de 
mandaten ter betaling aan de plaatselijke ontvanger. 
 
Administratieve lijsten, beoordelingen en algemene zaken207 over 1851 
Verzoek 
1 Ten einde aan de bij ons van het Hooge Bestuur ontvangen aanschrijving te kunnen 
voldoen, moeten wij U Edele verzoeken voor 31 Januari 1852 aan ons mee te delen de 
inlichtingen op bijgaande nota vermeld. Wij nemen de vrijheid uw aandacht op de door ons 
gestelde tijdsbepaling te vestigen met dringende uitnodiging om die niet te overschrijden. 
 De plaatselijke schoolcommissie wil opgaaf van: 
A van de Openbare en Bijzondere Scholen op 15 Januari en 15 Juli 1851 met toezending van 
2 exemplaren van de stad, als één exemplaar van 15 Januari en één exemplaar van 15 Juli, 
B de grootheid van het onderwijzend personeel: 1. op de openbare scholen, 2. op de 
bijzondere scholen 1e en 2e klasse, alles met onderscheiding van rang, 
C aantal leerlingen die kosteloos onderwijs ontvangen naar onderscheiding van de 
verschillende godsdienstige gezindten, 
D toestand van de schoollokalen, 
E mededeling van het meer of minder voldoende zijn van het bestaande onderwijs, 
F van het aantal zuivere kostscholen; het leerlingaantal, gesplitst naar jongens en meisjes, 
G van het aantal kost- en dagscholen het getal der leerlingen, gesplitst naar jongens en 
meisjes, 
H opmerkingen omtrent het onderwijs op de scholen genoemd onder F en G. 
 
2 Van de commissie van de zang- en toonkunst: 
A  het aantal zangscholen op 15 Januari en 15 Juli 1851 met toezending van de staten waarop; 
B haren toestand, 
C het getal leerlingen, gesplitst naar jongens en meisjes, 
D opgave van de onderwijzers, 
E opmerkingen omtrent het onderwijs, 
F wijze waarop in de kosten dier scholen wordt voorzien. 
Een gelijke opgave wordt gewenst voor de muziekscholen en voor de tekenschool. 
 
3 Van de curatoren van de Latijnse school. 
Gewenst wordt te ontvangen op 15 Januari en  15 Juli 1851: 
A het getal van leerlingen, 
B het getal van leraren, 
C de veranderingen welke het onderwijzend personeel heeft ondergaan, 
D het aantal leerlingen dat voor het eerst de school heeft bezocht, 

 
206 GAH 175, 3 November 1851, folio 126 
207 GAH 601, 31 December 1851, folio 351 
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E opmerkingen omtrent de staat van het onderwijs, 
F welke behoefte er bestaat aan uitbreidingen. 
 
4 Van de lectoren der Clinische scholen wordt een opgave verwacht als onder 3 wordt 
vermeld. 
5 In antwoord op de brief van B&W208 van 31 December 1851 nr. 656 heeft de secretaris van 
de plaatselijke schoolcommissie de heer W.C.J. de Vicq de gevraagde gegevens ingestuurd 
over de situatie op 15 Januari 1851 en voor 15 Juli van hetzelfde jaar. 
De rapportage betreft de bijzondere scholen der tweede klasse, de Tussenschool en de 
Armenschool. 
De toestand in 1851 wijkt behalve op de Armenschool weinig af van die van 1850. 
 
6a De tussenschool. 
De onderwijzers zijn dezelfde. Er is een toezegging van het Stedelijk Bestuur dat een 
ondermeester mag worden aangesteld. 
Het aantal leerlingen bedraagt: 

 Jongens Meisjes Totaal 
Hoogste klasse, 1e afdeling 30 18 48 
Hoogste klasse, 2de afdeling 16 8 24 
Middelste klasse, 1e afdeling 15 15 30 
Middelste klasse, 2de afdeling 20 25 45 
Laagste klasse, 1e afdeling 29 21 50 
Laagste klasse, 2de afdeling 37 23 60 
 147 110 257 

 
Wanneer men in aanmerking neemt dat de hoofdonderwijzer alleen 153 der oudste kinderen 
moet onderwijzen, zal het wel geen betoog behoeven, dat er van het onderwijs in de 
Vaderlandse Geschiedenis, Aardrijkskunde enz., niet veel werk gemaakt kan worden. De 
klachten van de onderwijzer over het vroeg verlaten der school door de meisjes, meestal met 
hun 10e jaar, komt de commissie als moeilijk te verhelpen, voor. 
6b De jongensarmenschool209. 
Het verslag van de Jongensarmenschool wijkt op enkele punten af van dat over 1850.  
In 1851 was het leerlingen verloop: 
36 jongens verlaten de school, 
78 jongens kwamen erbij, zodat het aantal leerlingen dat in 1851 geteld werd, er 167 waren en 
nu gestegen is tot 209. 
 
Deze buitengewone vermeerdering is toe te schrijven aan de uitbreiding van de Jongensschool 
in 1851, tot stand gekomen door de zorg van het Edel Achtbare bestuur, die deze heeft 
ondergaan. Aan de gewone school is toegevoegd een lokaal waarin de laagste klasse ten 
getale van 115 kinderen is opgenomen. 
Hierdoor konden ook de 54 kinderen geplaatst worden, die sedert lang reeds een aanvraag tot 
plaatsing gedaan hadden. 
 
Het aantal leerlingen is als volgt verdeeld 
De eerste klasse;        48 jongens, 
De middelste klasse;  54 jongens, 
De laagste klasse;    115 jongens, 
Totaal                       217 jongens. 

 
208 GAH 402, Vergadering B&W, 19 Januari 1852 
209 GAH 402, Vergadering B&W, 19 Januari 1852 
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De gebruikte boeken zijn dezelfde als aangegeven staan in het verslag van 1847. 
De schoolmeubelen en de schoolbehoeften zijn in de beste staat. In wat voor het nieuwe 
bijlokaal ontbrak, is reeds gedeeltelijk voorzien en zal verder worden uitgebreid. 
Op 11 augustus 1851 werden aan de leerlingen prijzen uitgereikt, te weten 34 hemden aan 34 
jongens, terwijl 8 der vlijtigste bovendien een lakense pet kregen. 
 
7 Over de bijzondere scholen210 der eerste klasse. 
-1. De Stadstussenschool. 
 Hoofdonderwijzer is Frans Kroon, de tweede onderwijzer is Peter Bakker.  Beide 
onderwijzers hebben de tweede rang. Het salaris van Kroon is ƒ600,-, en dat van Bakker 
ƒ300,-. Het onderwijs is zeer goed, het schoolvertrek voldoet als uitmuntend. 
 Opmerking: de onderwijzer ontvangt boven zijn tractement 5% van de som der schoolgelden, 
waarvoor hij met de inning is belast. 
- 2. De Stadsarmenschool voor jongens. 
De hoofdonderwijzer is Evert Kriebel; hij heeft de tweede rang. De tweede onderwijzer is 
Antonie Voerman Vulkers met de derde rang. Hun bekwaamheid is voor beide zeer goed, ook 
hun gedrag is zeer goed. 
Het salaris van Kriebel is ƒ600,-, dat van Vulkers ƒ300,-. 
Het aantal leerlingen is 166 jongens, te onderscheiden in: 92 Gereformeerd, 67 Rooms-
Katholiek, 3 Luthers, 3 Remonstrants en 1 Doopsgezind. 
Het onderwijs is zeer goed, het schoolvertrek voldoet uitstekend 

Opmerking: Door de Armbesturen der verschillende godsdienstige gezindten wordt voor ieder kind 
hunner gemeente dat onderwijs op de Armenschool ontvangt voor tegemoetkoming in de kosten der 
schoolbehoeften jaarlijks 80 cent aan het gemeentebestuur uitgekeerd. 

- 3. De Stadsarmenschool voor meisjes. 
De hoofdonderwijzer is Willem Kraay, de ondermeester is Peter Vlaming. Kraay heeft de 
tweede rang en Vlaming de derde. De bekwaamheid van Kraay is goed en die van Vlaming 
zeer goed. Het gedrag van Kraay is goed en dat van Vlaming zeer goed. Het salaris van Kraay 
bedraagt ƒ450,- en dat van Vlaming is ƒ300,-. 
Het aantal leerlingen is 156 meisjes, als volgt verdeeld:  er zijn 83 Gereformeerden, 66 
Rooms-Katholieken, 2 Luthersen, 2 Remonstranten en 3 Doopsgezinden. 
Het onderwijs is goed en het schoolvertrek voldoet als zeer goed. 
 
8 Over de Bijzondere Scholen der tweede klasse. 
-1. De school van Hermanus Schoo vergeleken met 1850. 
Er zijn dezelfde ondermeesters met de 3e rang:  W.J. van Russen Groen en K.J. Medemblik.  
Ze tonen meer en meer geschiktheid en aanleg te hebben. 
Het aantal leerlingen op 1 Juli 1851: 
51 jongens en 36 meisjes. 
In Januari 1852 is dat 48 jongens en 31 meisjes. 
De leeftijd is doorgaans van 12 á 13 jaar. 
Het verschil met het vorig jaar, niet minder dan 18 leerlingen, zit voornamelijk in de laagste 
klassen; het wordt door Schoo toegeschreven aan het feit dat meer en meer op de 
bewaarschool kinderen langer dan tot hun 5 jaar worden gehouden. 
 
De klassenindeling is als volgt: 
De hoogste klasse; 26 jongens en 8 meisjes, 
De 2e klasse; 14 jongens en 16 meisjes, 

 
210 GAH 402, Vergadering B&W, 19 Januari 1852 
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De derde klasse; 8 jongens en 7 meisjes. 
Totaal; 52 jongens en 31 meisjes. 
 
-2. De school van Jan Jacob de Boer. 
Hij heeft de 2e rang, zijn bekwaamheid is zeer goed, evenals zijn gedrag. 
Het schoolgeld bedraagt ƒ16,-. 
Onderwijs en schoolvertrek zijn beide zeer goed. 
De school heeft hulp want er is een kwekeling Peter Stuiver. Hij is een jongeling van een 
braaf en zedelijk karakter, die de beste aanleg en geschiktheid tot het vak van lager onderwijs 
schijnt te bezitten. 
Het aantal leerlingen is 67, dus 2 minder dan vorig jaar. 
De leerlingen zijn als volgt verdeeld: 
De hoogste klasse; 13 jongens en 3 meisjes, 
De middelste klasse; 13 jongens en 19 meisjes, 
De laagste klasse ;13 jongens en zes meisjes, 
Totaal; 39 jongens en 28 meisjes. 
 
-3. Over de school van Christiaan August Carstens. 
Hoofdonderwijzer Christiaan August Carsten heeft de tweede rang, zijn bekwaamheid is  
goed en zijn gedrag is zeer goed. Het onderwijs is goed en het schoolvertrek voldoet redelijk. 
Hoewel aangemerkt eerder als bekrompen te zijn, is ze toch niet geheel ondoelmatig ingericht. 
In het bijzonder wat ameublement en hulpmiddelen tot het geven van Onderwijs betreft. De 
commissie moet er in berusten dat de onderwijzer bezwaar maakt tegen de aanschaf van een 
geschikter lokaal, temeer waar bij het afnemend aantal der kinderen de ruimte voldoende is.  
De onderwijzer geeft alleen les, is ijverig en heeft ook geschiktheid tot het vak, hoewel deze 
school de minste van de drie bijzondere scholen is en de wijze van Onderwijs geven  niet die 
hoge mate van goedkeuring krijgt als in de andere twee het geval is. 
De klassenindeling is als volgt met 50 kinderen 10 minder dan vorig jaar: 
De hoogste klasse; 12 jongens en 7 meisjes, 
De middelste klasse; 13 jongens en 11 meisjes, 
De laagste klasse; 1 jonge en 6 meisjes, 
Totaal; 26 jongens en 24 meisjes. 
Het onderwijs bestaat uit de gewone vakken. 
 
Jaarrekening211 over 1851  
(Bij iedere uitgavepost worden de mandaatnummers vermeld.) 
 
De jaarwedden e.a. van de Stadsarmenschool: 
E. Kriebel, hoofdonderwijzer, 586 tot 589,   ƒ600,-, 
W. Kraay, tweede onderwijzer, 590 tot 593,    ƒ450,-, 
A. Voerman Vulkers, ondermeester, 594 tot 597,  ƒ300,-, 
P. Vlaming, ondermeester, 598 tot 601,   ƒ250,-. 
Betaald aan Vlaming voor schrijflonen, 107 tot 110,   ƒ104,17, 
Ontvangen van Vlaming voor de huur van het huis in de Gravenstraat, 40   ƒ57,-, 
Betaald aan Niesje Krom voor schoonhouden van de school, 618 tot 621,  ƒ100,-. 
 
- Onkosten van de Stadsarmenschool en Tussenschool. 

 
211 GAH 1251, Jaarrekening 1851, pagina's 33, 42, 126-133 



 
 

78 
 

Betaald aan H.J. Bierenbroodspot voor de tweede termijn der bedongen 
aannemingspenningen en van het tariefwerk voor het vernieuwen der Stadsscholen in 1851, 
198 en 199,   ƒ952,35. 
Betaald aan Bierenbroodspot voor diverse werkzaamheden aan de stadsscholen, 628 tot 630,   
ƒ242,355 
Betaald aan Van Uven voor steenkool voor de Stadsscholen, 631 tot 633,   ƒ110,25. 
 
-Tekorten van de Stadstussen- en Armenscholen in 1851. 
Tussenschool:  door de Rendant ingebracht het tekort op de rekening en verantwoording 
betreffende de tussenschool,  636,   ƒ204,955 
Armenschool: het door de Rendant ingebrachte tekort op de rekening en verantwoording 
betreffende de Armenschool, 637   ƒ123,845 
 
-Diversen: 
 Toelage voor de directie van de Zondagschool over 1851:    622,   ƒ170,-, 
 Toelage voor de commissie van de Nederlands Israëlitische schoolcommissie, 624 en 625,     
ƒ300,-, 
 Toelage voor de plaatselijke schoolcommissie in 1851,  623,    ƒ350,-. 
 
-Stadsnaaischool: 
 Betaald aan Trijntje Hoebach voor 1 jaar tractement als stadsnaaivrouw,  610 tot 613, ƒ200,-, 
 Betaald aan reis- en verblijfkosten bij gelegenheid van het alhier gehouden   
 vergelijkend examen voor de muziekmeester: 
 C.F. Zillinger, muziekmeester, te Elburg, 639,   ƒ25,-, 
 H.A. Meijroos, wegens huren van een piano, 640,   ƒ20,75 
 
Aan Bierenbroodspot wordt  betaald ƒ9,-  voor het maken van een houten bord voor de 
kiezerslijsten in 1851, mandaat 645. 
 
1.7 Het jaar 1852 

Informatie over Sollicitanten in 1852. 
A Oproepen212 voor sollicitanten in de kranten. 
Bericht van de plaatselijke schoolcommissie van 23 Januari 1852 naar aanleiding van een 
schrijven van de schoolopziener over plaatsing van de oproeping van sollicitanten voor 
ondermeester op de Stadstussenschool ook te doen in de Hoornse Courant. 
Besloten wordt om oproepen te plaatsen in de Haarlemmer en de Hoornse Couranten. 
De president (Stokbroo en de secretaris De Vicq) vragen aan B&W de oproep zo spoedig 
mogelijk in de Hoornse Courant te plaatsen, geen vergelijkend examen te houden, maar na 
ingewonnen advies van de plaatselijke commissie de benoeming door de Raad te laten 
plaatsvinden. In de oproep te plaatsen dat sollicitanten zich persoonlijk of schriftelijk bij de 
Burgemeester kunnen melden. 
De inspecteur A. Beeloo heeft al op 6 Januari geschreven dat de aanstelling van een 
ondermeester via een vergelijkend examen plaats moet vinden om dat alleen bij uitzonderlijke 
omstandigheden daar van afgeweken wordt.  Het komt hem voor dat een oproep in de kranten 
daartoe voldoende is. 
 
B Een sollicitatie213 door Lips. 

 
212 GAH 402, B&W, 27 Januari 1852, No. 15 
213 GAH 402, B&W, 10 Februari 1852, Nr. 8 
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 J. B. Lips uit Bergen op Zoom verzoekt: 
 1 om tot ondermeester aangesteld te worden van de Stadstussenschool, 
 2 om een vergunning te krijgen om zich al hier te vestigen als huisonderwijzer in de 
onderscheiden talen. 
B&W besluiten hem te antwoorden dat de school, waarbij alhier een ondermeester wordt 
gevraagd, een gemengde school is, waarbij geen godsdienst in aanmerking komt. Er wordt 
een onderwijzer van de 3e rang verlangd. Zijn taak is het de laagste klassen in de eerste 
beginselen van taal enzovoort te onderwijzen en aangezien hij meerdere verdiensten schijnt te 
bezitten hem in overweging te geven zijn verzoek in te trekken en zulks te eerder omdat in 
zijn verzoek om toelating als huis onderwijzer in de Franse en andere talen niet kan worden 
getreden, aangezien de plaatselijke schoolcommissie daarnaar volstrekt tegen is, uit 
aanmerking zulks strekt ten nadele van de hier gevestigde onderwijzers in die talen, waarvan 
er één uit de stadskas bezoldigd wordt. 
 
C Het lijstje214 sollicitanten. 
Voor de betrekking van ondermeester op de Stadstussenschool hebben zich aangemeld: 
1 J.P. Krijgsman, Broek op Langedijk, 
2 Peter Dekema, Enkhuizen, 
3 C. Offringa, Hoorn, 
4 W. van Russen Groen, Hoorn, 
5 K.J. Medemblik. Hoorn. 
6 D.B. de Boer, Berkhout. 
 
D De gespecificeerde lijst van sollicitanten. 
1 J.P.  Krijgsman, oud 38, geloof Hervormd en ongehuwd. 
Hij heeft de akte van de tweede rang behaald op 14 Oktober 1846. Hij heeft een certificaat 
van goed gedrag van de burgemeester van Broek op Langedijk. 
2 Pieter Dekema. Hij is 20 jaar oud, gereformeerd en ongehuwd. 
Hij is schoolmeester aan de Armenschool, alhier. Hij heeft de akte van de 3e rang behaald op 
15 April 1851. Hij heeft het certificaat van bekwaamheid, behaald te Opmeer. 
3 Cornelis Offringa is 40 jaar oud, hij is gereformeerd en ongehuwd 
Hij is voorzanger. Hij heeft de akte van de 3e rang behaald op 26 April 1825. Hij heeft 
verschillende getuigenissen van onderwijzer te Alkmaar. 
4 Willem van Russen Groen, 23 jaar, gereformeerd en ongehuwd. 
Hij is ondermeester bij Schoo, alhier. Hij heeft de derde rang behaald op 14 Juli 1846. Hij 
bezit het bewijs van geschiktheid, van bekwaamheid en van ijver. 
5 Klaas Medemblik, hij is 20, gereformeerd en ongehuwd. 
Hij is ondermeester bij Schoo, alhier. De akte van de 3e rang heeft hij behaald op 9 October 
1849. Hij bezit het bewijs van geschiktheid verstrekt door Schoo, tevens heeft hij het bewijs 
van bekwaamheid en van ijver. 
6 Dirk Alexander de Boer, hij is 21, gereformeerd en ongehuwd. 
Hij is geboren te Berkhout.   De akte van de 3e rang heeft hij behaald op 15 Juli 1851.  Zijn 
getuigschrift is verstrekt door het bestuur van Berkhout, waar hij ondermeester is. Het 
getuigschrift is voor gezien getekend door schoolopziener Jorritsma. 
 
Jaarverslag 1852 over de verschillende scholen in Hoorn. 
Algemene opmerkingen215 over het Lager Schoolwezen in Hoorn:  

 
214 GAH 402, B&W, 10 Februari 1852, nr. 26 
215 170, F1 Jaarverslag 1852, pagina 21 
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Er  bestaan hier  geen onderwijzerswoningen, 
Nieuwe schoollokalen zijn in 1852 niet gebouwd. 
Aan de bestaande stedelijke schoollokalen zijn uit hoofde van de goede staat van dienst 
waarin zij zich bevinden, niet anders dan de jaarlijkse kosten van onderhoud besteed. 
Het aantal kinderen dat op de bijzondere scholen der 1e en 2e klasse kosteloos onderwijs 
ontving was op 15 Januari 1852: 395. 
Verdeeld over: 
 Protestantse kerkgenootschappen:  203 leerlingen en op 15 Juli: 203 leerlingen, 
 De Rooms-Katholieken: 163 leerlingen, op 15 Juli:166 leerlingen, 
 De Israëlitische Gemeenschap: 29 leerlingen, op 15 Juli: 29 leerlingen. 
Het totaal op 15 Juli 1852 bedroeg: 398. 
 
MODEL van het jaarlijkse uitvoerig en beredeneerd verslag216 van de toestand der gemeente 
(artikel 182, der nieuwe gemeentewet van 29 Juni 1851, Staatsblad, nummer 85) 
Daarin pagina 4, hoofdstuk 11: Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
 
A Scholen voor lager onderwijs. 
-Ze zijn verdeeld in openbare, bijzondere der eerste en bijzondere der tweede klasse. 
Leerlingen naar hun kunne ingedeeld. 
-Op welke van deze scholen, zowel op 15 Januari als op 15 Juli opgave der leerlingen, die 
kosteloos onderwijs ontvangen. 
-Getal der onderwijzers en onderwijzeressen, onder welke benaming en ook ingedeeld naar 
rang. 
-De staat van het onderwijs, lokale en onderwijzerswoningen, met aanduiding van de 
aanbouw, de vernieuwing en verbetering gedurende het jaar. 
-Opgave van het bedrag der subsidiën hiervoor verleend door de gemeente, kerkelijke of 
andere instellingen en particulieren. 
 
B Scholen van bijzondere aard en strekking zoals: 
 -Bewaar-,  kleinkinder- of maitressen. 
 -Herhalings-, zondag-, werk-, zang-, gymnastiek- en zwemscholen, voor zeevaart,    
 -landbouw, nijverheid en handel, Koninklijke Academie voor burgerlijke ingenieurs,  
 -klinische scholen enz. 
Opgave van haar getal, van dat der leerlingen en van de staat van het onderwijs. 
 
C Schoolonderwijzersgezelschap. 
 Opgave van het getal der leden. 
 
D Latijnse scholen, Gymnasium, Atheneum of andere door de Gemeente bekostigde 
inrichting van hoger onderwijs, 
 -Het getal der onderwijzers, ingedeeld naar titel, graad of rang, hoogleraren, 
 - het getal  der leerlingen, studenten, gesplitst in afdelingen klassen of faculteiten, 
 -staat van het onderwijs, het schoollokaal, het rectorshuis, of onderwijzerswoning,  
  het materiaal en de hulpmiddelen 
 
E Kunsten en wetenschappen. 
 -Overzicht der maatschappelijke genootschappen en verenigingen ter bevordering van 
Kunsten en Wetenschappen. 

 
216 GAH 402, B&W-vergadering, 3 Februari 1852, nr. 11 
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-Berichten omtrent de teken- en bouwkundige en muziekscholen, 
-opgave der voornaamste verzamelingen van schilder- en beeldhouwkunst, de  natuur- en 
scheikundige voorwerpen, oudheidkunde, munten enz. 
-Tentoonstellingen van verschillende aard, boek- en andere wetenschappelijke verzamelingen, 
archieven enz. 
 
De bijzondere scholen van de eerste klasse. 
 A De Stadsarmenschool217 voor jongens: 
 Personeel: Evert Kriebel en Voerman Vulkers 
 Kriebel is onderwijzer van de 2e rang en Voerman Vulkers heeft de derde rang. 
 De bekwaamheid van beide is zeer goed, hun gedrag is goed. 
 Het tractement van Kriebel is ƒ600,-,  dat van Voerman Vulkers ƒ300,-. 
 Op 15 Januari 1852 zijn er 202 leerlingen op 15 Juli is dat 196, als volgt verdeeld: 
 Nederlands Hervormd; 100 op 15 Juli 196, 
 Rooms-katholiek; 15 Januari 89 op 15 Juli 88, 
 Luthers; 15 Januari 6 op 15 Juli 6, 
 Remonstrants; 15 Januari 4 op 15 Juli 4, 
 Doopsgezind; 15 Januari 2 op 15 Juli 2, 
 Het onderwijs is goed te noemen. Het schoollokaal is in zeer goede toestand. 
 
 B De Stadsarmenschool218 voor meisjes: 
 Het personeel bestaat uit hoofdonderwijzer W. Kraay en ondermeester P. Vlaming. 
 Kraay heeft de tweede rang en Vlaming de derde. 
 De bekwaamheid van Kraay is goed, die van Vlaming zeer goed. 
 Het gedrag van Kraay is goed en van Vlaming redelijk. 
 Het tractement van Kraay is ƒ450,- en dat van Vlaming ƒ300,- 
 Het totaal aantal meisjes op 15 Januari is 164 en op 15 Juli is het aantal 173, als volgt 
verdeeld: 
 Nederlands Hervormd; op 15 Januari 80 en op 15 Juli 84, 
 Rooms-katholiek; op 15 Januari 74 en op 15 Juli 78, 
 Luthers; op 15 Januari 4 en op 15 Juli 5, 
 Remonstrants; op 15 Januari 2 en op 15 Juli 2, 
 Doopsgezind;  op 15 Januari 4 en op 15 Juli 4. 
 
Het onderwijs is goed en het schoollokaal bevindt zich in zeer goede toestand. 
De onderwijzer Kraay is sinds geruime tijd ziekelijk en daardoor minder geschikt voor het 
geven van onderwijs. 
 
 C De Stadstussenschool219: 
Hoofdonderwijzer is Frans Kroon, de tweede onderwijzer is Peter Bakker en ondermeester is 
Willem van Russen Groen. 
De bekwaamheid van Kroon en Bakker is zeer goed, die van Van Russen Groen is goed. 
Allen hebben de 2e rang, het gedrag is bij allen goed. 
Het tractement van Kroon is ƒ600,-, dat van Bakker ƒ300,-, van Van Russen Groen ƒ250,-. 
Op 15 Januari is het aantal jongens 146 en dat van de meisjes 111, totaal 299. 
Op 15 Juli is het aantal jongens 153, het aantal meisjes is 114, het totaal is dan 225. 

 
217 GAH 408, 3 Februari 1853, folio 20 en 223 
218 idem 
219 idem 
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Het onderwijs is zeer goed en het schoollokaal bevindt zich in uitmuntende toestand. 
 
De bijzondere scholen220 van de tweede klasse. 
 
De scholen van H. Schoo, J.J. de Boer, en Ch. A. Carsten: 

Kenmerken Schoo De Boer Carsten 
rang 2de 2de 2de 
bekwaamheid uitmuntend Zeer goed goed 
gedrag goed goed goed 
schoolgeld in guldens 20,- 16,20 16,- 
aantal jongens op 15 Januari 56 43 28 
aantal jongens op 15 July  55 41 26 
aantal meisjes op 15 January  31 34 24 
aantal meisjes op 15 July  28 36 25 
onderwijs uitmuntend uitmuntend Goed 
schoollokaal voortreffelijk goed tamelijk 

 
Door de plaatsing van de eerste ondermeester Willem van Russen Groen als ondermeester op 
de Tussenschool is het personeel met 1 verminderd. 
 
Over de scholen221 voor "kosteloos" onderwijs. 
Behalve de tussen-, herhaling-, Israëlitische- en Naaischolen, hiervoor reeds genoemd in een 
breder verband, welke ten dele uit de stadskas worden gesubsidieerd, worden geheel uit de 
stadskas bekostigd de twee Armenscholen die onder de bijzondere scholen der eerste klasse 
zijn opgenomen. 
Het aantal leerlingen dat kosteloos onderwijs heeft genoten, bedroeg op: 
15 Januari 1852 102 jongens en 164 meisjes, totaal 266 
15 Juli 1852  96 jongens en 173 meisjes, totaal 269 
 
De subsidie van de gemeente én het armbestuur bedroeg in totaal ƒ2094,72 
Uitgegeven is 
Voor bezoldiging van de onderwijzers       ƒ1650,- 
Voor kosten van schoolbehoeften en verdere kosten        ƒ444,72 
Totaal         ƒ2094,72 
De kosten van onderhoud der gebouwen zijn tot dusverre opgenomen geweest onder de 
kosten van onderhoud der overige stadsgebouwen. 
 
Het onderwijzend personeel222 in dienst van de stad in 1852. 
Eind 1852 zijn de volgende onderwijsgevenden in dienst van de stad en worden door het 
stadsbestuur gesalarieerd: 
- De Rector der Latijnse scholen en de daar geplaatste onderwijzer in de wiskunde, 
- De schoolhouder en de schoolhouderessen aan beide Franse scholen voor jongens en 
meisjes, 
- De hoofd- en verdere onderwijzers op de Tussen- en Armenscholen, 
- Een stadstekenmeester, 
- Een stadsmuziekmeester, 

 
220 GAH 408, 8 Februari 1852, 20 en 223 
221 170 F1, jaarverslag 1852, pagina 35 
222 GAH/Bibliotheek 170 F1, pagina 4-5  
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- Een onderwijzer in de zeevaartkunde, 
- De oppasser in de Stadstekenschool, 
-De schoonmaaksters van de Stadsscholen. 
Het is niet duidelijk waarom de lectoren van de Clinische school niet vermeld. 
 
De Jaarrekening223 over 1852 
De jaarwedden: (de getallen van de mandaten staan vermeld) 

E. Kriebel, hoofdonderwijzer, 572 en 573,                ƒ600,-, 
W. Kraay, tweede onderwijzer, 576 tot 579,              ƒ450,-, 
A. Voerman Vulkers, ondermeester, 580 tot 583,      ƒ300,-, 
P. Vlaming, ondermeester, 584 tot 587,                     ƒ250,-. 
 
Betaald aan P.Vlaming wegens schrijflonen en 
kopiist ter secretarie, blijkens mandaten 102 tot 105,    ƒ125,-, 
-Ontvangen van Vlaming voor jaarlijkse huur 
van het huis in de Gravenstraat 36, mandaat 3,                ƒ57,-, 
-Betaald aan Niesje Krom voor het schoonhouden 
der Stadstussen- en Armenscholen,  608 tot 611,           ƒ100,-. 
 
 Onkosten van de Stadstussen- en Armenscholen: 
-Betaald aan H.J. Bierenbroodspot voor Timmermanswerkzaamheden 
 aan de stadsscholen, 622 tot 624,                                                      ƒ79,575, 
-Betaald aan J. Gleysteen voor smidswerken, 626,                             ƒ78,50, 
-Idem aan weduwe H. de Vries voor geleverde turf, 627 en 628,        ƒ45,65, 
-Idem aan Van Uven voor geleverde steenkool, 630 tot 632,              ƒ116,05, 
-Idem aan Gebr. Vermande voor geleverd materiaal, 633,                   ƒ9,20. 
 
Stadstussenschool: 
De Rendant brengt alhier ter uitgaaf het nadelig slot van de rekening en verantwoording der 
Stadstussenschool, blijkens mandaatbijlage, 635,   ƒ304,41, 
 
Stadsarmenschool: 
Idem het nadelig slot van de Stadsarmenschool, volgens 636,               ƒ148,14, 
 
Diversen: 
Toelage plaatselijke schoolcommissie, 612,                                                  ƒ350,-, 
Bijdrage aan de plaatselijke schoolcommissie voor nadelig slot, 637,            ƒ 87,805, 
Toelage voor de Nederlands Israëlitische Schoolcompagnie, 615 tot 618,    ƒ300,-, 
Er is geen zondagsschool meer. 
Toelage voor de Herhalingsschool in 1852, 613,                                               ƒ170,-. 
 
Nieuw: 
Betaald aan S.B. de Vries voor een jaartractement als onderwijzer in de   
zeevaartkunde, 596 en 597,                                                                            ƒ150,-, 
Betaald aan dezelfde voor gedane voorschotten, 598 en 599,                       ƒ15,60. 
 
Stadsnaaischool: 
Betaald aan Trijntje Hoebach voor een jaartractement als Stadsnaaivrouw,  

 
223 GAH 1252, Jaarrekening 1852 
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nummers 600 tot 603,        ƒ200,-. 
 
Vlaming224 zegt zijn bijbaan op. 
Met verschuldigde eerbied geeft te kennen de ondergetekende, dat hij zich, om 
onderscheidende redenen, gedrongen voelt U Edel Achtbaren te verzoeken hem te verlenen 
ontslag uit zijn betrekking van kopiist ter secretarie dezer stad. Ondertekend: P. Vlaming. 
 

1.8 Het jaar 1853 

De bijdragen225 die de godsdienstige gezindten betalen. 
Inzending door de plaatselijke schoolcommissie van het door elke godsdienstige gezindte 
verschuldigde bedrag voor tegemoetkoming in de kosten van schoolbehoeften ten dienste van 
de Stadsarmenscholen. Het wordt toegezonden aan de plaatselijke ontvanger. 
 
 Verdeling aldus: 
 Hervormde Gemeente:  ƒ146,40;  183 kinderen á 80 cent, 
 Rooms-katholieke Gemeente: ƒ132,-;  165 kinderen á 80 cent, 
 Lutherse Gemeente: ƒ8,80;11 kinderen á 80 cent, 
 Remonstrantse Gemeente:  ƒ4,80; 6 kinderen á 80 cent, 
 Doopsgezinde Gemeente:  ƒ4,80; 6 kinderen á 80 cent, 
 Te zamen ƒ296,80; voor 371 kinders. 
 
De zoon226 van de metselaar H. Beek heeft de ware kinderziekte. 
De plaatselijke commissie voor geneeskundig toeverzicht heeft op 15 Februari kennis 
gegeven van het feit dat de zoon van H. Beek, metselaar op het Noord, door dokter H.J.  
Bordes wordt behandeld aan de ware kinderziekte (pokken). De commissie geeft daarom in 
overweging om de naaischool welke daar door zijn vrouw wordt gehouden niet te heropenen, 
alvorens een schriftelijke autorisatie door de praktiserend geneesheer is afgegeven. 
 
Besloten wordt om: 
1 een afschrift van deze missive te sturen aan de plaatselijke schoolcommissie met het 
verzoek om daarnaar onderzoek te doen en vervolgens rapport uit te brengen, 
 2 aan de heer Beek bericht te doen dat de door zijn vrouw gehouden naaischool gesloten blijft 
en niet heropend mag worden alvorens de behandelend arts van zijn zoon daarvoor autorisatie 
geeft met een waarschuwing dat bij overtreding ƒ100,- boete wordt opgelegd en 7 dagen 
gevangenisstraf. 
 
Brief van de plaatselijke commissie voor het geneeskundig toeverzicht: 
Dokter B.H.J.  Bordes deelt mee dat de zoon van H. Beek, metselaar op het Grote Noord lijdt 
aan de ware kinderziekte (waterpokken, vZ). Volgens informatie is dat kind niet 
gevaccineerd, noch heeft het vroeger de kinderziekte gehad. 
De jongen is leerling bij de onderwijzer Schoo in de Ramen. 
Aangezien de vrouw van Beek een naaischool houdt, vraagt de commissie eerbiedig deze 
school niet te heropenen voor een schriftelijke autorisatie, daartoe door de 
behandelend/praktiserend geneesheer afgegeven, is ontvangen. 
 

 
224 GAH 408, 4 Januari 1853 
225 GAH 408, B&W, 25 Januari 1853, folio 9-114 
226 GAH 408, B&W, 15 Februari 1853, 20-270 
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De plaatselijke commissie van Geneeskundig School voor toezicht, 
T.A. Jorritsma, voorzitter, 
H. van Waesberg, secretaris. 
 
Aanvragen tot plaatsing227 op de scholen. 
De plaatselijke schoolcommissie heeft de staten ingezonden van de leerlingen waarvoor 
plaatsing gevraagd wordt op de tussenscholen en armenscholen voor het 2de kwartaal. Alle 
aanvragen worden gehonoreerd van de tussenschool en de meisjes armenschool. twee 
aanvragen voor de jongenarmenschool worden niet toegestaan, omdat de aanvrager "vast 
werk heeft alsmede een vaste bediening als orgeltrapper". 
 
Aanvragen voor de Tussenschool: 

Naam Godsdienst Geboren Vader Moeder 
Trijntje N-H 13-1-1847 Klaas Steeman Antje v Eyk 
Dirk N-H 19-1-1847 Barend Camp Elisabeth Eysker 
Aaltje N-H 7-3-1847 Johan Niklaas Fibo Catharina de Wolff 
Pieter N-H 29-6-1847 Cornelis Opmeer Trijntje Rietbergen 
Neeltje N-H 13-4-1847 Jacob van Brussel Wilhelmina Nerdes 
Johannes N-H 7-2-1847 Lambertus Kaïn Maria Geets 

 
voor de Jongens Stadsarmenschool228: 

Namen der Kinderen Geboortedatum Vader 
Willem van Hinte 15-01-1847 Jan van H. 
Christoffel Meersch 7-11-1845 Christoffel M. 
Anthonie Schermer 2-12-1946 Pieter S. 
Jan Lakeman 20-1-1847 Jan L. 
Cornelis Mooy 30-12-1846 Klaas M. 
Jan Rinses 6-10-1844 Hendrik R. 
Adriaan Verwer 10-3-1845 Adriaan V. 

 
voor de Meisjes Stadsarmenschool: 

Namen der kinderen Geboortedatum Vader 
Agnes van Breukelen 10-12-1846 Jan 
Dina Kapteyn 18-12-1846 Adrianus 
Maria Mels 26-6-1846 Hermanus 
Trijntje Basjes 12-1-1847 Jan 
Antje Kuiper 27-12-1846 Klaas 
Antje Visser 6-8-1846 Hermanus 
Anna Elias 28-3-1844 Thomas Josef(overleden) 
Maretje A. Gouwenhoven 19-1-1847 Franciscus Anthonis 
Jacoba de Flart 23-1-1846 Lauwrens 
Marijtje Mooy 21-8-1844 Klaas 
Bauwina Akkerman ………….. Aart 

 
Verdere gegevens van de Jongens Stadsarmenschool: 

Moeder Godsdienst Adres Bedeeld: 
Aaltje de Boer Remonstrants Varkenmarkt 6/..229 Tijdelijk 
Trijntje Akkerman Gereformeerd Wijdebrugsteeg 3/460 Tijdelijk 
Affje Masseroe Gereformeerd Nieuwe Noord 2/95 Tijdelijk 
Geertje Zwaan Gereformeerd Oude Turfhaven 2/336        - 
Trijntje Takken Rooms-Kath. Op 't Keern 6/..        - 

 
227 GAH 208, B&W, 15 Februari 1853, 22-207 
228 GAH 408, 15 Februari 1852, 22-209 
229 Deze vermeldingen hebben te maken met de verdeling van de stad in wijken. 



 
 

86 
 

Alida Jong Gereformeerd Zeedijk 3/131 Tijdelijk 
Aafje Houter Gereformeerd Gerritsland 2/162 Tijdelijk 

 
Verdere gegevens van de Meisjes Stadsarmenschool: 

Moeder Godsdienst Adres Bedeeld 
Ida van der Veen Rooms-Kath. Kruisstraat 5/177     Ja 
Tijsje Sopar Gereformeerd Westerdijk 4/..     Ja 
Johanna Tros Rooms-Kath. Kleine Noord 6/..    Nee 
Catharina vd Rol Gereformeerd Noorderstraat 6/..     Ja 
Brechtje Visser Gereformeerd Gerritsland 2/42     Ja 
Trijntje P. Kuiper Gereformeerd Ramen 5/..     Ja 
Antje Hoek Rooms-Kath. Varkensmarkt 6/..     Ja 
Johanna Sleutel Remonstrans Jeroensteeg 2/..     Ja 
Maria Kreits Gereformeerd Oude Doelen 3/225     Ja 
Trijntje Takken Rooms-Kath. Keern 6/..     Nee 
Maria Numan Gereformeerd Grote Oost  ../..      Ja 

 
Aantallen leerlingen, meesters, meesteressen, kwekelingen. 
a Scholen voor Lager Onderwijs. 
Er zijn 2 openbare Scholen, 3 bijzondere scholen van de 1ste klasse, 4 bijzondere scholen van 
de 2de klasse. In totaal 9 scholen.  
 
Aantal leerlingen230 per 15 Januari 1853. 

Dagscholen Openbaar Bijzonder:1ste klasse Bijzonder: 2de klasse geheel 
jongens 27 348 137 512 
meisjes 16 285 110 411 
     
Avondscholen     
jongens    - 
meisjes    - 
Geheel 43 633 247 923 

 
Aantal leerlingen per 15 July 1853. 

Dagscholen Openbaar Bijzonder:1ste klasse Bijzonder: 2de klasse geheel 
jongens 27 347 137 511 
meisjes 16 282 103 401 
     
Avondscholen     
jongens    - 
meisjes    - 
Geheel 43 629 240 912 

 
Aantal onderwijzers naar Rang: 

 Openbaar Bijzonder: 1ste klasse Bijzonder: 2de rang Samen 
1ste rang 1 0 0 1 
2de rang 0 4 3 7 
3de rang 0 0 1 1 
4de rang 0 0 0 0 
geen 0 0 0 0 
Geheel 1 4 4 9 

 
Aantal ondermeesters naar Rang: 

 Openbaar Bijzonder: 1ste klasse Bijzonder: 2de rang Samen 

 
230 GAH 170 F1, pagina 29. 
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1ste rang 0 0 0 0 
2de rang 0 1 0 1 
3de rang 0 2 3 5 
4de rang 1 0 1 2 
geen 0 0 0 0 
Geheel 1 3 4 8 
Kwekelingen 0 0 0 0 
Onderwijzeressen 1 0 0 1 
Secondanten 0 0 0 0 

 
De onderwijzeresse bezit een volledige admissie voor de Nederlandse, Franse, Engelse, en 
Hoogduitse talen. 
 
Bekwaamheid: 

Kwalificatie  Openbaar Bijzonder: 1ste klasse Bijzonder: 2de rang Samen 
Zeer goed 2 6 2 10 
goed 1 1 5 7 
matig 0 0 1 1 
slecht 0 0 0 0 

 
Inwonertallen231 van Hoorn van 1853 t/m 1857 

 1853 1854 1855 1856 1857 
1 Jan. Man     4098    4165    4210    4290 
        Vrouw     4577    4627    4667    4680 
Totaal     8792    8792    8877    8970 
       
31 Dec. Man    4915   5098    5187    5233    5181 
          Vrouw    4544   4579    4627    4637    4697 
Totaal    9459   9677    9814    9920    9878 

 
Aantallen leerlingen en onkosten van de Armenscholen in 1853. 
Behalve de Tussen-, Herhaling-, Israëlitische- en Naaischolen, welke ten dele uit de stadskas 
worden gesubsidieerd, zijn geheel uit de stadskas bekostigd de twee Armenscholen. Ze zijn 
onder de bijzondere scholen der eerste klasse opgenomen. 
Het getal der leerlingen hetwelk al aar kosteloos onderwijs heeft genoten, bedroeg op 15 
Januari: 203 jongens en 169 meisjes. Op 15 Juli waren deze aantallen als volgt: 209 jongens 
en 170 meisjes. 
De subsidies van de Gemeente en de Armbesturen hebben bedragen  ƒ2048,79 
Er is uitgegeven: 

1 Bezoldiging van de onderwijzers      ƒ1650,- 
2 Aankoop schoolbehoefte en verdere kosten      ƒ398,79 
3 Aanbesteding vernieuwingen `       ƒ957,- 
Totaal             ƒ3005,79 

 
De kinderen die op de bijzondere scholen der 1e en 2e klasse kosteloos onderwijs ontvingen, 
waren naar gezindte als volgt ingedeeld: 
Verschillende Protestantse kerkgenootschappen:  205 
 De Rooms-Katholieke gezindte:      167 
 De Israëlitische gemeenschap:           21 
Op 15 Juli 1853 waren de aantallen als volgt: 

 
231 Bij het aantal mannen op 31 December werden ook de mannen opgeteld die in de gevangenis van de 
Krententuin zaten. 
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 Verschillende Protestantse Kerkgemeenten:  214 
 De Rooms-Katholieke gezindte:          165 
 De Israëlitische gemeenschap:     22 
 
De scholen van bijzondere aard232 binnen deze stad. 
1. De Bewaarschool en een achttal Kleinkinderscholen: 
De Staat van het onderwijs op de Bewaarscholen is goed, over die van de Klein- 
kinderscholen  zijn geen bijzondere vermeldingen. 
Het aantal leerlingen van de Bewaarscholen in 1853 is als volgt: 23 jongens en 25 meisjes, 
samen 48. 
De gezamenlijke Kleinkinderen scholen hebben 130 leerlingen, te weten 45 jongens en 85 
meisjes. 
 
2. De Stadsnaai- en Breischool heeft 62 leerlingen. 
3. De Herhalingsschool heeft op 15 Januari 52 leerlingen, te weten  30 jongens en 22 meisjes.  
Op 15 Juli zijn de aantallen 24 leerlingen, te weten 9 jongens en 15 meisjes. 
4. De godsdienstige school der Hervormde Diaconie voor kinderen van bedeelde lidmaten 
onder leiding van de Heren predikanten en in het bijzonder onder het bestuur van een daartoe 
expresselijk bezoldigde onderwijzer: 
Er zijn 266 leerlingen, te weten 151 jongens en 115 meisjes. 
5. Een  zelfde school onder speciaal toezicht van een commissie bestaande uit twee 
predikanten en twee  ouderlingen: een opleiding voor de belijdenis. 
Er zijn 56 jongens en 37 meisjes, te zamen 93 leerlingen. 
6. De protestantse Zondagschool heeft 42 leerlingen, te weten 23 jongens en 19 meisjes. 
 
Een overzicht van de prestaties233  van de scholen. 

 Openbaar Bijzonder 1ste klasse Bijzonder 2de klasse Geheel 
GEDRAG     
Zeer goed 3 6 8 17 
Goed     
Matig  1  1 
Slecht     
STAAT 
ONDERWIJS 

    

Zeer goed 2 1 3 6 
Goed  1 1 2 
Matig  1  1 
Slecht     
STAAT LOKAAL     
Zeer goed 2 3 1 6 
Goed   3 3 
Matig     
Slecht     

 
Enkele algemene opmerkingen234 over het lagere schoolwezen in 1853 
Er zijn in de stad Hoorn geen onderwijzerswoningen van stadswege aanwezig. 
Nieuwe schoollokalen zijn in 1853 niet gebouwd. 

 
232 170 F1, pagina 32 
233 170 F1 
234 GAH 170 F1 Jaarverslag 1853, pagina 31 
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Op 1 April 1853 heeft de publieke aanbesteding plaats gehad van enige vernieuwingen en 
herstellingen aan de Stadsscholen met het onderhoud van dien in 1853, aangenomen door 
Dirk Kroon, alhier, voor ƒ957,-. 
Alle gebouwen verkeren thans in  uitnemende staat. 
 
1.9 Het jaar 1854 

Het jaarverslag235 1854: Armenscholen, kosteloos onderwijs en enkele herstellingen. 
a In 1854 zijn de beide Armenscholen, die in hetzelfde gebouw maar in verschillende lokalen 
worden gehouden, de ene voor jongens de andere voor meisjes, en waarin door afzonderlijk 
onderwijzers voor elke dier scholen onderricht wordt gegeven, verenigd tot één school.  De 
jongens en meisjes zijn naar hun klassen door elkaar geplaatst. Het aantal onderwijzers is met 
een ondermeester vermeerderd. 
Deze school wordt thans in 3 bijzonder goed ingerichte lokalen, van elkaar afgescheiden, 
doch in hetzelfde gebouw, gehouden. 
 
b Er zijn in deze gemeente geen onderwijzerswoningen. Nieuwe schoollokalen worden  niet 
gebouwd. De bestaande verkeren in goede staat. 
Kosteloos onderwijs werd genoten door: 

 16 January 1854 15 July 1854 
Protestantse Kerkgenootschappen 189 188 
Rooms-Katholieken 142 142 
Israëlieten 21 22 
Totaal 352 352 

 
c Op 6 Mei 1854 is er betaald ƒ875,- voor het doen van enige vernieuwingen en herstellingen 
aan de scholen met het onderhoud van dien tot ultimo December 1854 plus enige 
herstellingen aan het huis Achter de Vest, aangenomen door Cornelis van den Berg. 
 
1.10 Het jaar 1855 

 Uit het jaarverslag 236: herstellingen, Armenscholen en  kosten. 
A Op 5 Februari 1855 is aanbesteed het doen van enige vernieuwingen en herstellingen aan de 
Latijnse scholen en andere stadsschoolgebouwen met het onderhoud der zelve, gedurende 4 
jaar, aangenomen door Hendrik Bloemink voor ƒ1360,-, waarvan is betaald in 1855 20% of  
ƒ272,-. 
B Over de Armenscholen. 
Deze worden geheel gesubsidieerd uit de stadskas, genoemd bijzondere scholen der eerste 
klasse. 
Het aantal leerlingen dat kosteloos onderwijs genoot in 1855; op 15 Januari 195 jongens en 
127 meisjes. 
Op 15 July waren het 180 jongens en 137 meisjes. 
 
De subsidie van de Gemeente en het Armbestuur samen bedroeg ƒ2145, 50, 
Uitgegeven werd aan bezoldiging der onderwijzers ƒ1750,-, 
De aankoop van schoolbehoeften en verdere kosten voor het onderwijs bedroegen ƒ395,50. 
 

 
235 GAH 170 F1, Jaarverslag 1854, pagina 17, 29 en 32 
236 GAH 170F1, Jaarverslag 1855, pagina's 15, 36/37 
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1.11 Het jaar 1856 

De staat van het onderwijs237 en verandering in de organisatie. 
Het lager schoolwezen is in een goede toestand gebleven. Er zijn geen nieuwe scholen 
opgericht maar ook geen bestaande teniet gedaan. 
Daar bij vorige jaarverslagen de onderscheidene scholen niet zijn gebracht in de klassen, 
waartoe zij blijkens de voorschriften der wet op het onderwijs eigenlijk behoorden, zo zal 
men, aangezien zulks ditmaal is hersteld, bij vergelijk met overige jaren, in die classificatie 
enige verandering bespeuren. 
Onder de Openbare scholen, zijnde die waarvan de onderwijzers geheel of ten dele uit de 
stadskas worden gesalarieerd, zijn gebracht: 
De beide Franse scholen, de Stadsarmen- en Tussenscholen, de Israëlitische school, benevens 
de Herhalingsschool. 
En onder de Bijzondere Scholen der tweede klasse:  de 3 alhier aanwezige Burgerscholen. 
 
1.12 Het jaar 1857 

De lager onderwijswet238 van 1857 vervangt die van 1806. 
Na de grondwetswijziging van 1848 was er geen veranderde doelstelling van het lager 
onderwijs. Voedde men echter voordien op tot alle "maatschappelijke en christelijke 
deugden"  nu was de volgorde omgekeerd. Het doel van de openbare lagere school was 
geworden opvoeding tot alle "christelijke en maatschappelijke deugden". In theorie werd het 
nu mogelijk godsdienstige bijzondere scholen op te richten, al bleek dat in de praktijk 
moeilijk omdat de overheden er niet de financiële basis voor legden. Daar kwam een politieke 
strijd uit voort over het bestaansrecht van het bijzonder en het openbaar onderwijs. 
Ook economisch kwam er strijd met als hoofdthema: onderwijsvoorzieningen. Deze werden 
steeds kostbaarder en hoe moesten die gefinancierd worden. Het was immers belangrijk dat 
zoveel mogelijk kinderen naar school gingen gedurende meerdere jaren en in meer vakken 
dan voorheen. Daarom waren er in de nieuwe wet een groot aantal maatregelen gericht op 
kwaliteitsverbetering. 
 
1 De leerstof werd vastgelegd. 
Waren lezen, schrijven en Nederlandse taal voorheen verplicht geweest, daarbij  werden nu 
verplicht voor geschreven;  geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur, vormleer 
(meetkunde) en zingen. 
2 Een aantal vakken was facultatief. 
Moderne talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen en handwerken voor meisjes.  
Scholen die één of meer van deze aanboden werden gerekend tot het meer uitgebreid lager 
onderwijs. Een nieuw schooltype kwam er hierdoor bij als vorm van vervolgonderwijs. 
Wettelijk hoorde ze tot het lager onderwijs en overlapte er de bestaande Franse scholen en zo 
bleef dat tot 1968. 
3 Verbeterde positie van de onderwijzers. 
Minimum salarissen, pensioen op het 65e levensjaar, 
twee rangen: hoofdonderwijzer en hulp onderwijzer, 
onder toezicht mochten kwekelingen lesgeven, 
met het handwerken deden onderwijzeressen officieel hun intrede in het lager onderwijs. 
4 De kwaliteit van het onderwijs werd verbeterd. 

 
237 GAH 170 F1, Jaarverslag 1856, pagina's 29, 30 
238 Boekholt-De Booy, 150-152 
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De hulponderwijzer legde een examen af in alle vakken; de hoofdonderwijzer ook maar hij 
ging dieper op de leerstof in (hoofdakte). Na de hoofdakte stonden examens in de vakken 
voor het MULO open. 
Pedagogische bekwaamheden  werden geëist. De opleiding werd door het Rijk verzorgd met 
de stichting van tenminste 2 kweekscholen en door gemeenten geopend via normaallessen 
met een aantal voortreffelijke scholen. 
5 Onderwijskundig was belangrijk dat er per onderwijzer een maximum aantal leerlingen 
werd vastgesteld. 
Bij meer dan 70 leerlingen werd een kwekeling verplicht. 
Bij meer dan 100 leerling en hulponderwijzer. 
Bij meer dan 150 leerlingen en hulponderwijzer en een kwekeling. 
Voor de volgende 50 telkens een kwekeling. 
Voor de volgende 100 een hulponderwijzer. 
Zo werd het klassikale onderwijs bevorderd en was de klassenonderwijzer geboren en was het 
een begin dat de school werd ingedeeld in lokalen. 
NB De onderwijzersgezelschappen blijven gehandhaafd om te helpen bij het verbeteren van de 
onderwijsmethode. 
6 De rol van de gemeente.  
De gemeente kreeg meer bevoegdheden maar ook meer verplichtingen. 
De gemeente bepaalde het aantal scholen, er moest voldoende openbaar onderwijs zijn. 
De gemeente benoemde het onderwijzend personeel,  stelde de salarissen vast, regelde het 
schoolgeld, ontsloeg de bestaande commissie van schooltoezicht en benoemde een nieuwe, 
betaalde buiten de schoolgelden alle kosten van het openbaar onderwijs, rijk of provincie 
hielpen alleen in noodgevallen. 
7 De inspectie. 
Het rijk blijf op de hoogte door de inspecteurs en de schoolopzieners. Die kwamen verder van 
de onderwijspraktijk af te staan. 
8 Leerplicht. 
Het schoolgaan werd nog niet verplicht gesteld 
Veel zou afhangen van de aandacht die de gemeente aan het onderwijs  gaf. 
 
Ontslag239  plaatselijke schoolcommissie en aanstelling nieuwe. 
De Raad besloot op 22 December bij zijn besluit nr. 12, B&W op te dragen om de dank van 
de Raad over te brengen aan de plaatselijke schoolcommissie voor de goede diensten die zij 
gedurende een reeks van jaren aan het lager onderwijs en het schoolwezen had betoond. 
De reden van die dankbetuiging was gelegen in het feit dat de raad de commissie had moeten 
ontbinden ingevolge artikel 73 van de nieuwe wet op het lager onderwijs, artikel 73, op 18 
Augustus 1857 in het staatsblad gepubliceerd onder nummer 3. 
Naar aanleiding van artikel 54 van dezelfde wet besloot de Raad in het begin van Januari 
1858 een nieuwe schoolcommissie te benoemen. 
 
Overzicht aantallen leerlingen, onderwijzers, scholen in 1857. 

Aantal leerlingen 1ste klasse 2de klasse Totaal 
15/1: jongens 379 166 545 
15/7: jongens 364 162 526 
15/1: meisjes 357   95 452 
15/7: meisjes 346 115 461 

 
Het totaal aantal leerlingen op  

 
239 GAH 170 F2, Jaarverslag 1857 



 
 

92 
 

15/1/1857: 545 jongens +452 meisjes 997 leerlingen, 
15/7/1857: 526 jongens+461 meisjes 987 leerlingen. 
 
Er waren in totaal 10 onderwijzers, als volgt verdeeld: 
 1 van de eerste rang, 
 7 van de tweede rang, waarvan 3 op bijzondere scholen, 
 2 van de derde rang, 
 0 van de 4e rang. 
 
 Er waren in totaal 6 ondermeesters als volgt verdeeld: 
 0 van de eerste rang, 
 2 van de tweede rang, 
 2 van de 3e rang, waarvan één op de bijzondere scholen, 
 2 van de 4e rang, waarvan één op de bijzondere scholen. 
 
Er was één kwekeling op de openbare school en er waren er 4 op de bijzondere scholen. 
Een onderwijzeres op de openbare Franse school voor meisjes is in het bezit van een volledige 
admissie voor de Nederlandse, Franse, Engelse en Hoogduitse talen. Er was één secondante 
op deze school. 
 
Totaal waren er derhalve 18 leden van het onderwijzend personeel, waarvan 5 op de 
bijzondere scholen der tweede klasse. 
Alle 18 waren van zeer goed bedrag. Vijf, waarvan drie van de bijzondere scholen der tweede 
klasse werden als zeer bekwaam beoordeeld en 13, waarvan twee op de bijzondere scholen 
der 2e klasse, als goed.  Geen werden als matig of slecht gekwalificeerd. 
Dezelfde verhouding was er in de staat van het onderwijs. 
Vijf openbare scholen hadden een zeer goed schoollokaal, 2 van de bijzondere scholen der 
tweede klasse eveneens. 
Eén openbare school had een goed schoollokaal, alsmede één van de bijzondere scholen van 
de tweede klasse. 
 
Onderwijzerswoningen van stadswege bestaan er niet. 
Nieuwe scholen zijn er niet gebouwd. 
Het lokaal dat vroeger diende voor de Naai- en Breischool is ter beschikking gesteld van de 
Stadsarmenschool om uitbreiding ervan plaats te laten vinden, waar de school reeds lang grote 
behoefte aan had. 
 
Het aantal kinderen dat in 1857 kosteloos onderwijs ontving was als volgt verdeeld: 
Rooms-katholieken:      op 15 Januari   166 en  op 15 Juli 132 
Protestanten gezindte:   op 15 Januari   260 en  op 15 Juli 252 
De Israëlitische school: op 15 Januari     21 en  op 15 Juli   23 
Totaal                                                     447                       407 
 
Plaatselijke ambtenaren en gebouwde eigendommen240. 
A Latijnse scholen: een Rector en een lector in de wiskunde, 
B Armenscholen: een Hoofdonderwijzer, een tweede dito en drie ondermeesters, 
C Tussenscholen: een Hoofdonderwijzer, een tweede dito, een ondermeester. 
 

 
240 Jaarverslag 1857, Bijlage A, pagina 3 
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Verdere scholen: 
1 een Franse kostschoolhouder, 
2 een dito kostschoolhouderesse, 
3 een onderwijzer in de Herhalingsschool, 
4 een onderwijzer aan de Stadstekenschool, 
5 een stadsmuziekmeester, 
6 een onderwijzer aan de Gymnastiek- en Schermschool, 
7 een oppasser in de Stadstekenschool, 
8 de schoonmaakster van de Stadsscholen. 
 
De gebouwde eigendommen241 behorende aan de gemeente Hoorn. 
- In de Muntstraat:  de gebouwen van de Stads-, Tussen-,  Armen- en Naaischolen, 
- Aan de Binnenluijendijk: het naast het West-Indisch Huis gelegen pakhuis ingericht tot 
   Gymnastiek- en Schermschool, 
-  In de Kruisstraat: de gebouwen der Latijnse scholen waaronder de woning van de Rector 
-  In de Kruisstraat: het schoolgebouw zelf. 
 
Veranderingen in de gebouwen na 1857: 
In 1858-1861: geen verandering, 
In 1862: het woonhuis en schoolgebouw in de Ramen, gratis bewoond door de      
hoofdonderwijzer J. J. de Boer, 
In 1863 geen verandering, 
In 1864: het woonhuis en schoolgebouw aan het Grote Oost, gratis bewoond door de 
Hoofdonderwijzeresse, Mej. C. Heijnis, 
In 1865 geen verandering, 
In 1866 worden de scholen niet meer genoemd. 
 
1.13 Het jaar 1858 

Uit het jaarverslag242 van 1858 
Het lager onderwijs, de Armenschool en de plaatselijke schoolcommissie. 
A  Met betrekking tot de behandeling van dit onderwerp gedragen wij ons aan het 
beredeneerd verslag van de toestand van het onderwijs in deze gemeente, het welk ingevolge 
het voorschrift, gegeven bij artikel 64 der wet vóór de 1ste Maart aan uw vergadering moet 
worden gedaan, en welk verslag met de daartoe behorende staten als bijlaag achter dit ons 
verslag is gevoegd onder letter D. als bevattende alle inlichtingen als welke hier worden 
verlangd. 
B Het getal der kinderen dat op de openbare scholen kosteloos onderwijs ontving bedroeg op 
15 Januari 1858: 481. 
Hiervan behoorden: 
Tot de Protestantse kerkgenootschappen:  301 
Tot de Rooms-Katholieke gezindte:            161 
Tot de Israëlitische gemeente                         19 
Totaal als voren:                                          481 
Op de 15e Juli 1858 waren er 458 leerlingen. 
Hiervan behoorden: 
Tot de Protestantse kerkgenootschappen   282 
Tot de Rooms-Katholieke gezindte:            156 

 
241 Jaarverslag 1857, Bijlage B, pagina 5 en 6 
242 GAH 170 F2, Jaarverslag 1858, pagina's 30, 31 en 32 
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Tot de Israëlitische gemeente:                       20 
Totaal als voren:                                          458 
 
C Ten gevolge de invoering op de 1ste Januari 1858, van de wet op het lager onderwijs van de 
13e Augustus 1857, staatsblad nummer 103, en de ontbinding van de plaatselijke 
schoolcommissie met de 31ste December 1857 is naar aanleiding van artikel 54 dier wet op de 
12de Januari daaraanvolgende door uwe vergadering overgegaan tot benoeming van een 
nieuwe schoolcommissie, tot leden waarvan worden verkozen: 
De heren L. Stokbroo van Hoog- en Aartswoud,  L. Bakker Overbeek, Jonkheer Mr. L van 
Stijrum, A.J. Faber, W. Nijssen, Mr. W.C. J.  de Vicq, J.C. Bast, Mr J.H. Gilquin, P. 
Messchaert. 
 
De heren Stokbroo en Bakker Overbeek echter voor de benoeming bedankt hebbende, zijn bij 
uwe besluiten  van 26 Januari en 23 Maart daaraanvolgende in hunne plaats verkozen de 
heren L.Vermande en Mr. F. Pont. Nadat deze commissie zich had geconstitueerd en tot haren 
voorzitter had verkozen Jonkheer Meester L. van Stijrum, tot penningmeester de heer P. 
Messchaert en tot secretaris Mr J.H. Gilquin, is door ons bij missive van de 18de Februari 
1858, nummer 272, aan die commissie het verzoek gedaan om in overleg met de heer 
Schoolopziener in overweging te nemen: 
 A Hoedanig het lager onderwijs alhier overeenkomstig de wet zal behoren te worden  
     ingericht, 
 B Tot welk bedrag de bezoldiging van de onderwijzers der openbare scholen zal  
     behoren te worden gebracht, 
 C Welke het bedrag der schoolgelden zal behoren te zijn, 
 D Op welke tijdstippen en op welke wijze die zullen worden ingevorderd en  
     verantwoord en over gestort bij de gemeente ontvanger 
Het antwoord daarop was op de 31ste December van het afgelopen jaar bij ons nog niet 
aangekomen. 
 
De bijzondere scholen243 en een toevloed van leerlingen. 
De bijzondere scholen. 
A Drie Burgerscholen voor kinderen van beider geslacht volgen lager onderwijs tot  
     voorbereiding van verdere scholen; 
-De school van Jan Jacob de Boer, 
- De school van Herman Schoo, 
- De school van Christiaan August Carstens. 
 
B de school voor meisjes uit de gegoede stand volgen ook les in Frans en Engels, 
C dezelfde school voor meisjes volgen onderwijs bepaald tot Hollandse en  Franse  
    talen en Handwerken. 
 
De beide laatstgenoemde scholen zijn in het jaar 1858 van dit verslag geopend. 
De waarschijnlijke oorzaak der uitbreiding van het onderwijs door de opening der beide 
scholen valt niet met zekerheid te bepalen. 
Over de behoefte, die er aan de uitbreiding bestaan mag hebben, zal het vervolg van de tijd 
beslissen, wellicht geeft het lagere schoolgeld aanleiding tot de veronderstelling dat de 
onderwijzeressen voor een mindere klasse van de gegoede burgerstand geopend hebben. 
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De schoollokalen244 laten over het algemeen niets te wensen over. 
Het lokaal evenwel door de Stadsarmenschool in gebruik voor de laagste klasse, welke 
inrichting overigens voortreffelijk is, dreigt door het toenemend getal der school komende 
kinderen niet ruim genoeg te zullen blijven, waarvan de moeilijkheden zich reeds doen 
gevoelen, daarbij iedere nieuwe toevoer de kinderen van die klassen naar een hogere moeten 
overgeplaatst worden, zonder de nodige bekwaamheden daartoe, om plaats te maken voor hen 
die anders niet zouden kunnen opgenomen worden. 
Deze omstandigheid is echter minder aan het schoollokaal te wijten, maar doet meer dan 
vroeger de behoefte gevoelen aan Bewaarscholen, de meeste aanvragen geschieden voor 
kinderen van nauwelijks 6 jaar oud. 
Nog opgemerkt dient te worden dat de verwarming niet voor 1 December begint, maar in dit 
winterseizoen voor 14 dagen vervroegd is. De commissie acht het zeer wenselijk voor de 
gezondheid van de jeugd de verwarming tot 1 Maart door te laten gaan. 
Het lokaal van meester Carstens van de Burgerschool laat veel te wensen over maar behoeft 
nog niet te worden afgekeurd. 
 
Een overzicht van de soorten scholen in 1858. 
1 Deze gemeente bezit 6 openbare scholen, twee scholen voor de armen waarvan de 
zogenaamde Armenschool voor kinderen, en de Herhalingsschool voor jonge lieden die de 
Armenschool reeds verlaten hebben en voor de meer gevorderden in leeftijd bestemd is. 
2 Een Tussenschool ingericht voor kinderen van die klasse, welke, hoewel niet onvermogend, 
de schoolgelden van de Burgerschool toch bezwaarlijk kunnen betalen. Van hen wordt een 
geringe bijdrage gevorderd. 
3 School voor de Israëlitische jeugd; de vakken zijn van het gewoon lager onderwijs en in de 
Israëlitische godsdienstleer, terwijl daar aan de kinderen van behoeftigen kosteloos, en aan die 
van de burgerstand tegen betaling van enig schoolgeld de gelegenheid voor dat onderwijs 
gegeven wordt. 
4 School voor meer uitgebreid onderwijs, bestemd tot voorbereiding van jonge Heeren, voor 
gymnastiek en inrichtingen tot opleiding voor openbare betrekkingen en bedieningen. 
5 Een school voor onderwijs en opvoeding voor jonge Dames waar ook handwerken worden 
onderwezen. 
Gemeenschappelijke scholen worden in deze gemeente niet gevonden. 
 
Over de onderwijzers, de wedden en functies. 
- Aan het hoofd der Stadsarmenschool staat Evert Kriebel. Hij geniet een Stadstractement van 
ƒ600,-, terwijl hij als onderwijzer in het Huis van Correctie een Rijksjaarwedde ontvangt van 
ƒ350,-. 
Hij wordt op de Stadsarmenschool bijgestaan door hulponderwijzers; 
a Antonie Voerman Vulkers, deze ontvangt een Stadstractement van ƒ400,-. 
   Als hoofdonderwijzer van de Herhalingsschool ontvangt deze ƒ125,-, 
b Volkert Duursma, deze ontvangt als hulponderwijzer  van de stad ƒ300,-, 
c Adolf Klant met ƒ250,- salaris, 
d François Cornelis Haalebos ontvangt ƒ200,-,  deze is ook cathegiseermeester   
   bij de Hervormde Gemeente.  Hij ontvangt hiervoor een salaris van ƒ400,-. 
 
Aan het hoofd van de Tussenschool staat Frans Kroon; hem wordt een salaris betaald van 
ƒ600,- en een gedeelte van de schoolgelden, ƒ100,-. 
Kroon wordt op de Tussenschool bijgestaan door deze hulponderwijzers: 
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Piet Bakker met een stadstractement van ƒ300,- en Willem van Russen Groen, deze ontvangt 
een stadstractement van ƒ200,- en als koster van de Hervormde Gemeente ontvangt de laatste 
ƒ400,-. 
 
Als hoofd van de Israëlitische school ontvangt Meijer Marcus Meijers ƒ500,-. 
Hij is ook onderwijzer in het Huis van Correctie en ontvangt daarvoor ƒ100,-. 
Hij wordt bijgestaan door de hulponderwijzer Samuel Jozef Klein, salaris ƒ125,-; deze  
laatste is ook Beestensnijder van de Israëlitische gemeente en ontvangt daarvoor ƒ225,-. 
Israël Heyman Barnstein is ook hulponderwijzer, zijn salaris is niet duidelijk.  
Alle tractementen van de Israëlitische school worden betaald uit subsidies aan de commissie 
van de Israëlitische gemeente. Door de stad, het Rijk en uit de schoolgelden van kinderen wier 
ouders dat onderwijs geheel of ten dele kunnen bekostigen, wordt de school betaald. 
 
Aan het hoofd van de openbare Franse jongensschool staat Adrianus van der Hoeven; zijn 
stadstractement is ƒ600,- terwijl de stadsschoolgelden volgens hem gemiddeld ƒ1450,- 
bedragen hebben. 
Hij wordt bijgestaan door hulponderwijzer Antonie Jacobus Allan, die benevens kost en 
inwoning, een honorarium van ƒ150,- van de hoofdonderwijzer geniet. 
Er is een kwekeling, Albertus Langerhuizen van Uven; deze heeft geen geldelijke voordelen. 
 
Aan het hoofd van de openbare Franse meisjesschool staat  Cornelia Hondius met een 
stadstractement van ƒ600,-;  zij ontvangt volgens haar mededeling aan schoolgelden ƒ1100,-. 
Ze wordt bijgestaan door een hulponderwijzeres Albertina Langerhuizen van Uven met een 
salaris van ƒ60,-. 
Ook zijn er de kwekelingen Alida Donker, die geen salaris ontvangt en Petronella Susanna 
Hondius met een salaris van ƒ60,-  welk honorarium door de Hoofdonderwijzeresse wordt 
betaald. 
 
Over de drie scholen voor bijzonder onderwijs: 
Het hoofd van de eerste Burgerschool is hoofdonderwijzer Hermanus Schoo. 
De hulponderwijzer aldaar is Willem Schoo en er is ook een kwekeling: Cornelis Kaag. 
Het hoofd van de tweede Burgerschool is hoofdonderwijzer Jan Jacob de Boer, de hulp 
onderwijzer is Peter Steuver. 
De kwekelingen zijn Menno Weyma, Jan Buys, Willem Briel, George Tinkelenberg en 
Cornelis de Boer. 
Het hoofd van de derde Burgerschool is Christiaan Augustus Carstens. Hij geeft als enige 
onderwijzer aan deze school les. 
De bijzondere meisjesschool staat onder leiding van Anna Maria Bakker. 
De andere bijzondere meisjesschool wordt geleid door Grietje Haremaker. Zij is gehuwd met 
Thomas Erlee. Zij is de enige hoofdonderwijzeresse. 
 
Over de kosten245 van het onderwijs. 
De kosten van het openbaar onderwijs worden door de stad gedragen zodat er geen reden van 
bestaan is om artikel 36 der wet op deze gemeente toe te passen. 
Als bijdrage voor tegemoetkoming kunnen aangemerkt worden: 
De schoolgelden op de tussenschool, subsidie voor de Israëlitische gemeente en  
ene van het Rijk aan de Israëlitische school verstrekt, waarvan de grootheid noch aan de 
commissie noch aan de onderwijzers van de school bekend is. 

 
245 Jaarverslag 1858, pagina 18 en 19. 
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Het onderwijs gegeven op de openbare Franse scholen wordt bekostigd door de 
hoofdonderwijzer en de hoofdonderwijzeresse dier school, met dien verstande dat beiden een 
stadstractement genieten. Hunne kosten en verder inkomsten worden door hen uit de 
schoolgelden gevonden. 
 
De geheven schoolgelden246 zijn: 
Op de armenschool 80 cent in het jaar van ieder schoolgaand kind ten kosten van de 
godsdienstige gemeente, waartoe de kinderen behoren, strekkende deze gelden als bijdrage 
ten behoeve van de stad 
Op de tussenschool 50 cent per maand voor één, 80 cent voor 2, ƒ1,05 voor 3 en 30 cent voor 
elk kind boven de 3 uit hetzelfde gezin schoolgaande kinderen, te verstrekken door de ouders 
als bijdrage ten behoeve der stad. 
De bijdragen door de ouders der op de Israëlitische school onderwijs genietende kinderen, 
zijn door de commissie niet op te geven, omdat die schoolgelden verschillend zijn geheven 
door ene daartoe bestaande kerkelijke commissie bepaald en ontvangen worden. 
De schoolgelden op de Franse jongensschool bedragen ƒ52,- in het jaar voor den dag- en 
ƒ30,- voor de avondschool en strekken geheel ten voordele van de onderwijzer. 
Dit zelfde heeft plaats ten aanzien van de schoolgelden op de openbare Franse meisjesschool, 
die ook ƒ52,- bedragen. 
 
Daar de toestand van het schoolwezen hier nog dezelfde is, die bestond bij de invoering der 
nieuwe wet, met uitzondering evenwel van de schoolcommissie, zo is het deze ondoenlijk de 
kosten van het onderwijs op te geven, omdat de schoolgebouwen, localen en meubelen, de 
schoolbehoeften licht en  brand, zonder tussenkomst of medeweten der commissie of 
onmiddellijk door de stad of de daarmee bezwaarde onderwijzers onderhouden, aangeschaft 
en betaald worden. 
En dat geen der onderwijzers vooralsnog vrije woning of vergoeding voor dat gemis genieten. 
 
1.14 Het jaar 1859 

Onderhoud aan de Muntstraatschool247 in 1859. 
Aangenomen door Sigmond Henning voor ƒ174,90 het gronden, stoppen en oververven der 
Stadsscholen in de Muntstraat, met het boenen, schoonmaken en oliën van de voorgevel. 
Te betalen driekwart op 15 November 1859 en een kwart dadelijk na het onderhoud. 
 
De invoering van de onderwijswet248 van 1857. 
Het tijdstip nadert waarop de algehele regeling van het lager onderwijs overeenkomstig de 
wet van 13 Augustus 1857, staatsblad nummer 103, in deze gemeente moet plaatshebben. 
Na overleg met de plaatselijke schoolcommissie en de schoolopziener in dit district zijn bij 
onze missive van 28 December laatstleden, nummer 1476, in verband daartoe de nodige 
voorstellen aan de Raad ingezonden, teneinde in de aanvang van het jaar 1860 door u 
besproken te worden en daarna ten spoedigste tot de regeling over te gaan. 
Dit verslag is opgesteld op grond van artikel 64 van de L.O.- wet. Hoewel dit verslag als 
bijlage zou zijn toegevoegd, ontbreekt het in dit archiefnummer. 
Er zijn onderwijswoningen van stadswege. 
Alleen een speelschool is gebouwd ten behoeve van de bewaarschool. 
 

 
246 Jaarverslag 1858, pagina 19 
247 170 F2, jaarverslag 1859, pagina 20 
248 170 f2, Jaarverslag 1859, pagina 34 
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Overzicht249 van de scholen voor lager onderwijs in 1859. 
De bestaande scholen verkeren in goede staat. Het aantal kinderen dat op de openbare scholen 
kosteloos onderwijs ontving, bedroeg: 
Op 15 Januari 1859 429 leerlingen, 
Op 15 Juli 1859 431 leerlingen. 
 
De leerlingen zijn verdeeld over de volgende gezindten: 
Protestantse Gemeente,   op 15 Januari 263, op 15 Juli 268, 
Rooms-Catholieke Gemeente,   op 15 Januari 143, op 15 Juli  140, 
De Israëlitische Gemeente,        op 15 Januari   23, op 15 Juli    23 
Te zamen:                                                       429                    431 
 
1.15 Het jaar 1860 

De invoering250 van de L.O. wet van 1857 vertraagd. 
De regeling van het lager onderwijs in deze gemeente overeenkomstig de wet van 13 
Augustus 1857, staatsblad 103, heeft plaatsgevonden door middel van verschillende 
verordeningen. Deze zijn door de gemeenteraad vastgesteld op 11 September 1860. 
Daar op 31 December laatstleden de vereiste goedkeuring daarop echter nog niet was 
gekregen, heeft men de nieuwe regeling op 1 Januari 1861 nog niet kunnen invoeren. 
 
Reactie251 op de vertraagde invoering. 
Bij de aanvang van haar verslag mag de commissie haar leedwezen niet onderdrukken, dat de 
regeling van het schoolwezen nog niet tot stand is gekomen, zodat de hoop niet is 
verwezenlijkt geworden, in haar vorige verslag uitgedrukt. 
Ofschoon naar aanleiding van vroegere door de commissie deswege gedane  voorstellen de 
regeling van het lager onderwijs te dezer stede herhaaldelijk een onderwerp van beraadslaging 
in de gemeenteraad uitmaakte, en deze zelfs het vaststellen van een verordening op dat stuk 
ten gevolge had, schijnen nochtans de punten wier regeling bij latere verordeningen was 
bevolen, in haar toepassing moeilijkheden te ondervinden, waardoor de uitvoering wordt 
vertraagd. 
Dat deze met de  strijdige toestand nadelig op het onderwijs moet werken, en zowel 
belemmerend is voor de werkkring der onderwijzers, als voor de bemoeienissen der 
commissie, zal wel geen betoog behoeven.  Niet twijfelende of de ingetreden jaarkring in dat 
opzicht belangrijker bijdrage voor het eerstvolgende verslag oplevert, gaat de commissie over 
naar de toestand van het onderwijs in dit jaar, welker behandeling enigszins afwijkt van 1859. 
 
Schoolvakken in het Lager Onderwijs in de 19de eeuw. 
In het jaarverslag van 1860 worden voor het eerst de letters van de vakken genoemd. Ieder 
vak heeft een letter, maar over de jaren veranderden de letters wel eens. In het schema 
hieronder is te zien welke letter voor welk vak werd gebruikt in welk jaar. 
 

Onderwijs in de beginselen van: 1806 1857 1878 1889 1920 
lezen x252 a a a a 
schrijven x b b b b 
rekenen x c c c c 

 
249 170 F2, Jaarverslag 1859, pagina 35 
250 170 F2, Jaarverslag 1860, pagina 33 
251 Jaarverslag 1860, Bijlage, pagina 68 
252 De x betekent: dat het vak in 1806 werd gegeven, maar het lettersysteem bestaat op dat moment nog niet. 
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Vormleer (= meetkunde) -253 d d - - 
Nederlandse taal x e e d d 
Aardrijkskunde x f g f f 
Vaderlandsche geschiedenis x g f e e 
Algemene Geschiedenis - - o o q 
Kennis der natuur - h h g g 
zingen - i i h h 
(hand)tekenen - o q i i 
(nuttige) handvaardigheden meisjes - p k k k 
Frans x k l l l 
Duits x k m m m 
Engels x k n n n 
Onderwijs in de beginselen van:      
wiskunde - l p p o 
handelskennis - - - - p 
handenarbeid - - - - r 
landbouwkunde - m r r s 
tuinbouwkunde - - - - t 
Fraaie handwerken meisjes - - t t u 
huishoudkunde - - - - r 
gymnastiek - n s - - 
Vrije en orde oefening gymnast. - - - j j 

 
Jaarverslag 1860254 
A Het openbaar onderwijs. 
Het onderwijs werd gegeven door vanwege de stad of het rijk bezoldigde onderwijzers; 
1 aan kinderen waarvan de ouders onvermogend waren of enig schoolgeld konden betalen, 
2 aan kinderen waarvan de ouders slechts een gering schoolgeld konden bekostigen, 
3 aan kinderen en meergevorderden in leeftijd die reeds vroeger meer of minder volledig 
onderwijs hadden ontvangen en boven de gewone leeftijd waren van hen die de lagere school 
bezoeken. 
Boven, en behalve deze scholen is van Rijkswege een oprichting van een school ingericht 
voor de opleiding van onderwijzers. 
 
De openbare scholen waren: 
1 de Stadsarmenschool, 
2 de Stadstussenschool, 
3 de Israëlitische school, 
4 de Stadsherhalingsschool, 
5 de Israëlitische herhalingsschool, 
6 de School en het Huis van Correctie, 
7 de School en het Huis van Arrest, 
8 de Franse jongenherenschool, 
9 de Franse jongejuffrouwenschool, 
10 de Hand- en Bouwkundige Tekenschool, 
11 de Zangschool, 
12 de Gymnastiekschool, 
13 de Naai- en Breischool. 
 

 
253 Het - betekent: het vak bestaat niet 
254 GAH 170 F2, Jaarverslag 1860, pagina 69 
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 a Over de Stadsarmenschool255. 
De vakken a tot en met i werden gegeven. De vorderingen der leerlingen waren over het 
algemeen voldoende. 
Het schoollokaal is in goede staat, maar te klein om het toenemend aantal leerlingen. Te 
plaatsen kinderen die al in Augustus mochten worden toegelaten, ontvangen nu nog geen 
onderwijs. Begonnen is in dat gebrek te voorzien; namelijk verplaatsing van het aanwezige en 
aankoop van het meer benodigde schoolmateriaal, zoals schoolbanken enz.,  daardoor is het 
lokaal voorlopig voor de bestaande behoefte voldoende. 
B&W zijn van plan nog meer afdoende maatregelen te nemen. 
Als de Armenbewaarschool inwerking is, zal blijken in hoeverre die de talrijke bevolking van 
de Armenschool ontlast. 
Dankzij de verbeterde gezondheidstoestand is er meer geregeld schoolbezoek. 
 
Het personeel bestaat uit: 
Hoofdonderwijzer Evert Kriebel, zijn jaarwedde is ƒ600,- , van het Rijk ontvangt hij    
ƒ350,-. Hij is tevens onderwijzer in het Huis van Correctie. 
Hulponderwijzer is Antonie Voerman Vulkers; zijn jaarsalaris is ƒ400,-. Hij is ook   
onderwijzer in het Huis van Arrest; zijn jaarwedde is daar ƒ395,-. 
Ook hulponderwijzer is Volkert Duursma; zijn jaarsalaris is ƒ300,-. 
François Cornelis Haalebos, ook hulponderwijzer, ontvangt ƒ200,-. 
 
In afwachting dat bij de nieuwe regeling de nog steeds vacerende plaats van de vroegere 
hulponderwijzer Adolf Klant zal worden vervuld , de kwekelingen George Christiaan 
Tinkelenberg en Bruijn Soers voorlopig bij het onderwijs behulpzaam. 
Evert Kriebel, ook werkzaam in het Huis van Correctie, wordt daar bij zijn onderwijs 
bijgestaan door enige gevangenen, die bij hun geschiktheid daarvoor, zich bovendien die 
onderscheiding door hun gedrag waardig tonen. 
 
 b Over de Stadstussenschool256. 
De vakken die gegeven worden zijn: a tot en met i. 
Het gedrag en de vorderingen der leerlingen, op een enkele uitzondering na, gaven reden tot 
tevredenheid. Het geregeld schoolbezoek ofschoon door mindere ziekte verbeterd,  liet toch 
bij sommigen nogal te wensen over; het vroeg-verlaten der school bleef voortduren. Ook hier, 
zoals bij de Armenschool, kon de huisvesting beter. 
Ingenomen waren wij (de commissie) met de aan de Tussenschool verbonden opleiding tot 
onderwijzers. Deze Normaalschool beantwoordt ten volle aan de verwachting; drie leerlingen 
worden als hulponderwijzer geplaatst en één als kwekeling. Vorig jaar werden 11 
kwekelingen voor het onderwijsvak opgeleid. 
Dankzij de schoolopziener kon de commissie zich persoonlijk overtuigen van de vorderingen 
die de leerlingen maakten. 
 
Het personeel bestaat uit: 
De hoofdonderwijzer is Frans Kroon, zijn jaarsalaris is ƒ600,- plus 10% van de schoolgelden. 
De hulponderwijzers zijn Peter Bakker, jaarsalaris ƒ300,- en Willem van Russen Groen, 
jaarsalaris ƒ250,-, de kwekeling is Peter Beemsterboer. 
 
Aan de Normaalschool zijn als personeel verbonden: 

 
255 GAH 170 F2, Jaarverslag 1860, pagina 69 
256 GAH 170 F2, Jaarverslag 1860, pagina 70 
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Hoofdonderwijzer Frans Kroon, jaarsalaris ƒ250,- Hij geeft de vakken lezen, schrijven, 
rekenen en pedagogiek. 
Er zijn de volgende onderwijzers: 
 J.J. de Boer, hij geeft algemene geschiedenis en aardrijkskunde, 
 A van der Hoeven, Nederlandse taal, 
 H.  Schoo, vorm- en getalleer en theoretisch rekenen, 
 G.J. van Hoolwerff, natuurkunde, 
Elk van de bovengenoemden geniet een Rijkstoelage van ƒ100 per jaar. 
Dan is er H.A. Meijroos, zangkunst, H. Vorderman, tekenkunst. 
Hulponderwijzer is P. Bakker, voor de praktische vormgeving der leerlingen. 
De drie bovengenoemden ontvangen een Rijkstoelage van ƒ50,- per jaar. 
 
c  Over de Israëlitische school257. 
Het onderwijs op deze school strekte zich behalve tot de vakken van het gewone lager 
onderwijs, a t/m i, uit  tot de Hebreeuwse taal en de Uitlegkunde der Boeken van het Oude 
Testament. 
Met ingenomenheid vermeldt de commissie het op die school gegeven onderwijs. 
De school is ingevolge de bepalingen van de lager onderwijswet van 1857 per ultimo 
December 1860 opgeheven. De Stadsarmen- en Tussenscholen hebben dientengevolge de 
leerlingen op hun verzoek opgenomen. Ze zijn om geen stremming in het eenmaal begonnen 
onderwijs te veroorzaken, met voorrang boven vroegere aanvragen van anderen, geplaatst. 
 
Het personeel bestaat uit: 
De hoofdonderwijzer is Meijer Marcus Meijers met een jaarsalaris van ƒ300,-; uit andere 
hoofde heeft hij inkomsten van ƒ600,-. 
De hulponderwijzer is Josef Samuel Klein; aan onderscheidene inkomsten vanwege de 
Israëlitische Gemeente bezoldigd met ƒ350,- 
Meijer Marcus Meijers is ook hoofdonderwijzer aan de Israëlitische Herhalingsschool. 
 
B Het bijzonder onderwijs258. 
Er zijn vijf verschillende scholen; op drie van deze scholen zitten de jongens en meisjes 
samen, op twee scholen zijn alleen meisjes. 
1 Het hoofd van de school is Schoo. 
Er is een toenemend aantal leerlingen; er zijn er nu ruim 90 tegen 80 in het vorig jaar. De 
leerlingen zijn verdeeld over drie klassen de vakken a t/m i worden gegeven. Het schoolgeld 
is ƒ20,-. per jaar. 
Hulponderwijzers zijn Willem Schoo en Cornelis Kaag. 
Het schoollokaal wordt zeer geroemd. 
2 Hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer. 
Hulponderwijzer is Peter Steuvoer, de kwekelingen zijn Jan Buijs en Cornelis de Beer. Op de 
school zijn 130 kinderen die over drie klassen zijn verdeeld.  De vakken a t/m i worden 
gegeven. Het schoollokaal is wat de ruimte betreft onvoldoende. 
3 De hoofdonderwijzer is Christiaan August Carstens. 
Hoewel hij gevorderd is in jaren, verricht hij ijverig zijn taak. 
Er zijn 37 leerlingen, verdeeld over drie klassen. Het schoollokaal is voldoende. 
Het schoolgeld op de scholen van De Boer en Carstens  bedraagt ƒ16,- per jaar. 
Het onderwijs op alle drie de bovengenoemde scholen was voldoende. Zij waren duidelijk het 
bewijs dat nog niet in alle leemten van het openbaar onderwijs was voorzien. 

 
257 GAH 170 F2, Jaarverslag 1860, pagina 70/71 
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Dan zijn er de twee scholen waar alleen meisjes naartoe gaan. 
4 De meisjesschool van  Anna Maria Bakker. 
Het onderwijs dat zich voorheen bepaalde tot Hollands, Frans en handwerken voor meisjes, 
was in dit jaar uitgebreid met Rekenen gegeven door Peter Bakker. 
Er zijn 25 leerlingen die ƒ20,- schoolgeld  per jaar betalen. 
 
5 De meisjesschool van hoofdonderwijzeresse Grietje Erlée, geboren Havemaker. De vakken 
van het gewoon lager onderwijs en Frans, Engels en Handwerken voor meisjes worden 
gegeven. 
Het eerste halfjaar zijn er 46 meisjes, het tweede halfjaar zijn het er 138. 
Het  schoolgeld bedraagt ƒ14,-, ƒ16,- of ƒ20,- per jaar naargelang men van de dagschool, van 
de avondschool of bovendien onderwijs in Frans of Engels wilde. 
De scholen voorzien in een wezenlijke behoefte. 
 
De schoolcommissie bestond uit: 
A.J. Faber, president, 
Mr. C.R.H. van Lelyveld, secretaris, 
P. Messchaert, thesaurier, 
W. Nijssen, 
W.C.J. de Vicq, 
J.C. Bast, 
Mr. J.H. Gilquin, 
Mr. F. Booi, 
H. Linse. 
De heer Faber was Jonkheer L. van Stierum opgevolgd die naar elders was vertrokken. Het 
onderwijs in Hoorn had veel aan hem te danken. 
 
1.16 Het jaar 1861 

Eindelijk invoering van de regeling259 op het schoolwezen. 
De regeling van het schoolwezen in overeenstemming met de bepalingen van de wet op het 
lager onderwijs, die ingevolge artikel 70 van die wet, vóór 1 Januari 1861 moest plaats 
hebben, is ten gevolge van de in Maart ontvangen goedkeuring door het Hoger Bestuur eerst 
kunnen worden ingevoerd per 1 Juli 1861. 
 
Verslag over de toestand van het lager onderwijs in de gemeente Hoorn aan de Raad dier 
gemeente, ingevolge artikel 64 van de wet van 13 Augustus 1857, door de plaatselijke 
schoolcommissie ingediend en in afschrift gezonden aan de heer Schoolopziener: 
 
De wens in een vorig jaarverslag der schoolcommissie herhaaldelijk uitgedrukt, dat de 
vermelding der tot stand gekomen regeling van het schoolwezen binnen deze stad tot hare 
eerstvolgende bemoeiingen mocht bekomen, ziet zij tot haar vreugde verwezenlijkt. 
Nadat in de eerste helft van het vorig jaar de verschillende daartoe betrekkelijke 
verordeningen tot stand kwamen, werd die invoering der zelve bepaald op 1 Juli 1861, en 
dagtekent dus van dat tijdstip de regeling van het schoolwezen der wet van 13 Augustus 1857. 
Gelukkig acht zich de commissie er te kunnen bijvoegen, dat het werk der plaatselijke 
wetgeving door een spoedige uitvoering werd gevolgd en meent hier openlijk haar hulde te 
moeten brengen aan de onbekrompen en krachtige wijze, waarop deze door het uitvoerend 
gezag werd voortgezet. 

 
259 GAH 170 F2, Bijlage Jaarverslag 1861, pagina's 2, 3, 4, 33 en 34 
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De hierboven genoemde verordeningen betreffen: 
A De regeling van het openbaar lager onderwijs in het algemeen, het aantal scholen, het getal 
der hoofd onderwijzers en hoofdonderwijzeressen, hulponderwijzers en hulponderwijzeressen 
en kwekelingen, naargelang van het getal schoolgaande kinderen, het onderwijs op de scholen 
te geven en algemene bepalingen omtrent het al of niet heffen der schoolgelden. 
B Het onderwijzend personeel, van de bezoldiging en het getal der leerlingen op elke school 
toe te laten. 
C Het toelaten der kinderen op de scholen en de schooltijden. 
D De schoolgelden. 
E De wijze waarop die zullen worden ingevorderd. 
Wij achten het overbodig de inhoud dier verordeningen reeds nu te bespreken, daar bij de 
behandeling der onderscheiden onderdelen van dit verslag, waartoe thans wordt overgegaan, 
als vanzelf daarop wordt teruggekomen. 
 
 Verslagen van een aantal scholen260. 
- De Armenschool: 
De vakken a tot en met i worden gegeven. 
Het aantal leerlingen in het eerste half jaar is 398. 
In het tweede halfjaar is dat 474. 
De redenen van dit aanmerkelijk verschil moeten worden toegeschreven aan 
1 de opname der Israëlitische kinderen, 
2 de uitbreiding van het schoollokaal en het schoolmateriaal. 
Daardoor konden de kinderen waarvoor vroeger geen ruimte was worden toegelaten.  
Vorderingen en gedrag waren naar tevredenheid. 
Maar ook nu nog verlaten kinderen vroegtijdig de school en herhaalt het onregelmatig 
schoolbezoek zich. De oorzaak daarvan moet niet als weleer in heersende ziekten worden 
gezocht. 
 
Het onderwijzend personeel bestond uit: 
A de hoofdonderwijzer Evert Kriebel met een salaris van ƒ600,- en voor het gemis van een 
vrije woning ontving hij ƒ150,-. 
B de volgende hulponderwijzers: 
1 Antonie Voerman Vulkers met een salaris van de stad van ƒ400,-, 
2 Volkert Duursma met een salaris van ƒ350,-, 
3 Meijer Marcus  Meijers met een salaris van ƒ150 en uit andere hoedanigheden ƒ600,- . Voor 
het gemis van een vrij woning ontving hij ƒ150,-. 
Deze onderwijzer was vroeger hoofdonderwijzer aan de opgeheven Israëlitische school per 1 
Juli 1861, Hij heeft tijdelijk gewerkt als onderwijzer aan de Stadsarmen- school ter vervulling 
van de reeds lang bestaande vacature van Adolf Klant. Hij heeft sedertdien zijn eervol ontslag 
uit die betrekking gevraagd om zijn aanspraak op pensioen te doen gelden. 
4 François Cornelis Haalebos met een salaris van ƒ250,-. 
C de volgende kwekelingen: Peter Beemsterboer, Cornelis van Putten en Bruin Sjoerds. 
 
- De Stadstussenschool: 
De vakken a tot en met i worden er gegeven. 
Het eerste halfjaar bedraagt het aantal leerlingen 282 en in het tweede halfjaar 286. 
Het schoolgeld voor elke leerling is ƒ150,- per kwartaal. 
Uitbreiding van het onderwijzend personeel werkte gunstig op het onderwijs. 

 
260 GAH 170, F2, Jaarverslag 1861, pagina 5,6, 9, 10, 12 
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Vorderingen bleken gemaakt zijn maar ook hier geldt de klacht van vroegtijdig schoolverlaten 
en ongeregeld schoolbezoek. 
- Aan de Normaalschool bezochten 13 kwekelingen de lessen tot opleiding van onderwijzer; 
sommigen van hen gaven tijdelijk hun goede diensten aan verschillende scholen. 
De Schoolopziener in het district had enige leden van de plaatselijke schoolcommissie 
uitgenodigd om zich te overtuigen van de gemaakte vorderingen. Het afgelegd examen liet bij 
hen een allergunstigste indruk achter. 
Het personeel van de Tussen- en Normaalschool: 
A de hoofdonderwijzer Frans Kroon met een salaris van de stad van ƒ400,-, voor het gemis 
van een vrije woning ƒ150,- en 25% van de schoolgelden, gewaarborgd tot een bedrag van 
ƒ540,- minstens. 
B De volgende hulponderwijzers: 
1 Pieter Bakker, salaris ƒ400,-, 
2 Cornelis Kaag, salaris ƒ350,-, 
3 Willem van Russen Groen, salaris ƒ300,-. 
C De volgende kwekelingen: 
1 Willem de Jong, 
2 Willem Reek, 
3 Willem Rijst. 
 
- De Stadsburgerschool voor Jongens en Meisjes. 
De reeds vroeger bestaande Bijzondere school werd per 1 Juli 1861 door het gemeentebestuur 
in overleg met de schoolopziener als openbare school overgenomen volgens artikel 68 der 
Wet en gerangschikt als school voor het gewoon lager onderwijs.  Het schoolgeld aan de 
school bedraagt ƒ16,- per jaar. 
Het schoollokaal was al spoedig veel te klein voor het aanzienlijke aantal leerlingen; in 
Januari 1861 waren dat er 136 en per Juli 135. 
De ongeschiktheid van het lokaal is algemeen bekend. De oprichting van een heel nieuw 
schoolgebouw met onderwijzerswoning, mag vermoedelijk binnenkort tegemoet gezien 
worden. De commissie hoopt dat de betreffende voorstellen gunstig door de Raad ontvangen 
worden. 
Het op de school gegeven onderwijs en de vorderingen verdienen de hoogste lof. 
Het personeel aan de school: 
A de hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer, het salaris dat hij van stadswege ontvangt is 
ƒ650,-, voor het gemis van een vrije woning ontvangt hij ƒ200,-, plus 25% der schoolgelden, 
gewaarborgd tot een bedrag van minstens ƒ520,-. 
B de hulp onderwijzer is Peter Steuvoer met een salaris van ƒ350,-. 
C De kwekelingen Cornelis de Beer en Bernardus Antonius Werenbeek, ieder met een 
jaarlijkse toelage van de stad van ƒ25,-. 
 
- De bijzondere scholen. 
Er waren hier, naast de school van Schoo nog 3 bijzondere scholen; één voor jongens en 
meisjes en 2 voor meisjes alleen. 
A een school uitsluitend voor gewoon lager onderwijs; zij behoort aan de onderwijzer 
Christiaan August Carsten. 
Er zijn 34 leerlingen over 3 klassen verdeeld. Het schoolgeld bedraagt ƒ16,-. 
Het schoollokaal is voldoende. De reeds bejaarde onderwijzer werkt met onverflauwde ijver. 
B Een meisjesschool voor gewoon lager onderwijs, Frans en vrouwelijke handwerken van 
Anna Maria Bakker. 



 
 

105 
 

De kwekeling is  Petronella Reuter, de school heeft 38 leerlingen, het schoolgeld bedraagt 
ƒ20,- per jaar. 
C De 2e meisjesschool van Grietje Erlée-Havemaker. 
Naast gewoon lager onderwijs, Frans en vrouwelijke handwerken wordt ook Engels gegeven. 
Het schoolgeld bedraagt ƒ14,-, ƒ16,- of ƒ20 per jaar naargelang de leerling gebruik maakte 
van de dag- of avondschool of bovendien les ontving in Frans of Engels. 
De dagschool heeft 29 leerlingen, de avondschool 15. 
Het onderwijs wordt zeer geschikt geacht om jongere kinderen voor te bereiden voor 
uitgebreider onderwijs. 
 
Opmerkingen: 
Op 1 Juli 1861 is de bijzondere school van De Boer overgenomen als openbare school, 
gerangschikt onder die voor het gewoon lager onderwijs. Het schoolgeld is bepaald op ƒ16,- 
per jaar. 
De heer Schoo, leidde een bijzondere school van de tweede klasse. Hij heeft als hoofd van die 
school, sedert de nieuwe regeling is ingegaan per 1 Juli, aan zijn school enige uitbreiding 
gegeven met een inrichting voor uitgebreid lager onderwijs. 
Het schoolgeld bedraagt ƒ26,- per jaar. 
De overige leerlingen  betalen: 
ƒ5,-, ƒ9,- of ƒ12,- per kwartaal, dat is ƒ20,-, ƒ36,- of ƒ48,- naar gelang er één, twee of drie 
kinderen uit hetzelfde huisgezin ter schole gaan. 
Er waren op 1 Januari 1861 83 leerlingen, op 1 Juli 79. 
Er is een zeer goed ingericht schoollokaal. 
Wederom, als in 1860, oordelen wij goed over deze school. 
De hulponderwijzers zijn Willem Schoo en D.C. Merkesteyn, kwekeling is Aris Bakker. 
 
De plaatselijke schoolcommissie en de L.O.-wet. 
De Commissie  van Onderwijs bemoeide zich door de nieuwe L.O.-wet met meer zaken dan 
voorheen. Naarmate er meer geregeld werd, was het haar taak nauwkeurig te onderzoeken en 
voor te lichten. Strengere controle was noodzakelijk omdat er zwaardere offers van de 
Stedelijke Kas werden gevergd. 
Wat de schoolbehoeften betreft, werd ook de schoolcommissie met die controle belast. Het 
onderwijzend personeel gaf daarbij de nodige steun. Zij werkte met de meeste ijver verder. 
Wij verwachten de schoonste vruchten  van de leiding en het onderwijs van hen, aan wie de 
regering deze gewichtige taak heeft toevertrouwd. 
 
Mr. J.H. Gilquin verliet de stad. Hij werd als commissielid vervangen door C. Bloem. 
 
1.17 Het jaar 1862. 

Bespiegelingen261 van de schoolcommissie over 1862. 
Dit jaarverslag bevat de verdere ontwikkelingen van het Lager Schoolwezen, zoals dit 
krachtens de voorschriften der wet van 13 Augustus 1857 op 1 Juli 1861 tot stand kwam. 
Veel is verwezenlijkt van wat wij vroeger wensten. Maar tussen schets en uitvoering blijkt 
een kloof te bestaan die niet met één stap te overschreden is. 
De beste wet, zelfs met krachtige hand uitgevoerd, heeft vaak geruime tijd nodig voor en 
alleer haar voorschriften overeenkomstig letter en geest zijn toegepast. 
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Hier was een schoollokaal ontoereikend om het steeds groeiend aantal leerlingen te herbergen, 
dáár mist men voldoende onderwijzend personeel om de zware taak van de overladen 
Hoofdonderwijzer te verlichten. 
Terwijl toch de verordeningen op het schoolwezen op milde wijze de wet hadden uitgebreid, 
en een alleszins voldoende aantal hulponderwijzers en kwekelingen in verhouding tot het 
aantal leerlingen had voor geschreven. Bovendien was het plaatselijke bestuur ook van zijn 
kant, zoveel het kon aan het gebrek van, en in lokalen tegemoet gekomen. Daarom wijzen we 
ook op het vorig jaar ontworpen plan van een nieuw te bouwen Burgerschool. Dit plan is 
reeds geheel ten uitvoer gebracht. Het gebouw zelf is voltooid. Waarschijnlijk zal het in de 
eerste helft van 1863 aan zijn bestemming worden overgedragen. 
Met dit offer van genoemde wege, hoe aanzienlijk ook, is slechts gedeeltelijk de tol aan het 
schoolwezen betaald. Wij menen dan ook de zeker niet bemoedigende voorspelling te moeten 
doen, dat als de bij de zich allerwege al meer en meer ontwikkelende  geest van vooruitgang, 
hervorming en uitbreiding, inzake het onderwijs, het onderwijs niet achterlijk wil blijven, de 
jaarlijkse stedelijke begroting ten behoeve der volksopvoeding, geen karig deel van haar 
inkomsten zal behoren aan te wijzen, dat eerst na verloop van vele jaren in de verminderende 
kosten van armenbedeling en armenzorg, maar dan ook met de renten zal worden terug 
gevonden. 
 
Over de verschillende scholen262 in de stad in 1862. 
De gelegenheden tot het ontvangen van lager onderwijs in Hoorn waren in dit jaar tweeledig: 
A Openbaar onderwijs. 
Het wordt gegeven in scholen door, óf vanwege de stad óf het Rijk bezoldigde, onderwijzers. 
a aan kinderen waarvan de ouders onvermogend waren enig schoolgeld te betalen, 
b aan de kinderen waarvan de ouders slechts een gering schoolgeld konden   
   betalen, 
c aan  kinderen en meergevorderden in leeftijd, even zeer onvermogend, tot betaling  
   van schoolgeld, die reeds vroeger meer of minder volledig onderwijs hadden  
   genoten,  en boven de leeftijd waren van hen die de lagere school bezoeken, 
d aan kinderen van gegoede ouders. 
 
Voor het onderwijs aan de onder a,b en c aangeduide leerlingen bestaan 5 scholen 
Voor het onderwijs aan de kinderen genoemd onder d zijn drie scholen aanwezig,    
 terwijl hier ter stede bovendien nog 2 bijzondere scholen werkzaam zijn. 
 
- De Stadsarmenschool. 
Deze is bestemd voor jongens en meisjes en is met het oog op de tegenwoordige toestand in 
verband met de toekomstige bestemming van haar leerlingen niet de minst belangrijke. 
Zij is bij uitnemendheid de volksschool in de meest uitgebreide zin. 
Staan elders de ontwikkeling van verstand en wetenschappelijke vordering op de voorgrond 
en kan een grote deel der opvoeding gerust aan de ouders worden overgelaten, op de 
Armenschool behoort het kind geheel tot mens te worden gevormd.  Geen veelzijdige 
geleerdheid, maar de tot zijn toekomstige beroep nodige en tot zijn verstandelijke en zedelijke 
ontwikkeling dienende kennis, gevoegd bij orde, netheid en bescheidenheid, zie daar, de 
wetenschap die de leerling van deze school zich hoort eigen te maken en die bij hem thuis niet 
steeds worden aan gekweekt. 
 
De vakken die worden onderwezen zijn die van a tot en met i. 

 
262 GAH 170 F2, Jaarverslag 1862, Bijlage, pagina 4,5,6, 7, 10, 11, 13, 14, 15  
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Het eerste halfjaar waren er 451 leerlingen, het tweede halfjaar 484. 
Er zijn 10 leerlingen meer dan vorig jaar. 
Vorderingen en gedrag  zijn naar tevredenheid, wel zijn er nog steeds klachten over 
ongeregeld schoolbezoek en vroegtijdig schoolverlaten. 
Dit jaar verlieten 52 jongens de school, 38 gingen er in een ambacht, de andere 14 vertrokken 
naar elders of werden in het weeshuis opgenomen, terwijl er één overleed. 
51 meisjes verlieten de school, 31 werden op de Naaischool of in diensten geplaatst. Van de 
overige overleden er 3 en er verlieten er 7 zonder bepaalde bestemming de school. 
Het schoollokaal en de schoolbehoefte en ook het meubilair verkeren in goede staat. 
 
Het onderwijzend personeel. 
De hoofdonderwijzer is Evert Kriebel met een salaris door de stad betaald van ƒ600,-. uit 
andere hoofde ƒ350,-. Voor het gemis van een vrij woning ontvangt hij ƒ150,-. 
Deze onderwijzer kreeg per 1 Juli 1862 op zijn verzoek ontslag omdat hij 70 jaar was 
geworden en 45 jaar dienst had gedaan. Eervol ontslag, desondanks is hij tot op het laatst van 
het afgelopen jaar met de waarneming der betrekking van Hoofdonderwijzer belast gebleven 
en is toen vervangen door de  in zijn plaats benoemde hulponderwijzer van de Tussenschool 
Pieter Bakker. 
Hulponderwijzers zijn: 
Antonie Voerman Vulkers voor een salaris van ƒ400,-, 
Volkert Duursma, salaris ƒ350,-, 
François Cornelis Haalebos, ƒ250,-. 
 
De kwekelingen van de Normaalschool. 
Ze hebben voorzien in de vacature van een 4de  hulponderwijzer na het eervol ontslag van 
Meijer Markus Meijers, maar dit is slechts lapwerk; er is zo spoedig mogelijk een ervaren 
onderwijzer nodig. 
De kwekelingen zijn Peter Beemsterboer, Bruin Sjoerds, Cornelis van Putten en Willem Briel. 
 
-De Stadstussenschool. 
Alles wat geschreven is over de Armenschool is ook op de Tussenschool van toepassing, ook 
wat betreft materieel en schoolbehoeften. 
 
Het schoolgeld bedraagt 150 per kwartaal.  Op 15 Januari zijn er 273 leerlingen, te weten 159 
jongens en 114 meisjes; op 15 Juli is het totaal aantal leerlingen 291; er zijn 170 jongens en 
121 meisjes. 
 
-De Normaallessen beantwoorden meer en meer aan haar doel; er waren 19 kwekelingen, 3 
slaagden als hulponderwijzer. 
Vermeld moet worden welke goede diensten kwekelingen met machtiging van de 
schoolopziener bij tijdelijk gebrek aan onderwijzend personeel, op enige van onze scholen 
belangeloos bewezen. 
 
Het personeel van de school. 
Hoofdonderwijzer is Frans Kroon met een jaarsalaris door de stad betaald van ƒ400,-. Hij 
ontvangt bovendien 25% van de schoolgelden, gewaarborgd tot ƒ 390,-. Hij ontvangt ƒ250,- 
uit andere inkomsten. 
De hulponderwijzers. 
Peter Bakker die per 1 Januari 1863 benoemd is tot hoofdonderwijzer van de Stads- 
armenschool, zijn jaarsalaris is ƒ400,-. En Cornelis Kaag met een jaarsalaris van ƒ350,-. 
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 De kwekelingen zijn: 
 1 Christiaan George Tinkelenberg, 
 2 Hermanus de Boer, 
 3 Jacob Mühren, 
 4 Willem Briel, 
 5 Willem Reek, 
 6 Willem de Jong. 
 De laatste drie ontvangen een jaarlijkse toelage van de stad van ƒ25,-. 
 
Onder de inkomsten uit andere hoofde moet worden verstaan, welke aan een andere inrichting 
worden genoten. Deze bedragen verlangt de regering blijkbaar niet.  
 
- De Stadsburgerschool voor jongens en meisjes. 
Deze school is sinds 1861 een openbare school. 
Er zijn 129 leerlingen die de vakken a tot en met i volgen. 
Het schoolgeld is bepaald op ƒ4,- per kwartaal. 
De lof die de commissie vorig jaar uitte, herhaalt zich nu in ruime mate. Met verlangen zien 
onderwijzers, leerlingen en de schoolcommissie uit naar het moment waarop het nieuw 
gebouwde schoollokaal het oude, thans nog in gebruik zijnde, zal vervangen. Het is voorbarig 
nu al enig oordeel over de inrichting van de nieuwe school uit te spreken; dat doen we gaan in 
het volgende verslag. 
 
Het personeel van de school. 
Hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer met een jaarsalaris van ƒ650,-.  Ook ontvangt hij 25% 
der schoolgelden, die zijn gewaarborgd tot ƒ120,-  De vergoeding voor het gemis van een 
vrije woning is ƒ200,-. 
Hulponderwijzer is Willen van Russen Groen met een jaarsalaris van ƒ350,-. 
De Kwekelingen zijn Bernardus Weerenbeck en Cornelis de Boer; van stadswege krijgen 
beiden elk jaarlijks ƒ25,-. 
 
B De bijzondere scholen. 
Er zijn 4 bijzondere scholen, te weten twee voor jongens en meisjes samen, en twee 
uitsluitend voor meisjes. 
1 De school voor U.L.O. en G.L.O., geleid door Hermanus Schoo. 
Het schoolgeld voor de U.L.O. is 26,- per jaar, dat voor het gewoon lager onderwijs , 
naargelang er meerdere kinderen uit een huisgezin naar de school gaan: 
voor één leerling ƒ5,-, voor twee ƒ9,-, voor drie  leerlingen ƒ12,- per kwartaal. 
Het gemiddeld aantal leerlingen is 90, dit aantal is gegroeid vergeleken met vorig jaar. 
De hulponderwijzers zijn Jan Glijnisen en Willem Schoo. De kwekeling is Aris Bakker. 
Het aantal leerlingen in 1861 was in Januari 83 en in Juli 79. 
 
2 Het hoofd van de andere school is Christiaan August Carsten. Hij is gevorderd in jaren, 
maar hij vervult ijverig zijn taak. Hij geeft de vakken a tot en met i, het schoolgeld is ƒ16,- 
per jaar. Er zijn 20 leerlingen. Het schoollokaal is daarvoor voldoende. 
 
3 De 1ste meisjesschool behoort aan Anna Maria Bakker. De school is grotendeels bestemd 
voor meisjes van nog zeer jeugdige leeftijd. Er zijn 27 leerlingen in het laatst van het jaar. De 
onderwijsvakken zijn lezen, schrijven, rekenen, beginselen der Nederlandse taal, en  de 
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Franse taal en Vrouwelijke Handwerken. Het schoolgeld is ƒ20,- per jaar. De kwekelinge is 
Petronella Reuter. 
 
4  De tweede meisjesschool staat onder leiding van Grietje Erlée, geboren Havemaker . Ook 
hier zijn grotendeels jeugdige leerlingen. Het onderwijs wordt in alle vakken van het gewoon 
lager onderwijs gegeven, met ook nog Frans en Vrouwelijke Handwerken. 
Aan de school is een avondschool, bezocht door 16 á 17 meisjes, met inbegrip van hen waren 
er 48 leerlingen. 
Het schoolgeld bedroeg ƒ3,50 per kwartaal, maar ƒ5,- voor hen die ook Frans krijgen. 
 
1.18 Het jaar 1863 

Overzicht van de Scholen263. 

A Openbaar onderwijs 
Het wordt gegeven in scholen door, óf vanwege de stad óf het Rijk bezoldigde, onderwijzers; 
a aan kinderen waarvan de ouders onvermogend waren enig schoolgeld te betalen, 
b aan de kinderen waarvan de ouders slechts een gering schoolgeld konden   
   betalen, 
c aan  kinderen en meer gevorderden in leeftijd, even zeer onvermogend, tot betaling  
   van schoolgeld, die reeds vroeger meer of minder volledig onderwijs hadden  
   genoten en boven de leeftijd waren van hen die de lagere school bezoeken, 
d aan kinderen van gegoede ouders. 
 
De schoollokalen die voor de nummers 1 tot en met 4 gebruikt worden, zijn eigendom van de 
gemeente, uitgezonderd één lokaal dat eigendom was van de hoofdonderwijzeres en door deze 
in huur werd afgestaan. 
De scholen opgericht en onderhouden door bijzondere onderwijzers, zijn alle bestemd voor 
kinderen van de gegoede stand. 
Voor het onderwijs van de onder nummers één, twee en drie aangeduide leerlingen, waren 
drie scholen aanwezig. Voor dat der leerlingen van sub vier waren ook drie scholen aanwezig. 
Bovendien waren hier nog 4 bijzondere scholen. 
Samenvatting openbare scholen: 
1 Stadsarmenschool, 
2 Stadstussenschool, 
3 Stadsburgerschool, 
4 Franse jongensschool, 
5 Franse meisjesschool, 
6 Stads Herhalingsschool. 
 
Behalve deze openbare Scholen bestaan er nog de volgende inrichtingen die door de 
Gemeente zijn opgericht en worden onderhouden: 
De Hand- en Bouwkundige Tekenschool, onderwijzers: H. Vorderman en W. Blanken, 
De Zangschool, met A. Utermöhlen, 
De Gymnastiekschool, J. Vergilst, 
De Naai- en Breischool, Trijntje Hoebach, 
De Bewaarschool, A.C. de la Vieter. 
 

 
263 GAH 1816, no 988 
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Al deze scholen zijn van Stadswege toevertrouwd aan bijzondere commissies, dus niet aan 
onze commissie van plaatselijk schooltoezicht . Door de nauwe verwantschap van de 
Bewaarschool met de Armenschool hebben we daarover enige opmerkingen gemaakt. 
 
De openbare scholen. 
-De Stadsarmenschool voor jongens en meisjes. 
De school werd bezocht door: in het eerste halfjaar 251 jongens en 211 meisjes, samen 462 
leerlingen. 
In het tweede halfjaar waren er 255 jongens en 213 meisjes, samen 468. 
Het schoollokaal en het meubilair verkeerden in goede staat. 
De subcommissie van toezicht berichtte met lof over de ijver van de in de loop van het jaar 
benoemde Hoofdonderwijzer Peter Bakker. Hij bewijst zeer goed berekend te zijn voor zijn 
moeilijke taak. Hij heeft voor de buitenschoolse uren een leesbibliotheek opgericht. 
Tijdens het schooljaar verlieten 34 jongens de school; 23 van hen oefenen een ambacht uit, 
van de 11 overige jongens overleed er één. Er werd er één in het weeshuis geplaatst en er 
vertrokken er 8 zonder speciale bestemming. 
Met leedwezen vermelden wij dat één leerling die aan diefstal schuldig was, zijn 
gevangenisstraf in de gevangenis van jeugdige veroordeelden te Rotterdam ondergaat. 
Van de 14 meisjes gingen er 12 naar de Naaischool en bleven er 2 ziekelijk thuis. 
 
Belangrijke invloed is uitgeoefend door de oprichting van een Bewaarschool; het verschil 
tussen hen die van de Bewaarschool kwamen en hen die thuis zaten was duidelijk. De eersten 
kenden reeds gevoel voor orde, leerlust en begrip voor onderwijs, terwijl de anderen dit 
ontbeerden. 
De commissie probeert op alle mogelijke manieren het schoolverzuim zonder geldige reden 
tegen te gaan. 
 
Aan de Stadsarmenschool264 was het volgende personeel:  
Hoofdonderwijzer Pieter Bakker, jaarlijks is  zijn bezoldiging ƒ400,-,  daarbij 50 cent voor 
elke leerling ten bedrage van tenminste ƒ200,-. Een vergoeding voor gemis aan een vrije 
woning van ƒ150,-. 
Bakker was vroeger hulponderwijzer aan de Stadstussenschool. De Raad benoemde hem eind 
1862 in zijn huidige functie, die hij begin 1863 aanvaardde als opvolger van de eervol 
ontslagen hoofdonderwijzer Evert Kriebel. 
 
Aan de school waren de volgende hulponderwijzers verbonden: 
Antonie Voerman Vulkers, jaarwedde ƒ400,-,  uit andere hoofde ontving hij ƒ345,-. Volkert 
Duursma, jaarwedde ƒ350,-, 
Arian Nottelman, jaarwedde ƒ350,-. 
Ter assistentie is aangesteld de Israëlitische onderwijzer Meijer Marcus Meijers aan wie, na 
verkregen eervol ontslag, pensioen is verleend. 
Willem Briel, jaarwedde 350,-. Zijn benoeming was het gevolg van een door de Raad nodig 
geoordeelde vermeerdering van het onderwijzend personeel. 
François Cornelis Haalebos, jaarwedde ƒ250,-. 
En de kwekeling Simon Merrebach. 
 
Aan de Stadsarmenschool is hoofdonderwijzer P. Bakker. Hij ontvangt verschillende 
bedragen, te zamen ƒ588,-. 

 
264 GAH 0349/1816-1266 
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Er zijn de volgende hulponderwijzers:  
A. Voerman Vulkers, zijn salaris is ƒ100,-, 
Willem Russen Groen hij verdient in totaal ƒ343,-, 
En de hulponderwijzer T. Duursma, hij verdient ƒ343,-, 
En de hulponderwijzer G.C. Tinkelenberg, hij verdient ƒ343,-, 
De hulp onderwijzers C. Kaag, salaris ƒ392,-, 
A. Nottelman, salaris ƒ343,-, 
 P. Beemsterboer, deze verdient in totaal ƒ292,-, 
 F.C. Haalebos, in totaal ƒ245,- 
 En een vierde hulp onderwijzer (er is geen naam vermeld) verdient ƒ142,-. 
 De pensioen bijdrage aan het Arrondissement is ƒ88,68. 
 Bijdrage in het pensioen aan de betaalmeester ƒ92,51. 
 
De onderwijzers aan de Stadstussenschool. 
Het zijn de openbare onderwijzers. 
Hoofdonderwijzer is Frans Kroon. Hij verdient jaarlijks ƒ400,-, met daarbij 25% van de 
schoolgelden, gewaarborgd tot ƒ390,-. 
Van Rijkswege verdient deze hoofdonderwijzer voor de Normaalschool ƒ250,- dat is te zamen 
ƒ1040,- en hij krijgt een vergoeding voor het gemis aan een vrije woning ƒ150,-. 
De volgende hulponderwijzers: 
Cornelis Kaag jaarwedde ƒ400,-, 
George Christiaan Tinkelenberg, wedde ƒ350,-, 
Pieter Beemsterboer met een wedde van ƒ300,-. 
Er zijn van Rijkswege 4 kwekelingen bij het onderwijs aan de Normaalschool; zij verdienen 
te zamen ƒ350,-. 
Beide laatstgenoemde onderwijzers werden eind 1862 als zodanig aangesteld. Zij 
aanvaardden hun betrekking in het begin van 1863, Tinkelenberg ter vervanging van de 
vroegere hulponderwijzer Pieter Bakker. 
 
Er zijn de volgende kwekelingen: 
Herman de Boer, 
Teunis Komen, 
Willem Reek, 
Willem Rijst, 
Willem de Jong. 
De Boer en Komen zijn kwekelingen van de Normaalschool. Zij ontvangen ieder van Rijks-
wege een jaarlijkse toelage van ƒ250,-. De laatste drie genoemden genieten elk van Stadswege 
ƒ35,-. 
 
-De Stadstussenschool. 
De hoofdonderwijzer aan de school is Frans Kroon, zijn jaarwedde is ƒ774,20. De drie 
kwekelingen krijgen een toelage van samen ƒ105,-. 
De hulponderwijzer J.C. Römer ontvangt een jaarwedde van ƒ588,-. 
 
Evenals de Stadsarmenschool is de school bestemd voor jongens en meisjes, maar ook hier 
zijn er leerlingen die de school onregelmatig bezoeken. 
Het eerste halfjaar zijn er 287 leerlingen; 171 jongens en 116 meisjes. 
Het laatste half jaar zijn er 266 leerlingen, waarvan 163 jongens en 103 meisjes. 
Het schoolgeld bedroeg voor elke leerling ƒ1,50 per kwartaal. 
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Aan de school is verbonden de van Rijkswege opgerichte school die onderwijzers opleidt; 
kortweg de Normaalschool. 
Er waren 20 kwekelingen, waarvan ongeveer de helft met een Rijkstoelage van óf ƒ30,- óf 
ƒ250,-. 
Vijf van hen legden met goed gevolg het examen als hulponderwijzer af. Zij werden als 
zodanig aan verschillende scholen voor lager onderwijs geplaatst. 
De overigen voorzagen op één der scholen, waar dat nodig bleek in de behoefte aan 
onderwijzend personeel. 
 
De Stadsburgerschool voor jongens en meisjes. 
De school was voor hen die gewoon lager onderwijs wilden ontvangen. 
Het schoolgeld bedroeg ƒ16,-; per jaar er waren 140 leerlingen: 96 jongens en 44 meisjes. 
De commissie oordeelt zeer gunstig over de school. 
Het nieuwe schoolgebouw is in de loop van het jaar betrokken; het voldoet maar gedeeltelijk 
aan de zo noodzakelijke eisen. Een hoofdgebrek is dat direct bij gebruik al merkbaar werd, 
was de galm. Daardoor was het voor de hoofdonderwijzer zeer moeilijk om door de leerlingen 
te worden verstaan. Het was dus nodig om via verschillende middelen, waarvan de 
doelmatigheid pas later zou blijken, om aan dit gebrek tegemoet te komen. 
Een tweede eis waarop bij de bouw niet voldoende schijnt te zijn gelet, is het voldoende 
aanbrengen van licht. 
  
Het personeel265 van de school: 
De hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer met een jaarwedde van ƒ650,-, daarbij 25% van de 
schoolgelden, tot een bedrag van ƒ520,- Als onderwijzer aan de Normaalschool ontvangt hij 
van Rijkswege ƒ100,- ;  alles bij elkaar dus ƒ1270,-. 
De hulponderwijzer Willem van Russen Groen heeft een jaarwedde van ƒ350,-. 
De kwekelingen Cornelis de Beer en Johannes Bernardus Werenbech ontvangen elk een 
jaarlijkse toelage van de stad van ƒ35,-. 
 
B Het Bijzonder Onderwijs. 
Naast de openbare scholen bestonden in 1863 266vier bijzondere scholen; één uitsluitend voor 
jongens en meisjes en drie alleen voor meisjes. 
1 De school van Hermanus Schoo; een bijzondere school voor jongens en meisjes. De onder-
wijzer geeft de vakken van a tot en met i en daarnaast Frans, Duits, Engels en Wiskunde. 
Het schoolgeld bedraagt ƒ6,50 of ƒ5,- per kwartaal, al naargelang de leerlingen deelnamen 
aan het Meer Uitgebreid dan wel aan het Gewoon Lager Onderwijs. 
Er zijn 95 leerlingen: 68 jongens en 27 meisjes. 
Het oordeel over de school blijft gunstig. 
Naast de hoofdonderwijzer zijn er twee hulp onderwijzers: Jan Gleynis en Willem Schoo. Er 
is één kwekeling Aris Bakker. 
 
2 Er is de meisjesschool van hoofdonderwijzeres  Anna Maria Bakker. Zij heeft een 
kwekeling Petronella Ruiter, die naast het Gewoon Lager Onderwijs ook Frans en 
Vrouwelijke Handwerken onderwijst. 
Het schoolgeld bedraagt per kwartaal ƒ5,-, er zijn 24 leerlingen. 
 
3 Er is de meisjesschool van mej. Grietje Erlée-Havemaker. 

 
265 GAH 0349/1816-1266 
266 GAH 1816-988 
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De vakken zijn de genoemde met daarbij Engels. 
Het schoolgeld bedraagt ƒ3,50 per kwartaal, er zijn 30 leerlingen. 
 
4 De meisjesschool van Mejuffrouw Alida Catharina Langerhuizen van Uven. 
Zij heeft in het begin van 1862, na voldaan te hebben aan de eisen van artikel 37 der  wet op 
het Lager Onderwijs een bijzondere school van Gewoon en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs 
voor meisjes opgericht. De op de oprichting was welkom; na een half jaar waren er reeds 28 
leerlingen. Hoewel slechts na een enkel bezoek te hebben gebracht, oordeelt de commissie 
gunstig over het gehele aanzien van de school wat lokaliteit, orde en onderwijs betreft. 
Mejuffrouw Albertina Geertruida van Langerhuizen van Uven geeft als hulponderwijzeres 
een deel van het onderwijs. Het schoolgeld bedrag per kwartaal ƒ10,-,  ƒ8,75 of ƒ7, 50 
naargelang van de klas waarin de leerling werd geplaatst. 
 
De kosten van het G.L.O. en van het M.U.L.O. in 1863267 

Kosten In guldens 
Jaarwedden onderwijzers   9432,285 
Onderhoud scholen, schoolmeubelen onderwijzerswoningen   1299,22 
Kosten schoolbehoeften   1829,575 
Vuur en Licht in de scholen    534,33 
Huur schoolgebouwen en onderwijzerswoningen    183,33 
Vergoeding voor gemis vrije woning    695,83 
Kosten Pl. Schoolcommissie en prijsuitreikingen    400,-- 
Subtotaal gewone uitgaven 14374,57 
  
Buitengewoon voor de bouw van een schoollokaal ter resto     795,06 
Aankoop huis ten dienste van school voor MULO voor meisjes    4466,82 
Subtotaal    5261,88 
Totaal  19636,45 
Waar tegenover staat ontvangst gelden verschillende scholen     5475,44 
De Gemeente geeft in 1863 uit aan Onderwijs  14161,01 

 
Over wijzigingen268 in de scholen en het Middelbaar Onderwijs. 
Per 1 Januari 1864 moesten herzien worden de verordeningen: 
 A Ter regeling van het openbaar onderwijs, 
 B over het onderwijzend personeel, hun bezoldiging en het aantal op elke school toe  
    te laten leerlingen, 
 C over de regeling van de schoolgelden, 
 D over de toelating van de kinderen op de scholen en de schooltijden. 
 
Maar in de loop van het jaar werd een ontwerp van wet op het Middelbaar Onderwijs 
aangenomen. Daarop toonde de schoolopziener de wenselijkheid aan, dat de genoemde 
herzieningen zouden worden herzien, pas op het tijdstip dat de wet op het Middelbaar 
Onderwijs voor Hoorn zal worden uitgevoerd. 
Immers, de vestiging van een school voor het Middelbaar Onderwijs, hetzij door het Rijk, 
hetzij door de gemeente zal een belangrijke invloed op het LO gaan uitoefenen. De Raad was 
het hiermee eens en verdaagde de herziening. 
 

 
267 GAH 1816, nr. 988 
268 GAH 1816-988 
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De schoolcommissie269 over de statistieken van de leerlingen. 
Het onderwijzend personeel geeft trouw de gewenste inlichtingen aan ons, de commissie, 
door. 
Ons lid Meester W.C.J. de Vicq werd tot Burgemeester van onze gemeente benoemd en trad 
daarom af als lid van de schoolcommissie. Tot zijn opvolger werd aangesteld: Dr. Schuit. 
De commissie bestaat nu uit: 
A.J. Faber, voorzitter;  W Nijssen; J.C. Bast; P. Messchaert, penningmeester; 
F. Booij; H. Linsen; C. Bloem; Dr. Schuit en Meester C.R.H. van Lelyveld, secretaris. 
 
In verhouding tot onze bevolking kent Hoorn een vrij groot aantal scholen. Die situatie eist óf 
van de gemeente óf onmiddellijk van de ingezetenen, aanzienlijke kosten. Daarom mag 
gevraagd worden welke de verhouding is tussen het aantal schoolgaande kinderen en het 
totaal aantal kinderen. 
Daardoor immers kan men beoordelen: 
- ten eerste, in hoeverre bij de ruim aangeboden gelegenheid tot het ontvangen van onderwijs, 
men kan zeggen dat er al dan niet vrij algemeen van dit onderwijs gebruik wordt gemaakt, 
-ten tweede, of bij nog meerdere algemene deelname aan het onderwijs, zonder aanzienlijke 
toename der bevolking, de bestaande scholen in het algemeen als voldoende kunnen worden 
beschouwd om te voorzien in de meerdere behoefte. 
 
Daarover de volgende bijzonderheden: 
De bevolkingsregisters gaven op 1 November 1863 1332 kinderen aan in de leeftijd van ruim 
6 jaar tot ruim 13 jaar. De opgave van het onderwijzend personeel gaven in dezelfde 
leeftijdscategorie 1089 kinderen aan. 
Als onder de laatste groep zich hoogstens 30 leerlingen bevinden, die ouder zijn dan 13 jaar, 
dan staat hier tegenover het aantal leerlingen dat beneden de 13 en 14 jaar, de 
Herhalingsschool bezocht, hetgeen wij minstens op 30 mogen stellen. 
We mogen dus 1089 leerlingen aanhouden tussen de 6 en 13 jaar oud, dat is 81 4/39ste % van 
de hele kinderbevolking (1332), die van het gegeven onderwijs gebruik heeft gemaakt. 
Er blijven dan 243 kinderen over, oftewel  ruim 18%, die voor zover bekend, geen onderwijs 
ontvingen. 
De commissie acht die verhouding niet ongunstig en is van mening dat zonder aanzienlijke 
toename van de bevolking, de thans bestaande scholen voldoende zijn om bij meerdere 
deelname aan het onderwijs in de bestaande behoeften te voorzien. 
Menige verbetering kwam tot stand;  klachten over gebreken, onvolkomenheid en 
onvolledigheid, zullen wel blijven, maar als ze gegrond zijn, zullen wij op verbetering 
aandringen. 
Maar alles gaat niet opeens. Bovendien is daarbij behoedzaamheid geraden. Ook kan men niet 
zomaar van onze gemeente eisen, dat ze een veel te kostbare, en geheel nieuwe regeling en 
inrichting van het onderwijs, op de inwoners afwentelen. Maar nochtans vertrouwen wij erop, 
dat de gemeente blijft voldoen, zowel aan de geest als aan de letter der wet, die vorderen dat 
het Openbaar Lager Onderwijs voldoet aan de behoefte der Jeugd en dat het mag dienen tot 
krachtdadige ontwikkeling van de zedelijke en verstandelijke vermogens van ons opkomend 
geslacht. 
 

 
269 GAH 1816-988 



 
 

115 
 

Gespecificeerde uitgaven270  
De werkelijke (dus niet de begrote) uitgaven omvatten de kosten van het Onderwijs en die ter 
Bevordering van Kunsten en Wetenschappen. 

Kostenposten In guldens 
Kosten Latijnse School     3750,00 
Jaarwedden Hoofd- en Hulponderwijzers/ressen     9362,20 
Onderhoud scholen, meubelen en de woning des onderwijzers     6632,53 
Kosten schoolboeken en schoolbehoeften leerlingen     1829,57 
Vuur en licht in de school       536,585 
Huur van schoolgebouwen en onderwijzerswoningen       183,33 
Vergoeding aan onderwijspersoneel voor gemis vrije woning       695,83 
Bijdragen in de pensioenen       187,50 
Kosten plaatselijke schoolcommissie       400,00 
Kosten tekenschool       527,00 
Subsidies aan bijzondere scholen            - 
Kosten Industrieschool            - 
Kosten Muziekschool        400,00 
Kosten Bewaarscholen        733,70 
Kosten Geneeskundige school      1200,00 
Kosten Normaalschool          53,34 
Kosten Gymnastiekschool          50,00 
Kosten Herhalingsschool        162,44 
Kosten Naai- en Breischool        291,00 
Toelage van het Onderwijzersgezelschap          50,00 
  
Totaal geraamde uitgaven    26592,82 
Afschrijvingen                     325,47 
Overschrijvingen                    13,38 
Totale onderwijsuitgaven    27045,03 
  
Totaal Gemeentelijke Uitgaven  146.521,93 

 
De totale uitgaven voor Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen bedragen 19% van de totale 
Gemeentelijke Uitgaven. 
 

Kostenposten In guldens 
Aankoop huis van C. v. Holk                  4200,00 
Overgenomen goederen                                24,00 
Transportkosten aan B.S. Jung        266,82 (notariskosten)  
Totaal     4490,82 
Geleverde schoolbanken door C. Hondius         40,00 
Reparatie aan de schoolmeubelen door J.J. de Boer         14,67 
Schoonhouden van de school door J.J. de Boer         55,00 
Geleverde Schooltafel door P. Kroon                                412,00  
Herstelwerkzaamheden aan de school door P. Kroon         29,00  
Samen        441,00 
Toelage aan Dir. tot Nut v.h. Algemeen,  gebruik zaal Zangschool        200,00 
Werk aan Huis op het Oost door H. Godvliet        306,67 
Zinkput door H. Godvliet          40,00 
Timmerwerken door H. Godvliet          15,08 
Timmerwerken door  J. v. d. Berg , twee maal 34,97+ 72,95=        107,92 
Laatste termijn herstel bankjes aan J. v.d. Berg        286,00 
Vloer van de school van M. Kramer            8,00 
Schoonmaken lampen door G. ten Hope          12,20 

 
270 WFA/GAH 0349/1816-1266 
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Reparatie kachels Gleysteen en Zn                    7,90   
Geleverde kachels door Gleysteen                 183,50  
Huur en reparatie kachels door Gleysteen        71,37  Samen        262,77 
Schoonmaakloon door Mej. C.M. Heijnis          18,98 
Plaatsen hekwerk door C. v.d. Berg          12,00 
Honorarium bij Opening aan A. Hoek            3,00 
Schoonhouden scholen door H. Dijkhuis 4xf25,00=        100,00 
Verschotten betaald aan F. Kroon            4,15 
Werkzaamheden voltooiing nieuwe school aan J. Zeilemaker          40,14 
Laatste termijn H. Godvliet herstel Gebouw Grote Oost        133,33 
Kosten schoolboeken en schoolbehoeften      
   P.J. Eyken    1ste kwartaal        480,875  
   P.J. Persijn   2de kwartaal         370,915  
   C. Boldingh   3de kwartaal        514,465  
   F.A. Kramps  4de kwartaal        463,32        Totaal:      1829,57 
Kosten vuur en licht  
    Naam              Licht                 Vuur  
C. Hondius        37,50                 50,00  
C.A. Abbing                              100,00  
J.J. de Boer       40,00                  50,00  
A. v.d. Hoeven                            50,00  Leveranties samen:       327,50 
Leveranciers:  
Olie  door J. van Beek         47,46 
Turf door J. Groot           6,66 
Turf door J. de Vries         11,97 
Verschotten (Vóórschotten) aan P. Bakker           2,25 
Kosten voor steenkolen:  
  Van Uven; 4,20+28,89= 33,09  
  W. Groot;                        67,58  Samen voor steenkolen:        100,67 
Huur van schoolgebouwen:  
    C. Hondius van Januari t/m April      33,35  
    A.v.d. Hoeven 4x37,50                    150,00   Samen huur:        183,35 
Vergoeding gemis vrije woning:  
    Mej. Hondius t/m April                              83,33  
    Mej. Heynis 18 Juni t/m 13 September    62,50  
   A. v.d. Hoeven 4x 62,50                           250,00  
    F. Kroon 4x37,50                                    150,00  
    P. Bakker 4x37,50                                   150,00  Samen:        695,83 
Pensioenbijdrage voor een der Onderwijzers aan Arr. 
Betaalmeester 

       187,50 

Kosten Plaatselijke Schoolcommissie        400,00 

 

1.19 Het jaar 1864 

Gebouwen271 in gebruik bij het onderwijs in het jaar 1864. 
-De gebouwen van de Stads-, Tussen-,  Armen-, en Naaischolen in de Muntstraat. 
- Het schoolgebouw in de Kruisstraat voor de Armenbewaarschool. 
- Het gebouw genaamd "het Zeekantoor" met het daarbij in aanbouw zijnde Gast- of   
  ziekenhuis, eerder in gebruik bij de Geneeskundige school. 
- Het gebouw genaamd "het Oost-Indische huis" in de Muntstraat. 
- Het woonhuis in het schoolgebouw in de Ramen, gratis bewoond door de   
  hoofdonderwijzer J.J. de Boer.  
- Het naast "het West-Indisch" huis gelegen Pakhuis ingericht tot gymnastiek- en  
   schermschool. 

 
271 GAH 1816-989, pagina's 27/29 
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Kanttekening: behalve de in 1864 vervallen termijnen van vroeger aanbestede werken en 
herstellingen, vond nog plaats deze aanbesteding: 
Op 27 juni 1864: enige vernieuwingen en herstellingen aan de Latijnse en andere 
schoolgebouwen, voor een jaar aangenomen door Pieter Jan Blaauw, timmerman, voor 
ƒ1440,-, daarvan is in 1864 ƒ576,- betaald. 
 
Ontvangsten272 in 1864. 

Ontvangen subsidies: in guldens 
Geneeskundige school 600,- 
Latijnse school 1200,- 
Opbrengsten schoolgelden:  
Minerval (de schoolgelden van de Latijnse school) 477,50 
Schoolgelden L.O., M.U.L.O., Burger-,Tussenschool. 5715,325 

 
Opbrengsten per school uitgesplitst,  

School   in guldens 
Latijnse school Rector C.A. Abbingh Conrector R. Lambregts   Totalen 
1ste kwartaal              50,00              70,00  
2de kwartaal              50,00              61,25  
3de kwartaal              75,00              52,50  
4de kwartaal              75,00              43,75   
            250,00  +          227,50    477,50 
    
L.O.+M.U.L.O. C.M. Heynis (meisjes) A. v.d. Hoeven (jongens  
1ste kwartaal            247,50            268,75  
2de kwartaal            262,50            268,75  
3de kwartaal            243,75            295,00  
4de kwartaal            241,25            307,50  
    
 Burgerschool Tussenschool  
 J.J. de Boer F. Kroon  
1ste kwartaal         517,33              351,00  
2de kwartaal         552,00              343,50  
3de kwartaal         570,66              357,50  
4de kwartaal         557,33              331,00  
    
Totaal L.O. en 
M.U.L.O., 
Burger- en 
Tussenschool 

   5715,325 

 
Uitgaven in 1864 per school uitgesplitst 

School  In guldens 
Latijnse school   
C.A. Abbing 4x 350,00    1400,00 
School schoon houden         50,00 
Promotiekosten         25,00 
R. Lambregts 4x300,00    1200,00 
W. Gluns 3x150,00      450,00 
H. Schoo         50,00 
Geleverde prijzen         34,35 
Aandeel Minerval Abbing       184,075 
Aandeel idem Lambregts       234,075 
   

 
272 WFA/GAH 0349/1816-1267 
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                       Jaarwedden  Hoofdonderwijzers      
C.M. Heynis 250+240+250+240+98,125    1078,125 
A.H. v.d. Veen 100+96+32,665      228,665 

G. Cranenburg 37 dagen        40,65 
A.H. Veringer 4de kwartaal      134,75 
P. Hondius Handwerken 

37,50+37.50+12,50+65,50 
     153,00 

H. v.d. Hoeven 381,25+366+381,25+366     1494,50 
G. v. Hark hulponderwijzer         30,00 
C. Bohner 150+144+150+46       490,00 
J.J. de Boer 292,50+280,80+280,80+292,50     1146,60 
Toelage kwekelingen          90,00 
W. van Russen Groen Hulponderwijzer87,50+84+87,50+84       343,00 
   
Tussenschool   
F. Kroon 197,50+189,60+197,50+189,60       747,20 
F. Kroon Veranderlijk inkomen         24,75 
Toelage kwekelingen        135,00 
C. Kaag Hulponderwijzer  196,00+114,33        310,33 
G.C. Tinkelenberg 87,50+84,00       171,50 
P. Beemsterboer 75+72       147,00 
   
Armenschool   
P.Bakker Hoofdonderwijzer (150+144)x2       588,00 
A.Voerman Vulkers (100+96)x2       392,00 
F. Duursma (87,50+84)x2       343,00 
P. Bronkhorst idem       343,00 
F.C. Halebos (62,50+60)x2       245,00 
A. Bakker Sr. 87,50+84       171,50 
A. Nottelman 87,50+29       116,50 
Pensioenbijdragen aan Betaalmeester Arrondisem. 

91,74+88,85       
      180,59 

   
Onderhoud scholen   
P. Kroon 412+ 3de termijn: 206        618,00 
J. Blauw 1ste termijn 576+jalouzieën 29,24        605,24 
H. Dijkhuis Schoonhouden 4x25,00        100,00 
Mej. Heynis toelage          25,00 
P.J. Blauw Geleverd Bord          17,00 
Zangschool Toelage Gebruik door Nut van 't Algemeen        200,00 
Schoollokaal  Van J.J. de Boer          55,00 
F. Kroon Uitgeschoten gelden            4,85 
Gleysteen en Zn Smidswerken 3.70+12,30          16,00 
D.H. Veen Geleverde tabouretten            7,60 
 Samen      1648,69 
   
Schoolboeken en 
schoolbehoeften 

  

Gebr. Vermande  416,175 
P.J. Eijken  339,39 
P.J. Persijn 306,34  
C. Boldingh 329,35   Alle 4 samen:     1391,785 
   
Kosten Vuur en Licht   
Uitkoop verwarming School Abbing        100,00 
             "      "     Heynis          50,00 
             "      "      Van der Hoeve          50,00 
            "  verlichting      "      De Boer          45,00 
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Toelage Brandstof Voor De Boer          75,00 
J. van Beek Geleverde Olie 

27,58+2,40+6,33+30,74 
         67,50 

J. Groot Geleverde turf          11,40 
J.H. de Vries Geleverde turf            8,40 
Van Uven Geleverde steenkolen in 6x geleverd        106,27 
G. ten Hope Voor gerepareerde lampen            0,90 
         " Voor schoonmaken lampen            7,30 
Gleysteen Smidswerk aan de kachels          77,45 
Totale kosten Vuur en Licht        598,79 
   
Huur schoolgebouw   
A. v.d. Hoeve 4x 37,50        150,00 
   
Vergoeding vrije woningen   
A.v.d. Hoeve 4x62,50=250,00  
F. Kroon 4x37,50=150,00  
P. Bakker 4x37,50=150,00 Alle 3 samen:        550,00 
   
 Pensioenbijdragen onderwijzers        225,00 
Plaatselijke schoolcommissie Inclusief prijzengeld        400,00 

 
1.20 Het jaar 1865 

De openbare gemeentelijke gebouwen273 voor de scholen 
 

School Plaats 
Stadsarmenbewaarschool  met huis gratis voor Mej. Heynis Kruisstraat  
Stadsarmenschool Muntstraat 
Stadstussenschool Muntstraat 
Stadsburgerschool met woonhuis voor J.J.  de Boer Ramen 
Fransche Jongeherenschool van A. v.d. Hoeven - 
Fransche Jongejuffrouwenschool van Mej. C.M. Hondius - 
Stadsherhalingsschool Muntstraat? 
Stadstekenschool De Waag 
Zang- en Muziekschool Kruisstraat 
Gymnastiekschool Binnenluiendijk 
Naai- en Breischool Muntstraat 
Latijnse school bewoond door  Rector Abbing Kruisstraat 
Normaalschool Kruisstraat 
Stedelijke school voor Zeevaartkunde - 
Clinische school Zeekantoor 

 
Op 31 mei werden enige vernieuwingen en herstellingen aanbesteed274 aan de Latijnse school 
en andere Stadsschoolgebouwen en Stadswoonhuizen met het onderhoud voor de tijd van een 
jaar dat eindigt op 31 April 1866. Het werk is aangenomen door Jan van den Berg voor 
ƒ1400,-. 
 
Kosten275 voor Lager Onderwijs 
A Scholen voor lager onderwijs: 
Naar aanleiding van artikel 64 der Wet op het lager onderwijs in verband met de voorschriften 
van de minister van Binnenlandse Zaken, is door de plaatselijke schoolcommissie weer aan 
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uw vergadering een beredeneerd verslag van de toestand van het lager onderwijs met een 
uitvoerige, daarbij behorende tabel, ingeleverd, de kosten van het gewoon lager onderwijs, als 
meer uitgebreid onderwijs, bedragen als volgt:    
Jaarwedde onderwijzers                                                             ƒ9672,375 
Onderhoud schoolmeubelen en onderwijzers woningen            ƒ2341,95 
Kosten schoolbehoeften                                                             ƒ1406,82 
Vuur en licht                                                                                 ƒ679,79 
Huur van schoolgebouwen en onderwijzerswoningen                   ƒ50,00 
Vergoeding voor gemis aan vrije woning                                     ƒ550,00 
Kosten van de plaatselijke schoolcommissie en prijs uit deling   ƒ400,00 
Totaal                                                                                         ƒ15100,945 
 
Ontvangen is wegens schoolgelden                                             ƒ5558,835 
De kosten van de gemeente voor het lager onderwijs 
in 1865 zijn dus                                                                            ƒ9542,11. 
 
Verslag over de Armenschool en schoolbezoek276 
In het vorig jaar verslag werd de maatregel vermeld, die op de aanvraag van de plaatselijke 
schoolcommissie door de verschillende Armbesturen was genomen om door gehele of 
gedeeltelijke inhouding der bedéling, de ouders te noodzaken op het trouw bezoeken der 
school door hun kinderen, toe te zien. Deze maatregel schijnt gunstig te werken, want juist 
sinds men die toepast wijzen de lijsten van de verzuimde schooltijden een trapsgewijze, 
aanzienlijke vermindering van absente leerlingen aan. De commissie verheugt zich erover dat 
de vroeger, zo dikwijls aangegeven klacht over het ongeregeld bijwonen van het onderwijs, 
thans achterwege kan blijven. 
De vakken die op de armenschool worden onderwezen zijn a tot en met i. 
In verband met de korte schooltijd der leerlingen zijn er geen uitbreidingen. 
Het aantal leerlingen op 15 Januari bedroeg 252 jongens en 202 meisjes; op 15 Juni waren die 
getallen 232 jongens en 205 meisjes. Op 15 Januari te samen dus 454 leerlingen, en op 15 juni 
437. 
74 leerlingen werden nieuw toegelaten, 
40 hadden een eerste opleiding aan de Stadsbewaarschool ontvangen, 
95 leerlingen verlieten de school, 
 
IJver en gedrag van de leerlingen waren naar tevredenheid van de commissie. 
De schoolvertrekken, 4 in getal, verkeren in goede staat evenals het meubilair. 
Een der vertrekken werd door een doelmatig aangebrachte ventilatie aanmerkelijk verbeterd.  
De leesbibliotheek werd ijverig gebruikt. 
 
Het openbaar onderwijs door de gemeente verstrekt, wordt gegeven: 
A kosteloos, aan kinderen van behoeftigen na verkregen bewijs van onvermogen, 
B tegen betaling van een zeer gering schoolgeld aan kinderen van   
    minvermogenden, 
C tegen betaling van een hoger schoolgeld aan kinderen van de gegoede stand, 
D kosteloos aan kinderen en meergevorderden in leeftijd, evenzeer behoeftig die  
    de gewone schooltijd geheel of gedeeltelijk ongebruikt hadden laten voorbijgaan. 
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Voor de categorieën onder A, B en D bestaat elk een school, voor die onder C bestaan 3 
scholen. 
De scholen onder A, B en D zijn: 
1 de Stadsarmenschool voor jongens en meisjes, 
2 de Stadstussenschool voor jongens en meisjes, 
6 de Stadsherhalingsschool voor jongens en meisjes. 
 
De drie scholen onder C zijn: 
3 de Stadsburgerschool voor jongens en meisjes, 
4 de Franse jongeherenschool, 
5 de Franse jongejuffrouwenschool. 
 
De bijzondere scholen zijn in aantal verminderd omdat de vroeger bestaande meisjesschool 
van mejuffrouw A.M. Bakker is opgeheven. De onderwijzeres is naar elders vertrokken. 
 
De Raad stelde verordeningen vast die herzien moesten worden, maar omdat de vestiging van 
een school voor M.O. nog onzeker was, blijven ze nog geldig. De commissie suggereert ze 
niet later dan in het begin van 1867 te herzien, tenzij eerder wordt besloten een HBS op te 
richten. 
Een vergelijking met 1863: 
De Stadsarmenschool met de hulponderwijzer Arjen Nottelman, deze laatste is niet meer 
aanwezig. In zijn plaats is Willem Bronkhorst tegen een wedde van ƒ350,- per jaar aange-
nomen. Aris Bakker heeft de plaats ingenomen van Willem Briel. Maarten de Jong is 
kwekeling. 
 
De Stadstussenschool heeft nu twee hulponderwijzers in plaats van drie. 
G.C. Tinkelenberg is nu ook onderwijzer aan de Normaalschool. 
Naast hem werkt Jacob Mühren, wedde ƒ300,- per jaar. Hij was kwekeling aan de 
Normaalschool, slaagde voor zijn examen en werd door de Raad tot hulponderwijzer 
benoemd. 
De kwekelingen die nieuw zijn: 
Gerrit Mars, Jasper Gedeking, Martinus van Tol, Jan Andries Bekkers. Gebleven zijn Reek, 
Rijst en De Jong; de laatste drie krijgen van de gemeente een toelage van ƒ45,- per jaar. 
 
Op de Stadsburgerschool is er een kwekeling bijgekomen: Willem Sweering. 
De Beer en Weerebech krijgen van de gemeente een vaste toelage van ƒ25,- Aan elke toelage 
wordt elk jaar een som van ƒ10,- toegevoegd tot een maximum van ƒ70,-, dit ter verhoging 
van de toelage, als om te voorzien in de kosten van meerdere assistentie door anderen 
kwekelingen verleend. 
  
Bij de scholen voor bijzonder onderwijs wordt al vanaf 1863 geen melding meer gemaakt van 
de school van Carstens.  
Nieuw is de school van Mej. Alida Catharina Langerhuizen van Uven. Vorig jaar had zij 30 
leerlingen, nu 40.  Het lokaal is doelmatig, ruim en goed ingericht. 
Het schoolgeld bedraagt of ƒ40,-, ƒ35,- of ƒ30,-  naar gelang van de gegeven vakken. 
De hulponderwijzeresse is Albertina Geertruida Langerhuizen van Uven. 
 
Scholen van bijzondere aard en strekking. 
Behalve die scholen, voorkomend in het verslag van de plaatselijke schoolcommissie 
bevinden zich hier: 
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1 de Stadsbewaarschool, 
2 de in 1865 door de beide Rooms-Catholieke parochiale kerkbesturen in Hoorn voor Rooms-
Catholieke kinderen opgerichte Bewaarschool, met uitsluiting van alle lager onderwijs, 
3 twee kleinkinderscholen. De staat van het onderwijs verdient geen vermelding. Er zijn 22 
jongens 22 meisjes, in totaal 44 leerlingen, 
4 een Stadsnaai- en Breischool voor kinderen van de mindere stand; telde op Ultimo 
December 65 meisjes leerlingen, 
5 een Brede Kerkenraadschool voor kinderen van bedeelde ledematen, waarin F.C. Haalebos 
onderwijs geeft aan 306 leerlingen, 138 jongens en 168 meisjes, 
6 een godsdienstige school voor een aantal meergevorderden jongelieden onder dezelfde 
Haalebos, worden opgeleid belijdenis te doen. 107 personen; 35 jongens en 72 meisjes, 
7 een protestantse Zondagschool met 37 leerlingen, 35 jongens en twee meisjes, 
8 een Geneeskundige school, 
9 twee Tekenscholen, 
10 t/m 12, diverse muziekscholen onder leiding van A. Utermöhlen, 
13 een gymnastiek- en schermschool, 
14 een bad- en zweminrichting. 
 
1.21 Het jaar 1866 

Overzicht van het aantal onderwijzers/essen en aantallen leerlingen 
 
Overzicht aantal277 onderwijzers 

School a b c d e f g  
Armenschool van Bakker 1 5 1    7  
Tussenschool Kroon 1 3 8    12  
Stadsburgerschool voor j. en m. dB 1 1 3    5  
Franse J+M van Schoo 1 1     2  
Franse Meisjes van Van Uven    1 1    
Dag/avond Meisjes van Erlée    1     

a Hoofdonderwijzer, b Hulponderwijzer, c Kwekeling, d Hoofdonderwijzeresse, e Hulponderwijzeresse, f 
Kwekelingen, g Mannen,  
 
Het aantal leerlingen van bovengenoemde scholen, tussen () het aantal leerlingen met 
kosteloos onderwijs: 
                                 jongens   meisjes    totaal 
op 15 Januari 1866: 503 (225)  396 (200 )        899 (425) 
op 15 April             507 (223)  395 (190)      902 (413) 
op 15 July           506 (228)   390 (188)      896 (416) 
op 15 Oktober   505 (226)   386 (199)  891 (425) 
 
De armenschool278. 
Deze school is uitsluitend bestemd voor kinderen uit de behoeftige klasse; hun ouders zijn 
geheel onvermogend om enig schoolgeld te betalen. 
De vakken a tot en met h worden gegeven omdat voor het onderwijs in de zangkunst (i)  
afzonderlijk kosteloos gelegenheid bestaat. 
Het aantal leerlingen op 15 December bedroeg 228 jongens en 188 meisjes, in totaal 416. Zij 
waren als volgt geplaatst: 
In de eerste klasse of afdeling    84 
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 In de tweede klasse of afdeling  116 
 In de derde klasse of afdeling  152 
 In de vierde klasse of afdeling    64 
 
Er waren 69 nieuwe leerlingen; 43 van hen kwamen van de Stadsbewaarschool. 
24 jongens verlieten de school; 7 zonder een bekende bestemming, 
één is naar elders vertrokken, één ging naar de Burgerschool en één moest wegens gebrek aan 
verstandelijke vermogens van alle verdere opleiding afzien. 
44 meisjes verlieten de school, 25 gingen naar de Naaischool of werden dienstmeisje, van 19 
is niets bekend. 
De reeds vroeger vermelde maatregel door de verschillende armbesturen genomen om de 
bedeling geheel of gedeeltelijk in te houden bij die ouders welke weigeren om tot trouw 
schoolbezoek van hun kinderen mee te werken, evenals de nu gevolgde manier van 
prijsuitreiking, schijnen gunstig te werken. 
Immers daaraan schrijft de hoofdonderwijzer toe dat de werklust is aangewakkerd en dat het 
geregeld schoolbezoek en het blijven op de school zeer is toegenomen. 
Als prijzen werden uitgereikt aan 9 jongens een zilveren horloge, aan 10 meisje een zilveren 
knipje. 
Lokalen, meubilair in schoolbehoefte verkeerden in goede staat. 
 
De onderwijzers aan de Stadsarmenschool waren de volgende: 
Pieter Bakker is hoofdonderwijzer, zijn jaarsalaris van de gemeente is ƒ400,-; voor elke 
leerling ontvangt hij 50 cent, gewaarborgd tot een bedrag van ƒ200,-. Hij ontvangt een 
vergoeding voor het gemis van een vrije woning: ƒ150,-. 
Er zijn de volgende hulponderwijzers: 
1 Antonie Voerman Vulkers, wedde ƒ400,- andere inkomsten ƒ345,-, 
2 Volkert Duursma, ƒ350,-, 
3 Aris Bakker ƒ350,-. 
4 Bruin Soerds, ƒ350,-. Hij kwam in het begin van het jaar in de plaats van een eervol  
   ontslagen hulponderwijzer, te weten Willem Bronkhorst, 
5 François Cornelis Haalebos ƒ250,-. Kwekeling: Maarten de Jong. 
 
5. De Tussenschool279. 
De Tussenschool is bestemd voor kinderen uit de minvermogenden stand. Ze betalen slechts 
een schoolgeld van ƒ1,50 per kwartaal. Het onderwijs is kosteloos voor kinderen uit het 
Weeshuis. 
Zij krijgen dezelfde vakken als de kinderen op de Armenschool: a t/m/ h. 
Het eerste jaar waren er 158 jongens en 109 meisjes, 267 in totaal. 
Het tweede halfjaar waren er 153 jongens en 112 meisjes, in totaal 265. De leerlingen zijn 
verdeeld over 4 klassen. Er kwamen 47 nieuwe leerlingen bij en 75 kinderen verlieten de 
school. 
Hoewel over het algemeen tevreden, duurde het ongeregelde schoolbezoek bij sommigen 
voort. Net als op de Armenschool werd in tegenstelling tot vroeger een meer blijvend 
aandenken geschonken aan hen, die de school verlieten en die zich hadden onderscheiden 
door ijver en trouw in hun schoolbezoek. 
15 jongens kregen 12 zilveren horloges en 3 passerdozen, 6 meisjes ontvingen een zilveren 
knipje. 
De lokalen zijn in goede staat. 
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De Normaallessen telde 17 kwekelingen. 
 
Over het personeel. 
De hoofdonderwijzer is Frans Kroon. Hij verdient ƒ400,- en ontvangt bovendien 25% der 
schoolgelden, tot een maximum van ƒ39,-. Als hoofdonderwijzer bij de Normaallessen 
ontvangt hij ƒ250,-. Bovendien ontvangt hij voor het gemis van een vrije woning ƒ150,-. 
De hulponderwijzers zijn: 
1 George Christiaan Tinkelenberg. Hij ontvangt ƒ400,- per jaar. En bovendien ƒ50,-   
   voor het geven van Normaallessen. 
 2 Jacobus Mühren ontvangt ƒ350,-, 
 3 Teunis Koomen, hij krijgt ƒ300,-. 
De vroegere hulponderwijzer Pieter Beemsterboer kreeg eervol ontslag wegens benoeming in 
Haarlem. Daarom werd J. Mühren bevorderd van derde tot tweede hulponderwijzer. In zijn 
plaats werd benoemd T. Koomen die hulponderwijzer in de Anna Paulowna Polder was. 
De kwekelingen zijn: 1 Gerrit Mars, 2 Jasper Gedeking, 3 Jan Andries Beckers,         4 
Martinus van Tol, 5 Hendrik Brandt, 6 Willem Reek, 7 Willem Rijst, 8 Willem de Jong. 
De nummers 1 t/m 5 kregen een Rijkstoelage. 6 t/m 8 kregen een  toelage van de gemeente 
van ƒ45,- per jaar. Die gelden werden echter ook gedeeltelijk bestemd voor de opleiding van 
aspirant kwekelingen. 
 
6. De Stadsburgerschool280 
De school is ingericht voor kinderen van gegoede stand. Gemiddeld zijn er 137 leerlingen, te 
weten 89 jongens en 48 meisjes.  De vakken a tot en met i worden gegeven. De gemeente 
vordert van elke leerling ƒ16,- schoolgeld per jaar,  in termijnen  te betalen aan het eind van 
elke maand. 
Het schoolgebouw bestaat uit twee vertrekken; behoudens het eerder gemelde klankgebrek 
verkeert ze in goede staat, evenals de meubelen en de schoolbehoeften. 
Het personeel: 
hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer, hij verdient ƒ1270,-, 
hulponderwijzer is Willem van Russen Groen, hij verdient hetzelfde als in de voorgaande 
jaren, 
De kwekelingen zijn Cornelis de Beer, Bernardus Gerardus Werenbeck, Willem  Sweering. 
Voor de eerste twee is er een gemeentelijke toelage van ƒ25,-, daaraan wordt voor elk ƒ10,- 
tot een maximum van ƒ20,- toegevoegd.  Het wordt gebruikt én om de vaste toelage te 
verhogen én voor de assistentie van andere kwekelingen. 
 
7, 8 en 9. Het bijzonder onderwijs281. 
Het bijzonder onderwijs is slechts gedeeltelijk aan het staatstoezicht onderworpen. Er zijn drie 
bijzondere scholen: één voor jongens en meisjes en 2 voor alleen meisjes. 
7 De school voor jongens met als hoofdonderwijzer H. Schoo.  
De vakken uit het gewoon lager onderwijs worden gegeven, plus daarbij Frans, Duits, Engels 
en Wiskunde. 
Gemiddeld zijn er 80 leerlingen. 
Voor het gewoon lager onderwijs betaalt het eerste kind uit hetzelfde gezin ƒ5,-, voor 2 
kinderen ƒ9,- en voor 3 kinderen ƒ12,-, 
Voor het uitgebreid lager onderwijs betaalden ze voor één kind ƒ6,50 en ƒ12,- voor 2 
kinderen uit het gehele gezin. De bedragen zijn per kwartaal. 
Het verdere onderwijzend personeel: 
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Hulponderwijzers zijn Willem Schoo en Willem Briel, kwekeling is Gerbrand Appelboom. 
 
De twee meisjes scholen staan onder leiding van: 
Mej. Alida Catharina Langerhuizen van Uven en Mej. Grietje Erlée, geboren Havemaker. 
8. De school van Mej. Langerhuizen is bijna helemaal ingericht als de Stadsjonge- 
juffrouwenschool; behalve het gewoon lager onderwijs wordt ook hier Frans, Duits en Engels 
gegeven en daarbij nog Handwerken. 
Gemiddeld zijn er 42 leerlingen. Het schoolgeld werd van ƒ30,- naar ƒ35,- en  tot ƒ40,- per 
jaar verhoogd, als de leerlingen óf Duits óf Engels of wel beide talen wilde leren. 
Hulponderwijzeres is Mej. Albertina Geertruida Langerhuizen van Uven. 
9. De school van Mej. Erlée telde in de dagschool gemiddeld 32 meisjes beneden de 12 jaar 
oud. In de avondschool zijn 15 meisjes. 
Van de 32 meisjes waren er 9 jonger dan 6 jaar. Er werd geen gelegenheid geboden om Frans 
of Engels te volgen. Gezien de jeugdige leeftijd van de leerlingen achtte de commissie het niet 
wenselijk, dat een uitbreiding aan het onderwijs wordt gegeven. Meer nodig is het aanleren 
van de allereerste kundigheden.  
Het schoolgeld is ƒ3,50 per kwartaal. 
 
Overzicht van de kosten van het onderwijs in 1866. 

Kostenposten In guldens  
Jaarwedden Hoofdonderwijzers      5285,00 
Jaarwedden Hulponderwijzers      4250,00 
Toelagen kwekelingen        207,75 
Kosten oprichting en in stand houden gebouwen      1596,87 
Aanschaf en onderhoud schoolmeubelen        268,75 
Aanschaf schoolboeken en schoolbehoeften      1288,595 
Kosten licht en brandstoffen        539,81 
Vergoeding Hoofdonderwijzer voor gemis vrije woning        550,00 
Gemeentelijke bijdrage Onderwijspensioen        190,03 
Kosten Plaatselijke Schoolcommissie        400,00 
Uitgaven van allerlei aard          50,00 
Totaal    14902,80 

 
Kosten van het oprichten en in stand houden van onderwijswoningen zijn begrepen onder de 
schoolgebouwen. 
 
Overzicht van de te betalen schoolgelden282 en de opbrengst in 1866. 

    School Bedrag per drie maanden 
Dagschool voor Jongens en Meisjes voor U.L.O.:  
      -Eerste of laagste klasse                   6,25 
      -Tweede klasse                   7,50 
      -Hoogste klasse                   8,75 
  
Dagschool voor Jongens en Meisjes voor G.L.O.                   4,00 
Tussenschool voor Jongens en Meisjes                   1,50 
  
De Armenschool: gratis  
De avondschool voor U.L.O.                   6,25 
De avondschool voor G.L.O.                   2,50 
De opbrengst: In guldens 
Van de Tussenschool 1307,50 
Burgerschool   2226,335 
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Franse Jongensschool 1145,00 
Franse Meisjesschool 880,00 
Totaal 5558,835 
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1.22 Het jaar 1867 

De cijfers283. 
 
A Aantal onderwijzers 

                           Scholen 
Functie Armen Tussen Burger Jongens Meisjes 
Hoofdonderwijzers    1    1    1    1    1 
Hulponderwijzers    5    4    2    1    1 
Kwekelingen    1    8    2    -    - 
Totaal    7  13    5    2    2 

 
B Aantal leerlingen 

teldatum Jongens Meisjes Totaal 
15 Januari 1867    495    384    879 
15 April    476    388    864 
15 July    466    414    880 
15 Oktober    482    390    872 

 
C Leerlingen kosteloos onderwijs 

teldatum Jongens Meisjes Totaal 
15 Januari 1867    240    210    450 
15 April    229    216    445 
15 July    217    230    447 
15 Oktober    235    209    444 

 
Opmerking: Subsidies werden voor deze scholen niet verleend. Opgaven over de staat der 
lokalen zijn dit jaar nog niet aan de orde. Aanbouw of enige belangrijke vernieuwing van 
schoollokalen of van onderwijswoningen vond dit jaar niet plaats. 
 
D De kosten van het onderwijs volgens Artikel 32 der Wet. 

Kostenposten In guldens 
De Wedden van de Hoofdonderwijzers      5285,00 
De Wedden van de Hulponderwijzers      4250,00 
Het veranderlijke inkomen          74,00 
De Toelagen van de kwekelingen        285,00 
Kosten oprichting schoolgebouw           nihil 
    "       instandhouding   "      1498,89 
Huren schoolgebouw           nihil 
Kosten aanschaf schoolmeubelen           nihil 
    "       onderhoud        "         109,75 
Schoolboeken en schoolbehoeften      1243,06 
Kosten onderhoud idem         nihil 
Kosten licht en brandstof schoollokalen        712,32 
Kosten oprichting onderwijzerswoningen         nihil 
Kosten instandhouding onderwijzerswoningen            " 
Kosten huren onderwijzerswoningen            " 
Vergoeding Hoofdonderwijzer gemis vrije woning        550,00 
Pensioenbijdragen door Gemeente        225,00 
Kosten Plaatselijke Schoolcommissie        400,00 
Uitgaven allerlei aard          50,00 
Totaal    14683,02 

 
E De bijzondere scholen. 
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Er waren drie Bijzondere Scholen waar behalve de vakken van het Gewone Lager Onderwijs 
ook onderwijs in Frans, Duits en Engels gegeven werd, terwijl in twee daarvan ook onderwijs 
in Handwerken plaats vond. 
1 Bijzondere school voor Jongens en Meisjes: 1 Hoofdonderwijzer, 3 Hulponderwijzers, geen 
kwekelingen. 
2 Bijzondere school alleen voor Jongejuffrouwen: 1 Hoofdonderwijzeresse, 1 
Hulponderwijzeresse, geen kwekelingen. 
3 Bijzondere school alleen voor meisjes: 1 Hoofdonderwijzeresse. 
Totaal aantal leerkrachten: 7. 
 

Peildatum in 1867 Jongens Meisjes Totaal 
15 Januari  64 91 155 
15 April 63 84 147 
15 July 65 81 146 
15 Oktober 66 81 147 

 
Er werd geen kosteloos onderwijs gegeven. Subsidies werden niet verstrekt. 
 

1.23 Het jaar 1868 en 1869 

Summier overzicht van 1868 en 1869 
In het Jaarverslag van 1868284  (zie voor de gegevens hierboven bij 1867) worden de vaste 
uitgavenposten voor het onderwijs genoemd. Er zijn geen bedragen bekend. 
Over 1869 zijn geen gegevens bekend. 
 

1.24 Het jaar 1870 

Het jaarverslag 
Ook het Jaarverslag van 1870285 is summier. Enkele zaken: 
Er zijn dezelfde scholen als in 1866, zij het met enige wijzigingen in het personeel, 
Het aantal leerlingen bedroeg op 15 Oktober 951, 473 jongens en 478 meisjes, 
kosteloos onderwijs genoten op 15 Oktober 527, leerlingen, 271 jongens en 256 meisjes, 
In het verslag van dit jaar komen niet voor: 
1 de staat van de schoollokalen en de onderwijzerswoningen, 
2 de bezoldiging van elke onderwijzer, 
3 het bedrag van de schoolgelden, 
4 de staat van materiaal en hulpmiddelen. 
Schoollokalen of onderwijzerswoningen werden in 1870 niet gebouwd of belangrijk 
vernieuwd. 
Aanbesteding van het gewone onderhoud werd voor 1870-1871 uitbesteed aan timmerman 
Willem van Wienen voor ƒ1034,-, terwijl voor de periode tot 30 Juni 1872 het loodgieterwerk 
werd gegund aan Nicolaas van Nisius voor ƒ245,00. 
 
Ontvangsten en uitgaven in 1870. 

Ontvangen schoolgeld:  
Lagere scholen    3948,595 
HBS    1443,00 
  
Rijkssubsidie voor de HBS ontvangen    5747,955 
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Uitgaven voor het lager onderwijs:  
Jaarwedden     10213,205 
Onderhoud gebouwen       1700,45 
Uitgaven middelbaar onderwijs  
Jaarwedden     11490,275 
Onderhoud lokalen       1950,37 
Uitgaven andere scholen  
Teken-, Muziek-,Bewaar-,Herhaling-,Naai- en Breischool       2311,49 
Totaal onderwijsuitgaven     29966,86 
  
Totale ontvangsten gemeente Hoorn    159274,75 
Totale uitgaven    148899,10 
Batig slot in 1870      10375,64 

 
1.25 Het jaar 1871 

Overzicht van Raadsbesluiten over het Onderwijs in 1871286 
-14 Februari: aanstelling van een  hulponderwijzer op de school voor MULO voor jongens, 
tegen een jaarwedde van ƒ600,-. 
Een aantal ingezetenen vraagt om het perceel aan de Kruisstraat dat bewoond werd door 
Rector Abbing in te richten of af te staan voor een Bewaarschool voor de gegoede stand; het 
verzoek is afgewezen. 
-14 Maart: P.J. Bakker is benoemd tot lid van de plaatselijke schoolcommissie. 
-14 April: Mr. W.C.J. de Vicq is herbenoemd tot lid van de Commissie voor Toezicht op het 
middelbaar onderwijs. 
-16 Mei: Mej. De la Vieter kreeg op haar verzoek eervol ontslag. In haar plaats werd benoemd 
tot hoofdonderwijzeresse aan de Stadsbewaarschool Mej. J.M. Brouwer uit Schiedam. 
-30 Mei: een verzoek van een aantal ingezetenen om van gemeentewege een Bewaarschool 
voor kinderen van de meer gegoede stand op te richten werd nogmaals afgewezen. 
-25 Juli: er is onderzocht een verzoek van de hier gevormde commissie tot oprichting van een 
bewaarschool voor de burgerstand om in eigendom te verkrijgen een stuk gemeentegrond aan 
het Gerritsland ter grootte van ongeveer 420 m2 om daarop een Bewaarschool te bouwen. De 
bedoelde grond is aan de commissie afgestaan voor de som van ƒ150,- zonder meer. 
-25 Augustus: de Raad machtigt B&W om ten behoeve van de gemeente te huren het 
schoollokaal van de Erven Schoo aan het Nieuwe Noord voor de som van ƒ10,- per maand om 
daarin voorlopig over te brengen de school voor MULO voor jongens. 
-24 Oktober: Mej. T. Visser-Brouwer is op haar verzoek eervol ontslagen als 
hulponderwijzeresse aan de Stadsbewaarschool per 1 November. Mr. J. Verweij is ontslagen  
als leraar aan de HBS. Afgewezen is een verzoek van de gezamenlijke onderwijzers aan de 
Stadsarmenschool om hun jaarwedde te verhogen. 
-5 December: Trijntje Dik was tot dusver tweede hulponderwijzeresse aan de Stads- 
bewaarschool. Ze is benoemd tot eerste hulponderwijzeresse, tot tweede hulponderwijzeresse 
is benoemd Johanna Catharina Bijleveld. 
Doctor J.J.A. Speijer van Amsterdam is benoemd tot leraar in oude talen aan de HBS. 
-19 December: de HBS mag voor ƒ400,- enige toestellen kopen voor het onderwijs in de 
natuur- en scheikunde. 
 
De cijfers287 van 1871 
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A Aantallen onderwijzers. 
Functie Scholen 
 Armen Tussen Burger ULO Jongens ULO Meisjes 
Hoofdonderwijzers 1 1 1 1 1 
Hulponderwijzers 5 3 1 1 1 
Kwekelingen 1 5 2 - 1 
Totaal 7 9 4 2 3 

Totaal mannen: 22. Totaal vrouwen: 3. 
 
B Totaal aantal leerlingen. 

    Kosteloos onderwijs 
teldatum jongens meisjes totaal jongens meisjes totaal 
15 Januari 1867 481 444 925 273 264 537 
15 April 510 455 965 258 258 516 
15 July 497 460 957 248 263 511 
15 Oktober 490 466 956 272 275 547 

 
C Kostenoverzicht 

Kostenpost In guldens 
De Wedden van de Hoofdonderwijzers      5510,00 
De Wedden van de Hulponderwijzers      4072,50 
Het veranderlijke inkomen        158,125 
De Toelagen van de kwekelingen        280,83 
Kosten oprichting schoolgebouw           nihil 
    "       instandhouding   "      1796,78 
Huren schoolgebouw           Nihil 
Kosten aanschaf schoolmeubelen           Nihil 
    "       onderhoud        "         130,00 
Schoolboeken en schoolbehoeften      1396,745 
Kosten onderhoud idem         nihil 
Kosten licht en brandstof schoollokalen        519,46 
Kosten oprichting onderwijzerswoningen         nihil 
Kosten instandhouding onderwijzerswoningen            " 
Kosten huren onderwijzerswoningen            " 
Vergoeding Hoofdonderwijzer gemis vrije woning        500,00 
Pensioenbijdragen door Gemeente        225,00 
Kosten Plaatselijke Schoolcommissie        400,00 
Uitgaven allerlei aard        150,00 
                                                                                 Totaal    15112,44 

 
D De schoolgelden  

Gratis voor de Armenschool in guldens per kwartaal. 
Tussenschool voor Jongens en meisjes                1,50 
Jongens- en Meisjesschool voor GLO                4,00 
        Idem voor ULO:  
   - voor de eerste klasse                 6,25 
   - voor de tweede klasse                 7,50 
   - voor de hoogste klasse                 8,75 

 
De opbrengsten  

Tussenschool             1182,50 
Burgerschool             1639,66 
School voor MULO voor Jongens               826,25 
School voor MULO voor Meisjes             1248,75 
Totaal             4897,16 
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De cijfers uitgesplitst naar school288. 
A. De Openbare Stadsarmenschool. 
Er zijn 534 leerlingen in totaal, dat zijn 266 jongens en 268 meisjes. Ze betalen geen 
schoolgeld. Van de kinderen zijn er 61 afkomstig van de verschillende bewaarscholen. 
Mazelen en roodvonk hebben ervoor gezorgd dat er geen sprake was van een trouwe 
schoolgang. Het algemene schoolgedrag stemt naar tevredenheid, maar een kind is van school 
verwijderd wegens vergaande luiheid, onverschilligheid en brutaliteit. 
Het personeel. 
Het aantal kwekelingen is met 1 vermeerderd:  L.W. van der Meer. Een tweede kwekeling 
mag worden aangesteld, maar de benoeming moet nog geschieden. 
 
Het hoofd der school is Peter Bakker; hij heeft de tweede rang en bovendien heeft hij de Akte 
Franse taal. Zijn vaste jaarwedde is ƒ700,- en daarbij voor ieder schoolgaand kind 50-cent.  
Het is gewaarborgd tot ƒ25,-; voor het gemis van een vrije woning ontvangt hij ƒ150,-. 
De hulponderwijzers. 
Antonie Voerman Vulkers; hij heeft een wedde van ƒ400,-. Voor lesgeven aan de 
Herhalingsschool ontvangt hij ƒ125,-; voor de lessen aan het Huis van Arrest ƒ150,- en in het 
Protestants Weeshuis nog eens ƒ70,-. 
Kwekeling is Louis Willem van der Meer; hij ontvangt een toelage van de gemeente van ƒ50,- 
en van het Rijk van ƒ30,-. 
Hulponderwijzer T. Koomen heeft de Akte van Hoofdonderwijzer behaald en zijn wedde is 
ƒ350,-. 
Hulponderwijzer B. Soerds, die de Akte van Hoofdonderwijzer al bezit, haalde ook de Akte 
voor Wiskunde. Hij heeft een wedde van ƒ350,-. 
 
B. De Stadstussenschool. 
Er zijn 240 leerlingen, te weten 134 jongens en 106 meisjes. De vakken a tot en met i worden 
gegeven. 
Het personeel. 
Frans Kroon is hoofdonderwijzer; hij heeft de 2e rang. Zijn wedde is ƒ500,- en daarbij komt 
nog 25% van de schoolgelden, gewaarborgd tot ƒ390,-; voor het gemis van een vrije woning 
ontvangt hij ƒ150,-  Voor het lesgeven aan de Normaalschool krijgt hij ƒ250,-. 
Hulponderwijzers zijn:  
Aris Bakker met een wedde van ƒ350,-. 
Frans Cornelis Haalebos is hulponderwijzer en heeft de 4e rang. Zijn wedde is ƒ250,- 
George Christiaan Tinkelenberg is hoofdonderwijzer aan de Normaalschool; zijn wedde is 
ƒ400,- met nog ƒ50,- van de Normaalschool, waar hij hulponderwijzer is. 
Jakobus Mühren, wedde ƒ350,- 
Cornelis de Beer, ƒ300,-. 
 
 Er zijn de volgende kwekelingen: 
 Peter Landsman, wedde ƒ250,- 
 Hendrik Singelbertus van de Roer, ƒ250,- 
 Johan Baart,  ƒ250,- 
 Jasper Stephanus Michels,  ƒ250,-. 
 En Jacobus Haalebos met een toelage van ƒ35,-. 
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Aan de Tussenschool zijn Normaallessen verbonden die opleiden tot onderwijzer. Van deze 
11 kwekelingen waren er 5 bij afwisseling op de Stadstussen school en 4 op andere scholen 
werkzaam. 
De volgende kwekelingen ontvingen van het Rijk een toelage van ƒ30,-: 
H. Brands, C. Ruben, W. Kooijman, L.W. van der Meer, W. Sweering en G. Grootes. 
 
C. Openbare Stadsburgerschool. 
De school is bestemd voor kinderen uit de gegoede stand en geeft les aan jongens en meisjes. 
Het schoolgeld is ƒ16,- per jaar, de vakken a t/m i werden gegeven. 
Hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer; hij heeft de 2e rang met een wedde van ƒ650,-,  
aangevuld met 25% der schoolgelden, gewaarborgd tot een bedrag van ƒ520,-.  Hij ontvangt 
van de Normaalschool ƒ100,-. 
Hulponderwijzer is Willem van Russen Groen met de 2e rang en een wedde van ƒ350,-. 
Kwekelingen zijn: 
Willem Kooijman en Willem Sweering ontvingen verschillende toelagen met een totaal van 
ƒ65,-. 
 
1.26 Het jaar 1872 

Overzicht289 van de scholen. 
A De Stadsarmenschool. 
Op  1 Januari zijn er 268 jongens en 269 meisjes, samen 537 leerlingen. 
In Juli zijn er 265 jongens en 284 meisjes, samen 549. 
In 1872 zijn er 117 leerlingen toegelaten; 
70 komen er van de Stadsbewaarschool, 19 van de Rooms-Katholieke zusterschool en 28 
hebben geen bijzondere achtergrond. 
De leerlingen van de Bewaarschool geven blijk van meerdere ontwikkeling. De meisjes 
verlaten over het algemeen de school niet voor hun 12e jaar; de meesten werden direct 
geplaatst op de Stadsnaaischool, slechts enkele vertrokken voor die leeftijd om te gaan dienen. 
Verschillende jongens werden met moeite tot hun 12e jaar op school gehouden. Ze wilden 
reeds voor die tijd gaan werken als Sigarenmaker. Het vooruitzicht echter op een prijs na de 
6-jarige cursus doet velen blijven. Het gedrag liet weinig te wensen over. Eén leerling werd 
door zijn moeder van school genomen en naar een verbeterhuis gestuurd.  De hoofdoorzaak 
van het schoolverzuim bestond in het moeten oppassen op broertjes of zusjes. 
De Afdeling van het Schoolverbond gaf aan de kinderen een feestje in het lokaal van de 
kastelein Reinderhof. Bovendien kregen ze een geschenk als zij de school trouw hadden 
bezocht. 
Bij gelegenheid van de Nationale feestviering op 1 April hebben de kinderen enige 
toepasselijke liederen gezongen in de Grote Kerk, waarna ze door enige Heren zijn onthaald. 
Door de welwillendheid van anderen hebben ze ook deel gehad aan het Sint Nicolaasfeest. 
Door het toenemend aantal leerlingen worden de lokalen te klein. Daardoor kon in Januari aan 
27 aanvragen niet worden voldaan. Voor deze kinderen is een langer verblijf verzocht op de 
Bewaarschool; er is dus dringend behoefte aan de uitbreiding der school en aan vermeerdering 
van het onderwijzend personeel. 
De schoolbibliotheek bevat thans 130 nummers, die twee keer per maand aan leerlingen van 
de eerste klas ter lezing worden uitgereikt. Onze commissie heeft enige nieuwe werkjes 
aangekocht en de andere laten inbinden. 
 
Het personeel. 
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De hulponderwijzers waren A. Bakker,  B. Soerds, F.C. Haalebos.  Deze drie krijgen op hun 
verzoek eervol ontslag. In hun plaats werden benoemd L. Roozendaal,  H.J. Brandt en J. 
Kuipers. De laatstgenoemde was slechts kort werkzaam wegens ziekte. Hij vroeg en kreeg hij 
eervol ontslag. Zijn plaats is nog niet vervuld. 
De kwekeling L. van der Meer verliet de school om zich beter voor zijn examen te kunnen 
voorbereiden. Hij werd vervangen door de kwekeling B.A.N. van Krefeld 
De hoofdonderwijzer is Pieter Bakker, hij heeft de tweede rang en de Akte voor de Franse 
taal, zijn vaste jaarwedde is ƒ825,-, zijn vergoeding voor het gemis van een vrij woning is 
ƒ150,-. 
Er zijn de volgende hulponderwijzers: 
Anthonius Voerman Vulkers van de 3e rang met een wedde van ƒ450,-; door zijn lessen aan 
de Herhalingsschool krijgt hij ƒ125,-, door de lessen voor het Huis van Arrest ƒ150,- en die 
van het Protestants Weeshuis ƒ70,-. 
Teunis Koomen heeft de Akte van H.O. (Hulponderwijzer), een wedde van ƒ400,-,  Leise 
Roozendaal, wedde ƒ400,-, Hendrik Brandt wedde  ƒ400,-  en de vacature van J. Kuipers is 
dus nog niet vervuld. 
 
B.  De Stadstussenschool. 
Het aantal leerlingen op 1 Januari is 240, te weten 134 jongens en 106 meisjes; op 1 Juli zijn 
de getallen: 247 in totaal, 127 jongens en 120 meisjes. 
De commissie van toezicht gaf ƒ15,- voor de oprichting van een schoolbibliotheek. 
Hoofdonderwijzer is Frans Kroon, die werd bijgestaan door 3 hulponderwijzers: George 
Christiaan Tinkelenberg, met de akte van hoofdonderwijzer, wedde ƒ450,- en Jakobus 
Mühren, als hulponderwijzer met een wedde van ƒ400,- en Corneille Jean la Rivière, hij heeft 
de Akte van Hulponderwijzer en een wedde van ƒ400,-. 
De vier kwekelingen zijn: Hendrik Engelbert van der Roer, wedde ƒ333,-, Johan Baart, wedde 
ƒ333,-, Adrien Henri Gerhard, wedde  ƒ333,-. Deze drie ontvangen hun wedde van het Rijk.  
Jacobus Haalebos met een wedde van ƒ45,- ontvangt die van de gemeente. 
 
Deze vier kwekelingen volgen de opleiding aan de Normaalschool. Het schoolgeld bedraagt 
50 cent per maand. 
Acht kwekelingen maakten dit jaar van de Normaallessen gebruik; drie slaagden als 
hulponderwijzer, te weten Hendricus Brandt, Willem Kooijman en  Pieter Landsmeer. 
Het personeel van de normaalschool is niet veranderd. 
 
 C. De Openbare Burgerschool voor jongens en meisjes. 
 Het aantal leerlingen bedroeg in Januari 70 jongens en 40 meisjes. In Juli waren dat 75 
jongens en 32 meisjes. De vakken a t/m i werden onderwezen 
De hoofdonderwijzer is Jan Jacob de Boer met de 2e rang, een vaste wedde van ƒ650,-  en 
25% van het schoolgeld tot een bedrag van ƒ520,-. 
Hulponderwijzer is Willem van Rossum Groen met de 2e rang en een wedde van ƒ400,-. 
Er zijn twee kwekelingen: Willem Sweering en Thijs Stieltjes; zij ontvangen een toelage van 
ƒ25,-. 
Het schoolgeld per jaar is ƒ16,-. 
Een mazelenepidemie zorgde voor ongeregeld schoolbezoek, ook veroorzaakt door het buiten 
de vakanties van huis gaan en de dikwijls terugkomende kinderpartijen, die zeer ten nadele 
van het onderwijs zijn. 
De Raad heeft de schooltijden veranderd: 's middags zijn de lessen nu van 2 tot 4 uur. 
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1.27 Het jaar 1873 en 1874 

Kort verslag290  
In 1873 was de situatie in het Openbaar Onderwijs nagenoeg dezelfde als in de voorgaande 
jaren. De kosten van het onderwijs bedroegen in dit jaar ƒ15882,035. 
In 1874 zijn er nog steeds 5 Openbare en 4 Bijzondere Scholen.  
Vernieuwing van schoollokalen of onderwijzerswoningen vond geen plaats. Het plan om de 
Armenschool te vergroten was eind 1874 nog bij de Gemeente Architect in bewerking. 
De kosten van het onderwijs bedroegen ƒ17159,035, de opbrengst van de schoolgelden was 
ƒ5392,71. 
 
1.28 Het jaar 1875 

De belangrijkste zaken291 
A In 1875 bestonden er 5 openbare en 4 bijzondere scholen. Op de openbare scholen waren 
gemiddeld 474 jongens en 462 meisjes; van hen genoten kosteloos onderwijs, 266 jongens en 
264 meisjes. 
 
Het aantal onderwijzers bij het kosteloos onderwijs was 6, te weten een hoofdonderwijzer, 5 
hulponderwijzers en er waren geen kwekelingen. Dit aantal is onbevredigend in verhouding 
tot het aantal leerlingen.  B&W hopen dat in dit jaar te veranderen. De leerlingen van de 
Armen- en Tussenschool krijgen kosteloos onderwijs in de gymnastiek. Het contract met de 
gymnastiekonderwijzer op de HBS maakte dat mogelijk. In het volgend verslag zal vermeld 
worden hoe ook leerlingen van andere scholen gymnastiekonderwijs kunnen krijgen tegen 
betaling van ƒ1,50 per jaar. 
Het plan om de locatie voor Armen- en Tussenschool te vergroten, hoopt het college spoedig 
in te dienen. Dit geldt ook voor de Burgerschool voor MULO voor meisjes. 
Er wordt voldoende gezorgd voor het onderhoud van de gemeentescholen met bijbehorende 
woonhuizen.  
De kosten daarvan waren in 1875: ƒ1447,60. Alle kosten te zamen bedroegen  
ƒ17115, 22.  De opbrengst der schoolgelden was ƒ5117,665.  Subsidie voor het openbaar lager 
onderwijs werd noch van het Rijk noch van de Provincie ontvangen. 
 
B De Stadsarmenschool. 
Op de school worden de vakken van a tot en met i gegeven. 18 leerlingen, die geregeld en met 
vrucht het onderwijs hadden bijgewoond, kregen een zilveren horloge, een knipje of 
naaldenkoker. Op marktdagen waren meestal 20 leerlingen absent, dat is zo'n 4%. De eerste 
klasse gebruikte ijverig de schoolbibliotheek.  
De beide lokalen zijn te klein voor de meer dan 500 leerlingen. B&W streven naar 
verbetering. Meermalen moesten 6-jarige kinderen van de Bewaarschool op een plaats 
wachten. De beperkte ruimte is in de laatste tijd veroorzaakt door langer schoolbezoek. 
 
Het personeel. 
Hoofdonderwijzer is Peter Bakker, hulponderwijzers zijn A. Voerman Vulkers,  W.S.P. Hoff,  
W. van Rossum Groen, H. Brandt, en H.R. Bone als opvolger van T. Koomen, die naar de 
Burgerschool is overgeplaatst. 
In April gaf de plaatselijke commissie van het Schoolverbond aan 220 kinderen, die zich in 
1874 het minst aan schoolverzuim hadden schuldig gemaakt, een feestje. 
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In Juli bezochten de leerlingen van de eerste afdeling met de hoofdonderwijzer Natura Artis 
Magistra en wel van hun spaarpenningen, die zij tot dat doel op raad van de hoofdonderwijzer 
in de Spaarbank hadden gelegd. 
 
C De Stadstussenschool. 
Er worden de vakken a tot en met i onderwezen. 
Het aantal leerlingen op 1 Januari was 128 jongens en 98 meisjes. Op 1 Juli waren er 115 
jongens en 93 meisjes. 
Aan verzoeken tot toelating kan geregeld worden voldaan. 
Het personeel. 
Hoofdonderwijzer is F. Kroon. 
Hulponderwijzers zijn:  G.C. Tinkelenberg, E. Feringa en J. Mühren. 
De kwekelingen afkomstig van de Normaallessen zijn A.H. Gerhardt, P. Vlaanderen, G.A.J. 
Geerling, J. Haalebos en P. Blokker. 
De Normaallessen werden met gunstig gevolg bezocht door J. Passer, die in Oktober slaagde 
als hulponderwijzer. 
 
D De openbare Burgerschool voor jongens en meisjes. 
De aantallen leerlingen zijn als volgt: 
Op 1 Januari zijn er 71 jongens en 43 meisjes, totaal 114. 
Op 1 Juli zijn er 67 jongens en 52 meisjes, in totaal 119. 
Ook hier worden de vakken a tot en met i gegeven. 
Hoofdonderwijzer is J. de Boer, hulponderwijzer is T. Koomen. 
Kwekelingen van de Normaallessen zijn: P. Stieltjes, R. Vorst en N. Stieltjes. 
 
Beide lokale van deze school voldoen zeer goed. Ze zijn gescheiden door schotten met ramen 
en hebben genoeg licht, lucht en ruimte. Ook hier klaagt de hoofdonderwijzer over ongeregeld 
schoolbezoek. 
 
1.29 Het jaar 1876 

Plannen292 om Armen- en Tussenschool op aparte locaties te vestigen. 
Reeds geruime tijd bestond bij de Raad de overtuiging dat het gebouw in de Muntstraat, dat in 
gebruik is bij de Tussen- en Armenschool aan ruimte en vooral aan inhoud voor het daar 
aanwezig aantal kinderen tekort kwam. 
Voordat U als Raad een besluit wilde nemen op welke wijze daarin kon worden voorzien, 
wilde U afwachten welke invloed de oprichting van een Katholieke Bijzondere school op het 
aantal leerlingen van de openbare school kon hebben. 
Toen bleek dat aanzienlijke vermeerdering van schoolruimte nodig bleef, werd eerst een plan 
ontworpen tot uitbreiding van het gebouw in de Muntstraat op daarachter gelegen grond.  Bij 
nadere overweging kwam het college van B&W in overleg met de Commissie van de 
Fabricage op dat plan terug. De voorkeur werd gegeven aan een algehele scheiding van 
Armen- en Tussenschool door voor de laatste een gebouw op een terrein van de gemeente in 
de Kruisstraat te stichten, na amotie van het huis dat zich daarop bevindt. Voor dit laatste plan 
werd onder andere aangevoerd, dat een getal leerlingen, niet minder dan dat van de bevolking 
der Tussenschool bedragende, het gebouw in de Muntstraat moest ontruimen, zou de inhoud 
der daar aanwezige lokalen aan de eisen der hygiëne voldoen. In die omstandigheden scheen 
algehele scheiding van Armen- en Tussenschool wenselijk. Bovendien zou een op zich zelf 
staand gebouw op het terrein in de Kruisstraat voor licht en luchtverversing in betere 
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omstandigheden verkeren, dan met aan het gebouw in de Muntstraat bij te bouwen lokalen het 
geval zou kunnen wezen. Met deze gronden verenigde zich Uwe vergadering en nam op de 
zestiende Mei van het vorig jaar het besluit dat een gebouw voor de Tussenschool op het 
meergemelde terrein in de Kruisstraat gesticht zou worden, aan het dagelijks bestuur 
opdragende om bouwplan en bestek te ontwerpen. Tot grote spijt van dit college duurde het 
geruime tijd voordat aan die opdracht kon worden voldaan. 
De oorzaak daarvan was hoofdzakelijk het vertrek van onze gemeentearchitect, die niet ter 
stond kon worden vervangen. Eerst de 21ste November konden bouwplan en bestek in 
behandeling worden gebracht. Gelukkig mochten beide toen terstond Uwe goedkeuring 
verwerven, zodat reeds op 13 December tot uitbesteding van het werk kon worden 
overgegaan. De 21ste December werd het bestaand gebouw voor amotie verkocht. Volgens de 
voorwaarden van uitbesteding zal het nieuwe gebouw op 15 Augustus 1877 moeten worden 
opgeleverd, zodat het na de zomervakantie zal kunnen worden betrokken. Een mede in de 
vergadering van 16 Mei aanhangig gemaakt voorstel om een gebouw voor de school van 
Meer Uitgebreid Lager Onderwijs voor meisjes op het erf behorende bij het tegenwoordig 
telegraafkantoor te stichten, werd aangehouden op grond dat er nog geruime tijd zou verlopen 
eer  het gebouw van het telegraafkantoor door het Rijk zou worden ontruimd. 
In het personeel der onderwijzers van Armen- en Tussenschool kwam herhaaldelijk 
verandering ten gevolge van benoemingen van daaraan verbonden hulponderwijzers in andere 
gemeenten. En wat zeker nog meer te betreuren is, niet tegenstaande onafgebroken 
oproepingen in de couranten, gelukte het niet om het personeel voltallig te houden. Te meer is 
dit te betreuren, omdat het aantal onderwijzersplaatsen, vooral op de school voor kosteloos 
onderwijs, toch reeds volgens de maatstaf, die thans algemeen wordt gehuldigd, ten enenmale 
onvoldoende is. In verband hiermee brengen wij U in herinnering, dat reeds voor de aanvang 
van het jaar 1876 door de schoolcommissie was voorgesteld om het aantal 
onderwijzersplaatsen aan de Armenschool met twee te vermeerderen. De schoolopziener 
adviseerde daarop om zich voorlopig met het minimum, door de wet gevorderd, tevreden te 
stellen en uitbreiding  te verdagen tot na de splitsing van  de Armen- en Tussenschool, omdat 
eerst dan goed beoordeeld zou kunnen worden hoe het onderwijs op beide scholen het best te 
organiseren, en in verband daarmee ook, of voor de uitbreiding aan hulponderwijzers dan wel 
hulponderwijzeressen de voorkeur moest worden gegeven. Niettemin werd in Uw vergadering 
van 4 April op voorstel van het dagelijks bestuur en in overeenstemming met de conclusie van 
de financiële commissie na nader overleg, ook met de schoolopziener, besloten om alvast te 
trachten het onderwijzend personeel met een hulponderwijzeres te vergroten. Toen herhaalde 
oproepingen zonder gevolg gebleven, werd de 27ste Juni het besluit genomen om te 
beproeven of uitbreiding van het personeel met een hulponderwijzer beter slagen zou. Ook dat 
is tot nu toe niet het geval geweest. Als vanzelf rijst hier de vraag waar aan het  toe te 
schrijven is, dat de verlangde onderwijskrachten hier niet te verkrijgen zijn. In onvoldoende 
bezoldiging kan de oorzaak niet liggen, daar die hier niet beneden het algemeen pijl is. En de 
in onze gemeente bestaande oefenschool, zich ten doel stellende om het verkrijgen der 
deskundigheden nodig voor het examen van hoofdonderwijzer, te vergemakkelijken, geeft 
hier de hulponderwijzer een voordeel, dat hij in de meeste andere gemeenten mist. Het kan 
zijn dat de onbevredigende toestand der schoollokalen op het verschijnsel, waarop wij te 
wijzen hadden, niet zonder invloed is; ook in dit opzicht is dan verbetering van de vergroting 
der schoolruimte te verwachten.  Maar een voorname oorzaak zal wel gelegen zijn in het feit, 
dat het aantal personen bevoegd om onderwijs te geven, thans in Nederland niet toereikend is 
om alle plaatsen te bezetten.  Onze hoop om verandering daarin te zien komen, moet op de 
Regering, op krachtige maatregelen van haren zijde zijn gevestigd.  
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Algemene opmerkingen293 en de school van Buis. 
Er zijn vijf openbare scholen en vier bijzondere. 
 
Overzicht van het personeel aan de openbare scholen: 

Personeel verbonden aan Hoofdonderwijzers Hulponderwijzers Kwekelingen 
Armenschool        1         5       0 
Tussenschool        1         3       3 
Burgerschool        1         1       2 
School voor MULO voor Jongens        1         1       0 
School voor MULO voor Meisjes        1 vrouw         2  vrouwen       0 

 
Het gemiddeld aantal leerlingen is jongens 452, meisjes 456, totaal 908, 
Van hen krijgen er kosteloos onderwijs jongens 258, meisjes 247, totaal 505. 
 
De woningen van de Hoofdonderwijzer van de Burgerschool en van de Hoofd- 
onderwijzeresse van de MULO-school voor meisjes zijn eigendom van de gemeente, evenals 
de lokalen voor de Herhalingsschool. 
De school voor MULO voor jongens bevindt zich in een goede staat. De MULO voor meisjes 
wordt door een nieuwe vervangen. Voor de Tussenschool die nu met de Armenschool het 
gebouw in de Muntstraat deelt, zijn nieuwe schoollokalen in aanbouw, op te leveren per 1 
Augustus 1877. 
Na dat tijdstip is het hele gebouw in de Muntstraat beschikbaar voor de Armenschool.  Die 
heeft dan ruimte en inhoud genoeg, hoewel er nog wel enige verbeteringen nodig zijn. 
De kosten van het onderwijs bedroegen in dit jaar ƒ20443,05, het schoolgeld bracht op 
ƒ5268,92. 
De bijzondere scholen worden niet gesubsidieerd. Het zijn de volgende: 
1. de school voor Christelijk Nationaal onderwijs, 
 2. de school voor Rooms-Katholieke jongens en meisje, 
 3. de school voor jongens en meisjes van J. Buijs, 
 4. de school voor jonge juffrouwen van de hoofdonderwijzeresse Mejuffrouw Langerhuizen 
van Uven. 
Het aantal leerlingen dat deze scholen bezocht, was gemiddeld 230 jongens en 196 meisjes, 
samen 426. Van hen genoten kosteloos onderwijs, gemiddeld 36 jongens en 40 meisjes. 
 
Over de school van J. Buis294. 
De bijzondere school voor Gewoon Lager en Meer Uitgebreid Lager Onderwijs van J. Buijs 
werd in 1876 overgebracht naar een ander lokaal. De commissie kan de geschiktheid van deze 
nieuwe ruimte niet genoeg roemen; de ventilatie is uitstekend en naar de nieuwere wijze 
ingericht. De school is behoorlijk verlicht en van voldoende leermiddelen voorzien, de ruimte 
is voldoende voor het aantal kinderen. Zij maakt bij het binnenkomen een aangename indruk. 
De vakken die onderwezen worden zijn die van a t/m h, met daarbij de beginselen van de 
Franse taal. 
Hoofdonderwijzer Buijs werd in de eerste helft van het jaar bijgestaan door hulponderwijzer 
J. Meerkerk die in de laatste jaarhelft werd opgevolgd door D. Bruin, terwijl als kwekeling 
werkte C. van Holk. 
De resultaten van Buijs zijn gunstig maar zouden beter zijn als de onderwijskracht groter was.  
Op 15 December was het aantal leerlingen: 72 jongens en 20 meisjes. De avondschool werd 
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bezocht door 4 jongens die tevens de dagschool bezoeken en door 17 jongens die alleen het 
avondonderwijs volgden. 
 
Positieve ontwikkelingen295 volgens de commissie van toezicht. 
Hoeveel er nog leemten en gebreken zijn bij het openbaar onderwijs in deze gemeente, vooral 
bij het Gewoon Lager Onderwijs is, de commissie gelukkig te mogen wijzen op het goede in 
de plannen, die vooral in de laatste tijd door de Raad zijn aangenomen. 
Als straks de nieuwe Tussenschool gereed is en het onderwijs op de Armenschool, door de 
weinige ruimte, niet meer afhankelijk zijn zal zijn van het aantal leerlingen in deze of die klas, 
maar in verschillende afdelingen geregeld zal kunnen worden gegeven aan leerlingen waarvan 
het gehalte ongeveer gelijk is, dan meent de commissie zeker een gunstiger verslag te kunnen 
aanbieden. Zij wenst dat reeds in het volgende jaar de meest wenselijke verbeteringen zullen 
zijn aangebracht. 
In de loop van het jaar zijn geen vergelijkende examens gehouden en geen pensioenen 
verleend. 
De prijsuitdelingen op de verschillende openbare scholen hadden evenals in vorige jaren 
plaats tot genoegen der belanghebbenden. 
Alleen op de Uitgebreid Lagere School voor jongens werd de uitdeling der behaalde prijzen 
om verschillende omstandigheden uitgesteld. Zij zal in het begin van 1877 plaatsvinden. 
 
1.30 Het jaar 1877 

De ingebruikstelling van het nieuwe schoolgebouw296 in de Kruisstraat. 
Na de ingebruikstelling van het nieuwe schoolgebouw voor de Tussenschool in de Kruisstraat, 
ten gevolge waarvan, gelijk hiervoor  bij de rubriek  "Gemeente-eigendommen" reeds werd 
aangegeven, het gebouw in de Muntstraat geheel voor de kosteloze school beschikbaar werd,  
scheen ook het ogenblik gekomen om tot een reorganisatie van laatste school, waarvan de 
noodzakelijkheid reeds meermalen besproken was, over te gaan. 
Bij de reeds  sinds tal van jaren bestaande gebreken in haren organisatie was er, evenals de 
schoolopziener betoogde, slechts één afdoend middel om tot een gezonde toestand te komen, 
namelijk gehele opheffing der school om haar daarna, door één of meer -  dit moest aan  latere 
beslissing worden overgelaten - nieuwe scholen te vervangen.  Aan het thans aan de school 
verbonden personeel, inzonderheid aan de ijverige hoofdonderwijzer, liet de schoolopziener 
bij de bespreking der zaak, alle recht wedervaren. 
Nadat de schoolcommissie aan het voormelde denkbeeld van de schoolopziener haar zegel 
had gehecht, werd in uw vergadering van 16 October, op voorstel van het College van het 
Dagelijks Bestuur, besloten om dat denkbeeld tot uitvoering te brengen. Wij hechten er prijs 
aan om hier te herinneren, dat daarbij uitdrukkelijk werd geconstateerd, dat de maatregel 
generlei blaam voor het aan de op te heffen school verbonden personeel in zich sloot en dat 
hulde werd gebracht aan de loffelijke houding van het personeel, het welk bij schriftelijk 
adres verklaard had Iedere stap toe te juichen, die in het belang van het onderwijs zou gedaan 
worden, en zijne diensten waar nodig, na de reorganisatie opnieuw beschikbaar te stellen. 
Werd bij uw besluit van 16 October het tijdstip waarop de tegenwoordige armenschool zou 
ophouden te bestaan op Ultimo December 1877 gesteld, later bleek de noodzakelijkheid om 
die termijn tot 1 April te verschuiven. 
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In 1877 verandering in de school van Buis297. 
Zowel schoolopziener als schoolcommissie waren ervan overtuigd dat de school van Van der 
Hoeven gemist kon worden als de Bijzondere school van Buis enige verandering zou 
ondergaan. Na overleg bleek Buis daartoe bereid, waardoor zijn school alleen toegankelijk 
zou zijn voor jongens, zoals de school van Van der Hoeven en hij, Buis, jaarlijks een subsidie 
zou krijgen van ƒ1500,-. 
Buiten Buis dienen er 2 hulponderwijzers te zijn, waarvan één met de Akte van de Franse taal. 
Stijgt het aantal leerlingen, dan dient ook een kwekeling, ouder dan 16 jaar, werkzaam te zijn.  
Zodra er 120 leerlingen zijn, moet de kwekeling vervangen worden door een hulponderwijzer. 
Voor elke 30 leerlingen boven de 120 moet er een onderwijzer meer komen. 
Zo werd de ongesubsidieerde school van Buis een gesubsidieerde school. Waren er vroeger 
jongens en meisjes, op 15 Juli moesten de meisjes de school verlaten. Zij hebben toen op 
andere scholen een plaats gevonden; de school is nu een voorbereidende school voor de HBS. 
Op 31 December 1877 waren er 74 leerlingen. 
Het onderwijzend personeel bestond uit: 
Hoofdonderwijzer J. Buijs, de hulponderwijzers J.H.M. Kremer en A.J. van Veen en 
kwekeling P.T. Moesveld.  
Lokaal en leermiddelen zijn in uitstekende staat. 
De commissie vleit zich dat deze school, thans door de gemeente gesubsidieerd, op het 
eerstvolgende toelatingsexamen voor de HBS, die gunstige resultaten zal opleveren die zij 
zich daarvan heeft voorgesteld. 
 
Tenslotte: 
Doordat met de heer A. van der Hoeven een overeenkomst was aangegaan dat hij voor het 
L.O. pensioen zou aanvragen, kon hij aan de HBS aangesteld worden als leraar Frans. 
 
1.31 Het jaar 1878 

Wettelijke ontwikkelingen298 en dagelijkse beslommeringen in 1878. 
Zal de nieuwe onderwijswet die de 23ste Augustus (nummer 127 in het Staatsblad) verscheen, 
ook in de toestand van het lager onderwijs in onze gemeente belangrijke veranderingen 
mogelijk en noodzakelijk maken, in het vorig jaar kon in die richting nog niets worden 
verricht. 
Al zullen de bepalingen der wet, die zich ten doel stellen om de onderwijskrachten zo te 
regelen als voor deugdelijk onderwijs noodzakelijk wordt geacht, en de wedden der 
onderwijzers met het gewicht hunner betrekking in overeenstemming te brengen, eerst in 
1883 en 1886 verbindende kracht verlangen, daarom behoeve natuurlijk die uiterste termijnen 
niet te worden afgewacht.  Hoe eerder de toestand, die onze wet- gever in het belang van het 
onderwijs noodzakelijk achtte, in het leven trede, hoe beter het zal zijn. En de wet zal, zodra 
zij in werking zal komen, ook in gemeenten, waar de lasten reeds zo zwaar drukken dat tegen 
iedere verhoging moet worden opgezien, de gelegenheid geven om krachtig daarnaar te 
streven. Want terstond zal de bepaling van Artikel 21 ingaan, die 30 ten 100 van de kosten 
van het onderwijs ten laste brengt van de Staat. Wij twijfelen niet of het zal ook uw bedoeling 
zijn om, zodra wij die steun hebben zullen, hem zoveel doenlijk aan het onderwijs ten goede 
te doen komen. Reeds in de loop van 1879 zullen wij daarvan hebben te doen blijken, want, 
volgens de toezegging door de Minister van Binnenlandse Zaken bij de behandeling van zijn 
begroting gedaan, zullen wij bij onze begroting voor het volgend jaar op de door de 
onderwijswet ten laste van de Staat gebrachte 30% kunnen rekenen. Tot dusverre echter 
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moeten wij ons, om geen stoornis in onze gemeentefinanciën te brengen, nog van ingrijpende 
veranderingen onthouden. 
Lag het in de aard der zaak dat wij, ons lager onderwijs besprekende, in de eerste plaats uw 
blik naar de toekomst hadden te richten, toch mogen wij het jaar 1878 niet geheel stilzwijgend 
voorbij gaan. 
De vervanging van de Armenschool door een anders georganiseerde school voor kosteloos 
onderwijs, waartoe reeds vroeger besloten was, trad In dat jaar, en wel met 1 October, in 
werking. Alle onderwijzers der vroegere Armenschool vonden aan de nieuwe school een 
plaatsing, waarvan, ingevolge uw besluit van 18 Januari 1878, de heer Fick als 
hoofdonderwijzer optrad. Aan de andere scholen voor lager onderwijs had buiten enige 
mutatie in het personeel geen verandering plaats. 
Te vermelden blijft hier nog een voorstel van het dagelijks bestuur, in uw laatste vergadering 
van het jaar 1875 ingebracht en onlangs goedgekeurd, namelijk, om de verhoging van de 
wedde, voor hulponderwijzers verbonden aan het bezit der akte van hoofdonderwijzer, van 
ƒ50,- op ƒ100,- te brengen. Komt het ons in het algemeen wenselijk voor om de 
veranderingen, die met het oog op de nieuwe onderwijswet in de toestand vereist zullen 
worden, in haar geheel te overwegen en uit te voeren, de vorenbedoelde maatregel scheen ons 
zó urgent, dat daarmee  niet langer mocht worden gewacht. Immers, even als er reeds sinds 
geruime tijd dikwerf een incompleet in het personeel der armenschool was,  was dat ook bij 
de school voor kosteloos onderwijs het geval. Eerlang zouden daar aan het reeds zo weinig 
talrijk personeel twee hulponderwijzers ontbreken. Wel waren er nog andere redenen, die 
medewerkten om de school minder aanlokkelijk te maken, de aard der lokaliteit en de grootte 
der klassen; doch de voornaamste reden was ongetwijfeld dat de wedde van hulponderwijzers, 
niettegenstaande herhaalde verhoging in de laatste jaren, hier lager was dan het peil, dat zij op 
andere plaatsen, waar het leven even duur is, had bereikt. Ten einde uitzicht te hebben dat 
spoedig in het incompleet van het personeel zou kunnen worden voorzien ,was het dus 
noodzakelijk om te beginnen met aan dit laatste bezwaar al aanstonds tegemoet te komen.  En 
wij hebben gemeend dat het het beste was, teneinde de meeste kans te hebben om kundige 
hulponderwijzers aan de school te verbinden, dat de verhoging van het inkomen ten behoeve 
van diegenen plaats had, die door het bezit der hoofdonderwijzersakte de meeste waarborg 
van kunde geven. 
Waar van het lager onderwijs sprake is, knoopt zich daaraan als vanzelf vast de gedachte aan 
onze Stadsbewaarschool, die zulk een uitstekende voorbereiding voor de lagere school 
oplevert, en op de kinderen van het minst bemiddelde gedeelte van onze burgerij, op een 
leeftijd, die reeds een beslissende invloed op het verdere leven kan uitoefenen, zo gunstig 
werkt. Met voldoening mag, menen wij, terug worden gezien op het besluit, in uw 
vergadering van 5 Maart genomen, waarbij de wedde van de verdienstelijke 
hoofdonderwijzeres van die school een verhoging onderging en op ƒ550,- wordt gebracht. 
Ook van uw belangstelling in de ontwikkeling van de kunstzin van onze jeugd, kondet ge in 
1878 een bewijs geven.  Reeds geruime tijd had het kosteloos zangonderwijs stilgestaan, 
omdat een geschikte lokaliteit ervoor ontbrak. Om daaraan tegemoet te komen, werd het 
gebruik van het gebouw aan het Nieuwe Noord, dat door de opheffing van de school voor 
meer uitgebreid lager onderwijs voor jongens was vrijgekomen, door u bij besluit van 11 
Januari 1878 voor die lessen afgestaan. 
 
Nog enkele opmerkelijke feiten 
De voormalige Stadsarmenschool werd met 1 October 1878 veranderd in een school voor 
kosteloos onderwijs, waarna door de hoofdonderwijzer een nieuw leerplan werd ingediend, 
dat naar de schoolcommissie zich vleit, goede vruchten zal dragen.  
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De vele verwisselingen van hulppersoneel die in 1878 voorkwamen, waren uit de aard van de 
zaak voor de goede gang van zaken van het onderwijs niet bevorderlijk. Toch gaf de school, 
bedoeld als voorbereiding op de HBS, in dit eerste jaar, gezien de resultaten, zeer veel stof tot 
tevredenheid. 
 
1.32 Het jaar 1879 

Het is moeilijk personeel aan te trekken. 
Ook in dit jaar is de commissie andermaal zeer tevreden met de resultaten. 
In het uitgebreide jaarverslag 299wordt het volgende gezegd: 
Ik kom thans tot een ander aan Uw College toevertrouwd belang, namelijk tot het onderwijs 
en wel in de eerste plaats tot de inrichtingen, die onder de wet op het lager onderwijs vallen. 
De aanhoudende vacatures in het personeel van onze kosteloze school, die ook een zeer 
gewenste uitbreiding van dat personeel onmogelijk maakten, deden U besluiten om in de 
regeling der wedden van de hulponderwijzers een verandering te brengen. Bij die maatregel 
stond bij u op de voorgrond de wens, om te trachten zoveel mogelijk mannen tot onze scholen 
te trekken, die het bewijs hebben geleverd ook nog aan andere eisen te voldoen, dan voor het 
verkrijgen van de Akte van Hulponderwijzer zijn gesteld. Eerst werd de verhoging voor het 
bezit der akte van hoofdonderwijzer van ƒ50,- op ƒ100,- gebracht (besluit van 4 Februari); 
daarna een verhoging van ƒ50,- toegekend voor het bezit van een of meerdere van de akten 
voor wiskunde, tekenen of gymnastiek (Besluit van 7 Maart). 
Ook na deze maatregelen deed zich aanvankelijk voor een vacature aan de kosteloze school 
nog slechts een enkele sollicitant voor. Het ogenblik scheen dus nog niet gekomen om tot een 
uitbreiding van het personeel van die school over te gaan. 
Beter lieten zich de kansen aanzien na de examens van het najaar, die het getal 
hulponderwijzers aanmerkelijk had versterkt. Vandaar dat Gij in Uw vergadering van 11 
November besloot om aan het personeel van de kosteloze school twee hulp- onderwijzers of 
hulponderwijzeressen toe te voegen. En Uw verwachting dat die plaatsen spoedig zouden 
kunnen worden vervuld, werd niet teleurgesteld. Sinds 1 Februari zijn thans aan de bedoelde 
school met de hoofdonderwijzer 8 hulponderwijzers werkzaam, dat is gemiddeld ongeveer 
voor elke 50 kinderen één hulp onderwijzer. 
Aan het personeel der Burgerschool was reeds vroeger - in Uw vergadering van 22 Juli - een 
uitbreiding, en wel met één hulponderwijzer of hulponderwijzeres, gegeven. Van het stichten 
van nieuwe schoolgebouwen - en we denken daarbij het eerst aan onze meisjesschool - kon 
ook dit jaar weder  geen sprake zijn. Op de invoering der nieuwe onderwijswet moet 
noodwendig worden gewacht. Niet alleen dat, zolang die wet niet is ingevoerd, geen 
aanspraak zal kunnen worden gemaakt op het aandeel, dat de staat, volgens haar bepalingen, 
in de kosten van Stichting van nieuwe schoolgebouwen zal hebben te dragen, maar men 
verkeert ook nog in het onzekere omtrent de eisen, welke bij hare uitvoering aan de 
schoolgebouwen zullen worden gesteld. Mocht 's Konings besluit dienaangaande zich aan het 
advies der ter zake gehoorde commissie houden, dan zullen er, naar beweerd wordt, onder de 
vele schoolgebouwen, die in de laatste jaren uit onbekrompen beurs in de hoofdstad des Rijks 
zijn gesticht, slechts enkele zijn, die in alle opzichten zullen voldoen. 
Bestaan dus ook voor onze gemeente in niet geringe mate de redenen, welke algemeen naar 
invoering der nieuwe wet verlangend doen uitzien, er is nog een bijzondere reden, waarom die 
invoering haar stof tot tevredenheid zal geven. 
Bij de indeling van de provincie is Hoorn als hoofdplaats van een der districten, 
waarin de provincie voor het lager onderwijs is gesplitst en mitsdien als standplaats van één 
districtschoolopzieners aangewezen; een indeling, gunstig afstekende bij die welke voor de 
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rechtspraak laatstelijk is gevolgd en waarvan de nadelen zich maar al te zeer doen gevoelen. 
Laten wij hopen dat Hoorns nieuwe bestemming in dit opzicht, ertoe mogen bijdragen, om 
onze gemeente weder meer en meer tot een brandpunt van ontwikkeling te maken, en er in de 
eerste plaats het lager onderwijs op zodanige voet te brengen, dat het als voorbeeld zou 
kunnen strekken. 
Van het besluit tot verplaatsing van het gymnastiekonderwijs naar een beter en gelegener 
lokaal, dat in April van dit jaar zal gereed komen, maakten ik boven reeds met een enkel 
woord melding. Moge daarmee een nieuw tijdperk voor dit onderwijs ingaan! Meer en meer 
wordt de overtuiging algemeen dat de gymnastiek in ons stelsel van opvoeding, hetwelk de 
kinderen gedurende zoveel uren aan de schoolbanken bindt, voor een gezonde ontwikkeling 
van het lichaam onmisbaar is. 
En toch - het is met leedwezen dat ik erop moet wijzen - worden door het grootste gedeelte 
van de leerlingen onzer lagere scholen de gymnastieklessen niet bezocht. 
 
1.33 Het jaar 1880 

Overzicht van Openbare en Bijzondere scholen. 
De vier openbare scholen voor lager onderwijs zijn de volgende: 
1 de school voor kosteloos onderwijs met als hoofdonderwijzer F.W. Fick, 
2 de Tussenschool onder F. Kroon, 
3 de Burgerschool onder J.J. de Boer, 
4 de Meisjesschool onder Mej. Heinis. 
Verder is er een Herhalingsschool onder A. Voerman Vulkers en een Oefenschool ook onder 
F. Kroon. 
 
De vijf bijzondere scholen voor lager onderwijs zijn: 
1 de gesubsidieerde school voor Neutraal onderwijs voor jongens onder J. Buis, 
2 de Meisjesschool onder leiding van Mej. Langerhuizen van Uven, 
3 de school voor Rooms-Katholieke meisjes onder Mej. S.J.F. van Doorn. Zij werd opgevolgd 
door Mej. M.J. Willems, 
4 de Rooms-Katholieke parochieschool voor jongens en meisjes onder B.G. Brom, 
5 de gemengde school voor Christelijk Nationaal onderwijs onder leiding van A. Buwalda. 
 
Meisjes mogen  in 1881 naar de HBS300. 
Een aantal punten uit de toespraak die de burgemeester in de Raad houdt op 18 Januari 1881. 
  
Op 17 Augustus 1878 werd de gewijzigde lager onderwijswet ingevoerd. Daarom heeft de 
Raad een aantal besluiten genomen. 
1 de commissie van plaatselijk toezicht voor de lagere scholen wordt gehandhaafd, 
2 de wedden van de onderwijzers werden in overeenstemming gebracht met de  
   nieuwe wet, 
3 geregeld werd de vergoeding die de hoofden van de scholen genieten voor het   
   gemis van een vrije woning, 
4 het aantal leerlingen van de kosteloze school kwam boven het maximum dat de  
   wet toelaat. Daarom werd besloten die school te splitsen in twee nieuwe scholen,  
   één voor jongens en de andere voor de meisjes, 
5 door de nieuwe wet kan nu ook nagegaan worden of schoolruimten nog moeten  
   worden verbeterd. Voorstellen daartoe volgen spoedig, 
6 het gebouw voor de aan de Tussenschool verbonden Normaalinrichting die in 1879    
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   gesticht is, werd op 27 Mei 1880 aan de inspecteur overgedragen en op die datum  
   ingewijd. Dit werk van onze gemeente-architect stemt tot voldoening, 
7 de 4-jarige HBS werd uitgebreid tot een 5-jarige. Dit is in het belang van de ouders,   
   voor de vooruitgang van het intellectuele peil, 
8 hoewel de regering niet subsidieerde besloot de Raad de meerdere kosten zelf te   
   betalen, 
9 direct al melden zich meer leerlingen. 18 jongens konden worden toegelaten. Na   
   de grote vakantie waren er 40 jongens meer dan sinds jaren het geval was, 
10 de nodige reorganisatie vindt in 1880 plaats, 
11 zeer belangrijk was het besluit voortaan ook meisjes toe te laten. Hoewel vroeger  
   daar een verzoek daartoe was afgewezen op grond van een advies van de   
   inspecteur, lazen wij in verslagen over het middelbaar onderwijs, dat het aantal  
   scholen, zowel Rijks- als Gemeentelijke waarop meisjes werden toegelaten,  
   toenam. Overal bleek men daar gelukkig mee te zijn. Daarom werd besloten de   
   Hoornse HBS ook voor meisjes open te stellen onder de nodige waarborgen dat het   
   onderwijs voor de jongens er niet onder zou lijden. Zo mochten de klassen niet te   
   talrijk worden en moest het leerplan geheel met het oog op jongens ingericht   
   blijven, 
12 direct maakten verschillende meisjes er gebruik van om deel te nemen aan het   
  toelatingsexamen. Drie van hen werden toegelaten in elk van de eerste klassen. Zij   
  horen nu tot de beste leerlingen van die klassen, 
13 het gebouw van de vroegere stadsfabriek werd in 1879 bestemd voor het   
  gymnastiekonderwijs. Na overeenkomstige instemming te zijn ingericht, werd het   
  lokaal in 1880 in gebruik genomen. Het voldoet in alle opzichten uitmuntend, 
14 in dit gebouw wordt volgens het raadsbesluit van 17 Augustus 1880 een kosteloze   
  cursus in heilgymnastiek gegeven voor kinderen van onvermogende ouders, die  
  daaraan behoefte hebben, 
15 aan de hoofdonderwijzeres van de gemeentelijke Bewaarschool die zich sinds    
  haar aanstelling van haar taak heeft gekweten, gaf de Raad haar naar aanleiding  
  daarvan in de vergadering een persoonlijke toelage van ƒ75,- per jaar, 
16 in 1880 werd toegestaan voor het onderwijs ƒ38471,- uit te geven. Voor 1881   
  werd het bedrag geraamd op ƒ42250,-. 
 
Overzicht301 van onderwijsgebouwen in Hoorn in 1880. 
1 de HBS met woning voor de conciërge in de Muntstraat, 
2 de Burgerschool met woning voor de onderwijzer 
3 de Meisjesschool met woning voor de onderwijzeres, 
4 de Tussenschool, 
5 het gebouw voor de Rijksnormaallessen in 1880 door de aannemer J. Rustenburg   
   in goede staat opgeleverd, 
6 de school voor kosteloos onderwijs, 
7 het Gymnastieklokaal, 
8 de Muziekschool tevens in gebruik voor het Tekenonderwijs der Normaallessen. 
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1.34 Het jaar 1881 

Bouwkundige ontwikkelingen302  
Krachtens besluit van de gemeenteraad van 29 Maart 1881, werd op 29 April aanbesteed, het 
bouwen van een nieuwe school voor meisjes, met annexe werken, op de plaats waar het oude 
Telegraafkantoor heeft gestaan, op het Kerkplein. Het werk werd aangenomen door Pieter 
Brugman uit Alkmaar voor de som van ƒ14500,-. 
Volgens de bepalingen van het bestek en de voorwaarden, moest het hele werk voor of op 31 
December 1881 opgeleverd en goedgekeurd zijn. Hij leverde het werk 24 dagen te laat op en 
kreeg daardoor een boete van ƒ600,-. Bij Raadsbesluit van 28 Maart 1882 werd hem een 
bedrag van ƒ500,- kwijt gescholden. 
Het onderhoud voor deze werken bleef bij de aannemer tot 31 Mei 1882. Pas na het 
verstrijken van die datum ontving hij het laatste 10e gedeelte van de aanneemsom, te weten 
ƒ1450,-. 
 
Op 28 November werd het bestek goedgekeurd met de tekeningen en de begroting van de 
kosten voor de bouw van een school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat. 
Op dezelfde datum werden de voorwaarden goedgekeurd voor de verkoop van het bestaande 
gebouw voor kosteloos onderwijs. 
 
1.35 Het jaar 1882 

Besluiten voor het lager onderwijs in 1882303 
Op 5 Januari 1882 werden herbenoemd als leden van de schoolcommissie;   
Mr. F. Booij, B.C. van Berkel en K. Bloemendaal. 
Op 6 Maart werd N.A. Post Uiterweer eervol ontslagen per 15 April 1882 aan de 
Burgerschool voor de 1e klasse voor meisjes. Op 28 Maart werd aan die school benoemd Mej. 
Schuijt Best. 
Op 4 April werd een aantal zaken voor de Oefenschool geregeld; directeur en leraren werden 
benoemd. Op 13 Juni werd het reglement voor deze school vastgesteld. 
Op 18 Juli werd het aantal scholen waarin lager onderwijs wordt gegeven en de vakken, die 
op die scholen worden onderwezen, nader bepaald. 
Op 18 Juli werden de schoolgelden voor de 1e Burgerschool voor Meisjes herzien, op 5 
September werden ze opnieuw vastgesteld en werd het besluit tot heffing en invordering van 
de schoolgelden op de Burgerschool voor Jongens en voor de tweede Burgerschool voor 
Meisjes vastgesteld. 
Op 10 October werd besloten dat de bijzondere school voor jongens beginnende met het 
schooljaar 1882 1883 subsidie van 1500 per jaar ontvangt. 
Op dezelfde datum wordt besloten om in verband met de reorganisatie van de Burgerschool 
en van de tussenschool tot een Burgerschool voor jongens en een tweede Burgerschool voor 
meisjes voorlopig nog een onderwijzer aan te stellen. 
Op 10 October wordt de vergoeding wegens het gemis van een vrije woning door het hoofd 
van de Tussenschool genoten, zijnde ƒ150,-, bepaald op ƒ250,-. 
Op 28 November wordt het verzoek van Koomen en Tinkelenberg om verhoging van hun 
jaarwedde afgewezen. 
Op 22 December wordt Mejuffrouw A.L. Cohen Stuart benoemd tot onderwijzeres aan de 
tweede Burgerschool voor Meisjes. 
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De LO-wet van 1878304 wordt verder uitgevoerd. 
Het aantal scholen, hun benaming en de vakken, die in elk der scholen zullen worden 
onderwezen, werd ingevoerd bij raadsbesluit van 18 Juli 1882 en trad in werking op 30 
October. 
Het onderwijzend personeel werd daartoe met één onderwijzeres vermeerderd. 
De hoofden van de scholen ontwierpen nieuwe leer- en regelingsplannen.  B&W 
bekrachtigden deze na goedkeuring door de schoolopziener. 
Er kwam een nieuwe regeling voor de schoolgeldheffing en invordering van die gelden. 
De Oefenschool tot opleiding van onderwijzers en onderwijzeressen tot de rang van 
Hoofdonderwijzer en Hoofdonderwijzeres werd mede gereorganiseerd om beter aan haar 
bestemming te kunnen voldoen. 
Op 3 April 1880 werd het nieuwe schoolgebouw in de Kerkstraat in gebruik gesteld als eerste 
Burgerschool voor Meisjes. 
De bovenbouw van de school in de Kruisstraat werd voltooid en op 30 October 1880 bestemd 
voor tweede Burgerschool voor Meisjes. 
De bouw van een nieuwe school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat werd ontworpen 
en aanbesteed. 
Tenslotte werd aan het gebouw der voormalige Burgerschool aan het Nieuwe Noord het 
nodige verbeterd om te worden betrokken door het hoofd J. Buis, die opnieuw voor de tijd 
van 5 jaar gesubsidieerd wordt met ƒ1500,- per jaar voor zijn Bijzondere school voor Jongens. 
 
De jaarwedden305 in 1882. 
A De school voor kosteloos onderwijs: 

Naam  
F.W. Fick, Hoofd van de school  1100,00 
P. Bakker, onderwijzer met Hoofdakte  1040,00 
A. Voerman Vulkers    650,00 
E. Levie met aantekening Wiskunde    650,00 
J. Huibers, Hoofdakte, + aantekening Gymnastiek, ontslag per 15/2/'83    750,00 
J. Haalebos    600,00 
J.N. Rusting    600,00 
W. van Russen Groen    600,00 
G.J. Meijer    600,00 
Mej. J.L. Goteling Vinnis    600,00 
Mej. J. de Lang    650,00 

 
B De Burgerschool voor Jongens: 

Naam  
F. Kroon, Hoofd der School  1100,00 
P. v. Drunen (bij uitzondering)     700,00 
G.C. Tinkelenberg, Hoofdakte    700,00 
J. Mühren    600,00 

 
C De Burgerschool voor Meisjes: 

Naam  
Mej. C.M. Heynis  1170,00 
Mej. IJ. Veenman    650,00 
E. Schuit Best, nuttige Handwerken en Fraaie Handwerken    650,00 
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D De 2de Burgerschool voor meisjes: 
Naam  
J.J. de Boer, Hoofd van de school met vrije woning  1170,00 
T. Koomen met Hoofdakte    700,00 
Mej. Herm. Kroon    600,00 
A.L. Cohen Stuart, nuttige en fraaie handwerken, in dienst per 1 Jan. '83    650,00 

 
E De Herhalingsschool: 

Naam  
A. Voerman Vulkers     125,00 
T. Koomen     100,00 

 
Verder306 in 1882 
De leden van de commissie van plaatselijk schooltoezicht zijn: 
Mr. F. Booij, voorzitter, 
P. Brinkerink, 
B.C. van Berkel, 
J.W. van Buren-Lensink, 
M. de Jong, 
J.D. Everts. 
 
De commissie geeft in haar verslag een overzicht van de scholen, van hun materiaal, van hun 
hulpmiddelen voor het onderwijs, de vakken van het onderwijs, en het onderwijzend 
personeel. 
B&W hebben de levering van schoolbanken naar Amerikaans model, aanvankelijk voor drie 
lokalen of 90 leerlingen der eerste Burgerschool voor meisjes, voor ƒ720,- opgedragen aan F. 
Stieltjes te Amsterdam, de levering van dezelfde soort banken voor de tweede Burgerschool 
voor meisjes werd aan dezelfde opgedragen voor ƒ1472,-. 
 
De eerste Burgerschool voor meisjes werd voltooid en op 3 April 1882 betrokken. 
Een nieuw Regelings- en Leerplan werd ingevoerd. Daarbij was er een zodanige aanvulling 
van de leervakken, dat de omvang van het onderwijs van deze school, thans nagenoeg gelijk 
staat met dat van een Hogere Burgerschool met 3-jarige cursus. 
Het onderwijs is gesplitst in de afdelingen A en B. 
In A worden gegeven de vakken a tot en met k en l, in B de vakken a tot en met q en t van de 
wet op het lager onderwijs. 
Het personeel van deze school bestond uit hoofdonderwijzeres Mej. C. M. Heinis en de 
onderwijzeressen IJ. Veenman, M.A. Post-Uiterweer tot 15 April, E. Schuyt-Best vanaf 1 Juni 
en zonder enige beloning: M. Boldingh sedert 27 Mei. 
Het aantal leerlingen op 31 December 1882 is 59. Dat waren er 11 meer dan in Januari. 16 
verlaten de school, 4 wegens volbrachten leeftijd, 4 wegens vertrek naar elders, 5 wegens 
overgang naar het middelbaar onderwijs, één naar de Normaalschool en twee leerlingen 
overleden in de loop van het jaar. 
Ongeveer 92% van de leerlingen verzuimde hoogstens 10 keer, 50% van de leerlingen namen 
trouw aan de lessen deel. 
 
De tweede Burgerschool voor jongens en meisjes werd voltooid en op 30 October 1882 
betrokken. 

 
306 GAH 170, F6, jaarverslag 1882, pagina;s 110 t/m 116 



 
 

147 
 

Zodra door de voltooiing en de ingebruikname van de nieuwe lokalen en de hulp- lokale in 
het Sint Pietershof vrij waren gekomen, is men begonnen met de ontruiming van de lokalen 
van de school voor kosteloos onderwijs, en zijn de werkzaamheden tot uitvoering der 
bouwplannen voor een nieuwe school in de Muntstraat, thans in volle gang. Voor zover de 
leerlingen van het kosteloos onderwijs niet allemaal in het Sint Pietershof een plaats konden 
vinden, zijn zij in de voormalige lokalen van de meisjesschool op het Grote Oost opgenomen. 
Ook werd een nieuw Regelings- en Leerplan opgemaakt. 
De tweede Burgerschool voor meisjes is bevolkt door de meisjes van de voormalige 
Burgerschool en die van de voormalige Tussenschool. De aanvang van het onderwijs is gelijk 
aan die van de Burgerschool voor jongens met toevoeging daaraan van het onderwijs in de 
nuttige handwerken. 
Zie voor de personeelsleden van deze school het schema van het vorige hoofdstuk- je. 
Op 1 Januari waren er 119 jongens en meisjes ingeschreven. 1 December waren er 180 
meisjes op school. Door deze toename van 61 leerlingen, werd besloten tot vermeerdering van 
de onderwijskrachten. 
85 leerlingen verlieten de school, 10 hadden hun leertijd volbracht, 11 vertrokken naar elders, 
de overigen gingen naar een andere school. 
Het schoolverzuim schijnt groter te zijn dan op de genoemde scholen, maar de opgave ervan 
berust waarschijnlijk, als gevolg van de veranderde bestemming, op een misverstand. 
De schoollokalen en de meubelen zijn nieuw en voldoen tot dusver goed. 
 
De school voor kosteloos onderwijs.  
Toen de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes klaar was en er hulplokalen in het Sint 
Pietershof vrij waren gekomen, is men begonnen met de ontruiming van de lokalen van de 
school voor kosteloos onderwijs. 
De werkzaamheden tot uitvoering van de bouwplannen voor een nieuwe school zijn thans in 
volle gang; voor zover de leerlingen niet allen in het Sint Pietershof een plaats konden vinden, 
zijn zij in de voormalige lokalen van de meisjesschool van mejuffrouw Heijnis op het Oost 
opgenomen. 
In het begin van 1882 is het gymnastiekonderwijs ingevoerd op de school voor kosteloos 
onderwijs. 
Wanneer gelet wordt op de redenen van schoolverzuim dan blijkt dat veel ouders nog weinig 
besef hebben van het grote belang voor hun kinderen van geregeld schoolbezoek. Om trouw 
schoolbezoek aan te moedigen, werd aan de leerlingen van de tweede Burgerschool en van de 
school voor kosteloos onderwijs, die hoogstens 10 schooltijden hadden verzuimd, door 
particulieren, samen met de Hoornse afdeling voor Volksonderwijs een feestje gegeven. Ook 
werden aan de meest verdienstelijke leerlingen van die scholen, die na volbrachte leertijd de 
school verlieten, ouder gewoonte, kleine geschenken in zilver uitgereikt. 
De gegeven vakken zijn die van a tot en met k van Artikel 2 van de lager onderwijswet. 
Het aantal leerkrachten is 11. Het aantal leerlingen nam met 50 toe, van 446 naar 496. 88 
leerlingen zijn van school af gegaan, 46 volbrachten hun leertijd, 10 vertrokken naar elders, 8 
gingen naar een andere school, 5 naar een weeshuis en één is overleden. 
Van de leerlingen verzuimde 50% hoogstens 10 keer. Redenen van verzuim zijn 
godsdienstige plechtigheden, familie- of huiselijke omstandigheden, gebrek aan kleding enz. 
Nieuwe lokalen zijn in aanbouw, nieuw meubilair komt. 
 
De Burgerschool voor jongens, de voormalige tussenschool. 
Ook op de Burgerschool wordt aan het nieuwe Regelings- en Leerplan gewerkt, de vakken a 
tot en met k worden gegeven, het personeel kent geen verandering. Directeur Kroon is ook 
directeur van de Rijksnormaalschool. 
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De leerlingen van de 3e en 4e klas van de laatste school waren tot een praktische vorming in 
zijn school, onder zijn toezicht, werkzaam. 
Op 1 Januari 1882 waren er 232 leerlingen, op 31 December waren dat er 161. 178 leerlingen 
hebben de school verlaten; merendeels gelegen in de ingevoerde nieuwe regeling. Daardoor 
gingen er 137 leerlingen naar de tweede Burgerschool voor meisjes. De anderen verlaten de 
school, omdat hun leertijd was volbracht; dat waren er 33. Wegens verhuizing verlaten 5 
leerlingen de school en door overgang naar de Normaalschool 2, er overleed één leerling. 
 68% van de school bevolking verzuimde hoogstens 10% van de lessen, 40% verzuimde 
nooit. In 1881 waren dat er respectievelijk 70% en 41%. 
De lokalen en de meubelen zijn nieuw en voldoen dus verder naar wens. 
 
1.36 Het jaar 1883 

De vooruitgang van de bouwprojecten307  
Op 27 December 1882 was het bouwen van een nieuwe school voor kosteloos onderwijs in de 
Muntstraat aanbesteed. Dit werk was toen aangenomen door H. Vollewens voor het bedrag 
van ƒ32.690,-. Het oude schoolgebouw werd in het openbaar verkocht tot amotie aan P.J. 
Blauw voor ƒ1.800,-, met de bepaling dat dit opgeruimd moest zijn voor of op 1 April 1883, 
op welke datum de aannemer van de bouw het werk moest aanvangen om het op 1 December 
1883 op te kunnen leveren. 
De aannemer heeft het gebouw daadwerkelijk in het begin van December 1883 op tijd in de 
tegenwoordigheid van de districtsschoolopziener opgeleverd. De opziener uitte zijn 
bijzondere tevredenheid over het ontwerp en de uitvoering van de bouw. De aannemer kreeg 
volgens de voorwaarden van aanbesteding 90% van de aanneemsom, oftewel ƒ29.421,-. 
De banken worden geleverd door F. Stieltjes uit Amsterdam voor ƒ4.508,- voor 590 
leerlingen. 
De kachels worden geleverd door E. Smit uit Heerenveen voor ƒ80 per stuk. 
De school werd in Januari 1884 in gebruik genomen en blijkt in alle opzichten te voldoen aan 
de eis voor schoolbouw. 
 
Op 26 oktober 1881 was het verbouwen van de Stadstussenschool tot een school met twee 
verdiepingen aanbesteed, het werk was toen aangenomen door J. Peereboom voor ƒ12.413,-. 
De uitvoering van het werk moest plaatsvinden tussen 1 April en 1 September 1882 met 
onderhoud tot 30 April 1883. De oplevering geschiedde pas eind October 1882. 
 
Om de kosten van de bouw van de school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat te 
bestrijden, machtigt de raad op 4 September het college van B&W tot de verkoop van 
ƒ20.200,-, ten name van de Gemeente ingeschreven op het Grootboek van de Nationale 
Werkelijke Schuld voor 2½ procent. 
 
In het schoolgebouw aan het Nieuwe Noord waarin de gesubsidieerde school van de heer 
Buijs is gevestigd, werden in de loop van het jaar lichtramen aangebracht en een 
klerenbergplaats gemaakt. Ook werd in het grootste of achterste lokaal een scheidswand 
aangebracht. En achter het gebouw werd een pomp geplaatst; deze zaken kosten in uitgaaf 
ƒ900,-. 
Tot de gebouwde eigendommen van de Gemeente behoorde aan het Grote Oost de vroegere 
school van mejuffrouw Heijnis en in de Ramen de vrije woning van de hoofdonderwijzer De 
Boer. 
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Het perceel aan het Grote Oost werd gedurende de bouw van de school voor kosteloos 
onderwijs, als schoollokaal gebruikt. Het gebouw zal in 1883 publiekelijk worden verkocht. 
 
1.37 De jaren 1884 t/m 1887 

Tien scholen308 in de periode van  1884 tot 1887 in vogelvlucht. 
 

School aantekeningen 
1 School voor Kosteloos 
onderwijs 

In 1884 op 1/1 568 leerlingen, per 1/12: 494, 55 zijn er van school 
gegaan. Vanaf 1884 toelating per 1 April. 

2 Burgerschool voor jongens Leerlingen van klas 3 en 4 van de Normaalschool praktiseren in deze 
school. 1/1/'84: 151 ll. Op 1/12: 150 

3 2de Burgerschool voor 
meisjes 

In '84 worden ll 1x in de 9 maanden toegelaten. Aantal ll op 1/1 en 
1/12 in 1884 gelijk: 177. Van school: 23 

4 1ste Burgerschool voor 
meisjes 

Afdeling A: 1/1: 69 ll, 31/12: 74 ll. 
Afdeling B: 1/1:   5 ll, 31/12:   6 ll. 

5 Gesubsid. school voor 
jongens 

Aantallen leerlingen: 1/1: 112, 31/12: 114. 6 van school.  Wordt 1ste 
Burgerschool in '87.          

6 Meisjesschool 1/1: 20 ll. 31/12: 16 ll. 2 van school. 
7 School voor R.K. meisjes 34 meisjes kwamen van de Parochie school. Aantal ll.:  

Per 1/1 53, per 31/12 152 ll. 
8 R.K. Parochieschool voor 
Jongens 

School  voor '84 voor meisjes en jongens. In '84 32 meisjes naar Nr 7. 
14 meisjes nu nog in Nr. 7, gaan nog naar Nr. 8 

9 School voor Christ. 
Nationaal Onderwijs 

Per 1/1: 99 leerlingen. 

10 Herhalingsschool Per 1/1: 48 ll. per 31/12: 58 ll. 

 
Van school Nr. 8 (die dus eerst een school voor Meisjes en Jongens was) gaan de meisjes  
naar Nr. 7, de R.K. school voor Meisjes. 
En op 1 April 1886 wordt de 2de Burgerschool voor Meisjes (van Hoofdonderwijzer J.J. Buis, 
die met lof overladen, wordt ontslagen) opgeheven en samengevoegd met de Burgerschool 
voor Jongens tot de 2de Burgerschool voor Jongens en Meisjes. 
Van de nieuw gevormde school wordt A.A. Groot het hoofd, J. Buis wordt plaatsvervangend 
hoofd. De andere leerkrachten zijn: J.H. Schophuis, P.H. Stol, Mej. G. Groot en B.H. 
Habbema. 
 
In 1887 is de situatie in het Openbaar Onderwijs als volgt: 
1 De school voor kosteloos onderwijs voor Jongens en Meisjes. Er zijn 18 leerkrachten. Op 
1/1/'87 zijn er 519 leerlingen, op 31/12/'87 zijn het er 490. 
2 Er is de 2de Burgerschool voor Jongens en Meisjes met 10 leerkrachten. Op 1/1/'87 zijn er 
286 leerlingen en op 31/12 zijn het er 316. Er zijn 10 personeelsleden. 
3 Aan de 1ste Burgerschool voor Meisjes is een Afdeling A en B. In A worden de vakken a 
t/m k en l gegeven. In B zijn het de vakken a t/m p en t. Er werken 5 onderwijzeressen. 
Op 1/1/'87 zijn er in Afdeling A 83  en in Afdeling B 7 leerlingen. 
Op 31/12 zijn er in Afdeling A 74 leerlingen en in B 8. 
4 Aan de 1ste Burgerschool voor Jongens worden de vakken a t/m i en l en s  onderwezen. Er 
zijn 4 onderwijzers en 1 onderwijzeres. 
Op 1 Januari en op 15 Augustus zijn er 97 jongens. Op 31/12 zijn het er eveneens 97. 
 

 
308 GAH 170, F6, Jaarverslag 1884, pagina's 118 t/m 123 
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1.38 Het jaar 1900 en volgende 

Scholen, eigendommen, salarisregeling309. 
Opmerking: Er ontbreekt een aantal  jaren, want in die periode waren er geen 
belangwekkende ontwikkelingen. Ook in aantallen leerlingen en personeel was er niets 
opmerkelijks. 
 
In het jaar 1900 zijn er net als in 1887 vier openbare scholen voor gewoon lager onderwijs.  
Het zijn de volgende: 
1 de school voor kosteloos onderwijs voor jongens en meisjes. Er zijn 15 onderwijzers en 
onderwijzeressen. De aantallen leerlingen zijn als volgt: 
Op 1 Januari 1900 zijn er 503 leerlingen, 253 jongens en 250 meisjes, op 31 December zijn 
het in totaal 487 leerlingen, 250 jongens en 237 meisjes. In het jaar zijn van school afgegaan, 
24 jongens en 22 meisjes. 
 
2 De tweede Burgerschool voor jongens en meisjes heeft 12 onderwijzers en 
onderwijzeressen. Ook zijn er 9 kwekelingen. 
De leerlingaantallen zijn als volgt: 
Op 1 Januari zijn er 117 jongens en 131 meisjes, totaal 248 leerlingen.  Op 31 December zijn 
er in totaal 245 leerlingen, 112 jongens en 133 meisjes. 
Van school afgegaan zijn dat jaar 13 jongens en 18 meisjes. 
 
3 De eerste Burgerschool voor meisjes. 
In afdeling A zijn 6 klassen, de vakken a tot en met k en l worden gegeven, in afdeling B zijn 
3 klassen, de vakken zijn a tot en met g, k tot en met q, en t. 
Er zijn vier onderwijzeressen. 
Op 1 Januari zijn er in totaal 72 leerlingen, in afdeling A zijn het er 55, een afdeling B 17. Op 
31 December zijn er in totaal 74 leerlingen, in afdeling A zijn dat er 64, in afdeling B 10. 
 
4 De eerste Burgerschool voor jongens. 
De vakken a tot en met j, l en s worden onderwezen. 
Er zijn 5 onderwijzers, waaronder nog steeds J. Buis. 
Het leerlingaantal per 1 Januari is 115. Per 31 December zijn het er 120, er zijn 20 leerlingen 
van school afgegaan. 
 
De gemeente-eigendommen in het jaar 1900 zijn als volgt: 
-De HBS met conciërge J. van der Waaij in het gebouw aan het Nieuwe Noord, 
-Het schoolgebouw aan het Kerkplein voor de 1e Burgerschool voor meisjes, 
-Het schoolgebouw in de Kruisstraat voor de tweede Burgerschool voor jongens en  
  meisjes, 
-Het gebouw in de Kruisstraat voor de Rijksnormaallessen, 
-De school voor kosteloos onderwijs in de Muntstraat, 
-De stadsbewaarschool in de Kruisstraat, 
-Het gymnastieklokaal aan Achter de Vest, 
-Het schoollokaal aan het Nieuwe Noord in gebruik als na school voor behoeftige  
   meisjes, 
- Het gebouw in de Wisselstraat dat ingericht is tot Teken-, Muziek- en Zangschool.   
  In dit gebouw is tevens gevestigd de Volksleesbibliotheek met als conciërge  
  J.J. Krabbendam. 

 
309 GAH 170, F11, Jaarverslag 1900, pagina's 53, 95, 96, 106, 111 
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-De gemeente heeft in onderhoud het Waaggebouw, daar staan onder andere de    
   meubelen van het tekenlokaal. 
 
B&W geven (hier niet inhoudelijk) een overzicht van de volgende zaken, 
Ten eerste een opgave van de jaarwedden van de onderwijzers en onderwijzeressen zoals die 
geregeld zijn bij: 
Het raadsbesluit van 26 October 1880, nr. 3b, 
Het raadsbesluit van 16 Mei 1887, nr. 9, 
Het raadsbesluit van 18 October 1893, nr. 7, 
Het raadsbesluit van 28 December 1897, nr. 9. 
Vervolgens een overzicht van de kosten van het onderwijs, 
En een overzicht van de bedragen en opbrengsten van de schoolgelden, 
 
Over de regelingen voor het salaris: 
De salarisregeling van 18 October 1893, die aangevuld is met de bepaling dat wegens 
langdurig verblijf in de gemeente 4 vijfjaarlijkse verhogingen worden toegekend, 
- ƒ25,-  ‘s jaars aan de onderwijzers en onderwijzeressen, die niet in het bezit van de 
hoofdakte zijn maar die de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben, 
- ƒ50,- in het jaar aan hen, die bij de indiensttreding de hoofdakte bezitten of deze later 
verwerven. Het behalen van de hoofdakte brengt echter geen verandering teweeg in het 
bedrag van de voor die tijd toegekende verhogingen. 
 
Bij de wijziging in 1897 werd de term vijfjaarlijks veranderd in 3-jaarlijks en 30 jaren in 28 
jaren. Deze wijziging is in werking getreden op 1 Januari 1898. 
Maar onderwijzers en onderwijzeressen die nadien aangesteld zijn, krijgen alleen een 
verhoging bij gebleken ijver en geschiktheid, volgens advies van het hoofd der school, de 
schoolopziener en de commissie van toezicht.  
Daarna volgen de jaarwedden op 1 Januari 1901. 
 
Inkomsten enkele personeelsleden en Raadsbesluiten in 1903310. 
Over de inkomsten: 
J. van Reijendam ontvangt als gemeentelijk architect ƒ2000,- per jaar, waaronder begrepen 
ƒ600,- als directeur-leraar van de Burgeravondschool. 
H.J. Rodenhuis is opzichter over de gemeentewerken en verdient ƒ1200,- per jaar, waaronder 
begrepen ƒ400,- als tijdelijk leraar aan de Burgeravondschool. 
J. van der Waaij is conciërge aan de HBS, verdient ƒ300,- per jaar en een toelage voor 
diensten bij het onderwijs in de Natuur- en Scheikunde van ƒ100,- per jaar en van ƒ175,- voor 
het schoonhouden van de lokalen. Behalve een vrije woning geniet hij ook vrijdom van de 
personele belasting. 
J. Volten is conciërge in het gebouw van de voormalige Bank van Lening, de Zang- en 
Muziekschool in de Wisselstraat. Hij geniet een vrije woning, betaalt geen personele belasting 
en krijgt ƒ50,- voor het schoonhouden van de lokalen. 
 
Beslissing van de gemeenteraad: 
Op 25 Februari besluit de Raad ter bestrijding van de kosten van de eerste Burgerschool voor 
Jongens voor het stichten van een nieuw gebouw voor deze school, en de daarbij behorende 
werkzaamheden, het volgende: 
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A tot het verkopen van een inschrijving op het grootboek der 2,5 procent N.W.S, groot 
ƒ15.400,-, 
B tot het aangaan van een lening van ƒ7.000,-, rente en aflossing nader te bepalen,  
C de begroting voor 1903 te wijzigen. 
Op 12 Mei beslist de Raad dat C.H. Wolbers, hoofd van de eerste Burgerschool voor Jongens 
ƒ200,- krijgt, als verhuiskosten naar het huis nummer 11 in de Ramen, dat hem als 
ambtswoning is toegewezen. 
Op 22 Juli worden voor deze school de verordening voor het heffen van het schoolgeld 
gewijzigd. 
De Raad besluit op 25 Februari dat de 3e en 4e klas van de 1e Burgerschool voor Jongens 
wordt gesplitst, en aan die school wordt een onderwijzer méér aangesteld. Ook beslist de 
Raad tot uitbreiding van het onderwijs op die school met drie leerjaren - de in de voortgezette 
klassen te onderwijzen vakken nader te bepalen - en in verband hiermee aan te stellen twee 
onderwijzers met uitgebreide bevoegdheid, waarvan één tegen 1 October 1973 of zoveel 
vroeger of later als B&W bepalen, en één tegen 1 September. 
Ook wordt besloten tot het stichten van een nieuw gebouw voor de 1e Burgerschool voor 
jongens op het terrein van het te slopen schoolgebouw aan het Nieuwe Noord met 
instandhouding van het nieuwste lokaal hiervan. Ook wordt de speelplaats vergroot door het 
voor die school gelegen pleintje met een muur van de openbare weg af te sluiten. 
Verder wordt er naar de nieuwe school in de Ramen een nieuwe toegang naar de school 
gemaakt en hiertoe wordt het bijbehorende huis, nummer 11, verbouwd. 
Met ingang van 1 September 1933 wordt de jaarwedde van het hoofd van deze  school 
geregeld, zoals goed is gekeurd door Gedeputeerde Staten op 11 December 1901 voor de 
Hoofden der Scholen met een uitgebreid leerplan, waar drie of meer vakken tot het MULO 
behorende, worden onderwezen. 
Met ingang van 1 September wordt ook de vergoeding van ƒ300,- , wegens gemis van een 
vrije woning, aan het hoofd van Ramen nummer 11, uitgekeerd voor kosteloze bewoning van 
huis en tuin. 
 
Enkele zaken betreffende 1905311, 1911, 1912 
In het lijstje schoolgebouwen is sinds 1900 geen verandering gekomen. En in 1911 is het 
overzicht hetzelfde312. 
Op 31 December van dit jaar - zo wordt vermeld - zijn op de zolder voor de school voor 
kosteloos onderwijs "aanwezig  4 nieuwe schoolbanken, 31 oude schoolbanken en 15 oude 
borden":  
Enkele kosten van scholen in 1911: 
Scholen voor Lager Onderwijs:          onderhoud  ƒ192,05 en verwarming ƒ1717,05 
Scholen voor Middelbaar Onderwijs:          "          ƒ90,665 en          "           ƒ269,65 
Muziekschool:                                             "            ƒ9,52 en           "             ƒ109,65 
Naaischool:                                                 "           ƒ14,28 en           "            ƒ134,35 
 
In 1900 en 1912 zijn de meeste scholen nog hetzelfde. Alleen de school van Mej. A.C. 
Langerhuizen van Uven is met de zomervakantie van 1901 opgeheven. 

 
311 GAH 170, F12, Jaarverslag 105, pagina 163,164 
312 GAH 170, F14, Jaarverslag 1911, pagina 32,33 
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1.39 Het jaar 1914 

De Eerste Wereldoorlog en het onderwijs in Hoorn 
In 1914 zijn er geen ingrijpende veranderingen in het onderwijs zelf. De toestand ervan is 
gunstig. 
De enige storing deed zich voor door het uitbreken van de oorlog. Daarom mobiliseerde het 
Nederlandse leger op 1 Augustus 1914. Het garnizoen in Hoorn werd uitgebreid. Voor de 
huisvesting ervan moesten verschillende schoollokalen gebruikt worden. De gevolgen waren:  
1 dat de zomervakantie op enkele scholen moest worden verlengd. De leerlingen ervan 
werden ondergebracht in verschillende andere gebouwen, te weten: 
A de leerlingen van de eerste Burgerschool voor jongens gingen naar lokalen in het 
protestantse weeshuis, 
B de leerlingen van de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes kregen onderdak in het 
gebouw van de voormalige HBS in de Muntstraat. 
 
2 niet alleen was er extra ruimte nodig voor het garnizoen, maar ook voor het onderbrengen 
van een gedeelte van de in ons land vertoefd hebbende, door de oorlog uit hun land gevluchte, 
Belgen. Daardoor is geruime tijd het gebouw van de tweede Burgerschool voor jongens en 
meisjes bestemd geweest. Aan het eind van het jaar was deze situatie nog niet veranderd. 
 
3 twee onderwijzers van de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes en één van de 
eerste Burgerschool voor jongens en meisjes en 2 van de Rooms-Katholieke Parochiale 
jongensschool, moesten hun dienstplicht vervullen. Tijdelijke leerkrachten kwamen in hun 
plaats. 
 
4 Burgemeester en Wethouders stelden op verzoek van het hoofd van de school voor 
kosteloos onderwijs het gemeentelijk gymnastieklokaal ook beschikbaar voor de leerlingen 
van die school. Aan zes klassen kon zo met ingang van 15 April 1914 het onderwijs in het 
Vrije en Orde Oefeningen der Gymnastiek in dit lokaal worden gegeven. Andere klassen, als 
het weer het toelaat, konden dit onderwijs op de bij de school behorende speelplaats 
ontvangen. 
Echter, sedert 1 Augustus 1914 ontvingen de leerlingen van alle scholen geen 
gymnastiekonderwijs, ten gevolge van de bezetting door militairen van het gemeentelijk 
gymnastieklokaal. Op 31 December 1914 was dit gebouw nog niet ontruimd. 
 
Wat de leermiddelen betreft: er werden platen extra aangeschaft, omdat ze opgenomen waren 
in het leerplan. 
Mejuffrouw L. Maat van de school voor kosteloos onderwijs, kreeg wegens ziekte op haar 
verzoek per 1 augustus 1914 eervol ontslag. 
 
Scholen313 opgeheven,  nieuwe gevormd en een klacht ingediend. 
Een afwachting van een herziening van het besluit, dat het aantal openbare lagere scholen 
regelt en de vakken, die op die scholen zullen worden gegeven onderwezen en in verband met 
1 het besluit tot opheffing van de eerste Burgerschool voor jongens en die voor meisjes en 
2 het besluit tot oprichting van een eerste Burgerschool voor jongens en meisjes, 
heeft de gemeenteraad besloten met ingang van 1 September 1916 de namen van de openbare 
lagere scholen te wijzigen, als volgt: 
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- de school voor kosteloos onderwijs wordt de Gemeenteschool nummer 1, 
- de Burgerschool voor jongens en meisjes wordt Gemeenteschool nummer 2, 
- de eerste Burgerschool voor jongens en meisjes wordt Gemeenteschool nummer 3. 
Deze laatste school wordt ondergebracht in een daartoe te stichten  nieuw gebouw aan de 
Draafsingel met ingang van 1 september 1916. 
Met uitzondering van de hoofden van de 1ste Burgerschool voor meisjes én die voor jongens, 
werden de ontslagenen  met ingang van dezelfde datum weer benoemd aan Gemeenteschool 
nummer 3. P.L.A. Janssen kreeg een aanstelling als hoofd van deze school. 
 
De volgende gebouwen/objecten die gemeentelijk eigendom zijn, worden gebruikt door het 
onderwijs: 
1  de Muziek- en Zangschool in de Wisselstraat, 
 2 het huis in de Muntstraat naast de Burgeravondschool, 
 3 de hekwerken bij de R.H.B.S, 
 4 de 2 woonhuizen in de Kruisstraat bij de toegang naar de Bewaarschool, 
 5 de Rijks Tuinbouwwinterschool, 
 6 de voormalige Burgerschool voor jongens, 
 7 de voormalige Burgerschool van meisjes, 
 8 de gymnastiekschool aan Achter de Vest, 
 9 de gemeenteschool nummer 3, voorloper van de U.L.O.-school, 

De bouw van deze school is in 1915 begonnen en is dit jaar voltooid Deze is in September 1916 in 
gebruik genomen. De bouwkosten bedroegen met gas en waterleiding ƒ48.650,64. De firma Korsten uit 
Amsterdam bracht de centrale verwarming aan voor ƒ2.519,90. 

10 de gemeentelijke school voor kosteloos onderwijs, nu gemeenteschool nummer 1. 
11 de tweede Burgerschool voor jongens en meisjes, nu gemeenteschool nummer 2.   

De oude banken in deze school zijn vervangen door de vrijkomende banken van de voormalige eerste 
Burgerschool voor jongens. 

12 de Burgeravondschool in de Muntstraat. Hier worden ook de normale lessen gegeven, 
13 de Bewaarschool, 
14 de Naaischool. 
 
In dit jaar is er ook een klacht314; 
Het hoofd van de eerste Burgerschool voor meisjes schreef het volgende: 
"Wegens de weigering van de Raad om voor de tijd van een jaar een onderwijzeres aan te 
stellen tot hulp in de middelklassen, moest aan een leerkracht van de vervolgklassen die taak 
worden opgedragen, zodat het onderwijs in afdeling B tot ontevredenheid der betrokken 
ouders geenszins tot zijn recht kon komen en de school dientengevolge in dat opzicht niet 
meer beantwoordt aan de eisen die men aan een school voor MULO mag stellen". 
 
1.40 Het jaar 1917 

Verslag omtrent de toestand van het L.O.  
De commissie van toezicht. 
In de samenstelling van de commissie kwamen in het afgelopen jaar de volgende 
veranderingen voor: 
Bij raadsbesluit van 6 Maart 1917 werd aan den heer C. Ovaa, wegens vertrek, eervol ontslag 
verleend, terwijl in diens plaats bij raadsbesluit van 19 Mei 1917 werd benoemd de heer M. 
Uiterdijk. 

 
314 GAH 170, F15, Bijlage A, pagina 1,4,5 
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Bij raadsbesluit van 7 Juni 1917 werd aan de heer P. Stapel, eveneens wegens vertrek, eervol 
ontslag verleend en in dienst plaats, bij raadsbesluit van 19 Juli 1917 benoemd de heer W.J.J. 
Velders. 
Tenslotte werd, op diens verzoek, bij raadsbesluit van 27 November 1917 aan de heer S.R. 
van Eerde eervol ontslag verleend. In de daardoor ontstane vacature was op het einde van het 
jaar nog niet voorzien.  
 
De commissie was derhalve op 31 December 1917 samengesteld als volgt: 
W.F.A. Kaag, aftredend 31 December 1917, 
Dr. H. Bouwman, aftredend 31 December 1917,  
Vacature, aftredend 31 December 1917, 
Mevrouw A.A. Oortman Gerlings-Haas, aftredend 31 december 1919, 
H. Prins aftredend 31 December 1919,  
Dr. C. J. Keizer, aftredend 31 December 1919,  
W.J.J. Velders, aftredend 31 December 1921, 
Mevrouw C. Kroon-Huidecoper, aftredend 31 December 1921, 
M. Uiterdijk, aftredend 31 December 1921. 
 
Het Dagelijks bestuur van de commissie was samengesteld als volgt: 
P. Stapel, voorzitter, vervangen door de heer Kaag, 
C. Mevrouw Kroon-Huidecoper, secretaresse, 
Dr. C.J. Keizer, penningmeester. 
De commissie benoemde uit haar midden voor de verschillende scholen, waarover zij toezicht 
uitoefent, drie subcommissies, ieder bestaande uit drie leden, te weten: 
A De gemeenteschool nummer 3 en de Rooms-Katholieke Parochiale meisjesschool: 
1  Mevrouw Kroon-Huidecoper, 
2  Mevrouw Oortman Gerlings-Haas, 
3 Dr. H Bouwman. 
B Gemeenteschool nummer 1, school voor Christelijk lager onderwijs, benevens de 
gymnastiek school: 
1 P. Stapel, na diens vertrek vacature, 
2 C. Ovaa, vervangen door de heer Velders, 
3 Dr. C.J. Keijzer. 
C De Gemeenteschool nummer 2, de Rooms-Katholieke Parochiale jongensschool en de 
Herhalingsschool: 
1 S.R. van Eerde, vervangen door de heer Uiterdijk, 
2 W.F.A. Kaag, 
3 H. Prins. 
 
Voorts heeft zij uit haar midden benoemd een subcommissie voor de vrouwelijke hand-
werken, bestaande uit de dames Kroon-Huidecoper en Oortman Gerlings Haas, en de Heer 
Ovaa, vervangen door de heer Uiterdijk, en een subcommissie voor het uitbrengen van advies 
inzake verzoeken van onderwijzers om toestemming tot het geven van privaatlessen aan 
leerlingen hunner school,, bestaande uit de heren Dr. Bouman, Kaag en Prins. 
De commissie heeft in het afgelopen jaar 6 vergaderingen gehouden, welke zij zichzelf bij 
haar huishoudelijk reglement heeft opgelegd, met uitzondering evenwel van enkele 
verzoekschriften van onderwijzers/onderwijzeressen aan openbare lagere scholen, ter 
verkrijging van toestemming tot het geven van privaatlessen aan leerlingen van de scholen, 
waaraan ze werkzaam zijn. Welke verzoekschriften, ingekomen bij burgemeester en 
wethouders, in handen van de commissie worden gesteld om daaromtrent van advies te 
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dienen. Dit laatste geschiedde op grond van het bepaalde bij artikel 16A der instructie voor 
het onderwijzend personeel in deze gemeente, dat burgemeester en wethouders de commissie 
van toezicht moeten horen, alvorens te beslissen. 
Overigens werd door B&W noch over wijzigingen der leerplannen, noch over wijziging van 
de schooltijden, noch over welke zaken ook, het onderwijs betreffende, de commissie van 
toezicht geraadpleegd. Van alle daaromtrent genomen besluiten ontving zij zelfs geen 
mededeling. De enige mededelingen die zij van B&W mochten ontvangen betroffen de 
benoeming of het ontslag van vaste of tijdelijke onderwijzers/onderwijzeressen. 
Het spreekt daarom als vanzelf dat in het afgelopen jaar geen gewichtige zaken zijn behandeld 
of besluiten door haar zijn genomen. 
Van tijd tot tijd heeft de commissie aan verschillende scholen een bezoek gebracht en zich, 
zoveel mogelijk, op de hoogte gehouden van de stand van het onderwijs, dat, misschien 
behoudens enkele uitzonderingen, alle reden tot tevredenheid geeft. 
Voor het overige meent de commissie zich te moeten bepalen tot het vermelden van datgene, 
wat haar door de hoofden der verschillende scholen, ten behoeve van het verslag, welwillend 
is verstrekt. 
 
Onderwijzend personeel. 
Aan dit verslag is toegevoegd een staat, vermeldende omvang van het onderwijs, het 
onderwijzend personeel en de schoolbevolking over het afgelopen jaar, benevens de mutaties, 
welke in het onderwijzend personeel hebben plaats gehad. 
 
Scholen en schoolmeubelen. 
De lokalen van Gemeenteschool Twee beneden zijn erg somber. De op de lokalen uitkomende 
privaten, dragen niet bij aan de verhoging van de frisheid. De banken in verschillende klassen 
zijn ongeschikt voor de betrokken leerlingen. In de klasse 5 tot en met 9 vindt men dezelfde 
afmetingen. 
Het ventilatiesysteem van Gemeenteschool 3 heeft niet de sympathie van het hoofd van de 
school. Heel dikwijls, en zijns inziens volkomen terecht wordt er geklaagd over tocht, vooral 
in de lokalen 2 en 8. Door het aanbrengen van tochtband is de toestand wel iets verbeterd, 
maar nog lang niet afdoende. 
Sinds Augustus 1917 zijn er ook de 1e klas nieuwe banken, terwijl in overleg met de 
schoolarts door opschuiving der oude banken van 1 naar 2 en zo vervolgens een merkbare 
verbetering is aangebracht, al blijft daardoor het bezwaar, dezelfde maat voor alle kinderen, 
bestaan. 
Aan de Rooms-Katholieke Parochiale meisjesschool werden in de loop van het jaar vier 
lokalen toegevoegd. 
 
Leermiddelen. 
Veel boekjes, in gebruik op Gemeenteschool 2, dragen het stempel van lang en niet altijd 
zorgvuldig gebruik. Aanschaffing van nieuwe leermiddelen wacht op het gereedkomen van 
een nieuw leerplan, waaraan gewerkt wordt.  
Op de Gemeenteschool 3 werden behalve nieuwe werkjes voor de bibliotheek, enige nieuwe 
instrumenten voor het onderwijs in de physica, deels ter uitvoering van het leerplan, deels ter 
aanvulling van het tekort, enige boeken en boekjes aangeschaft. 
Bij alle scholen verkeren de leermiddelen in goede staat. 
 
Opmerkingen, beschouwingen en mededelingen 
Met ingang van 1 April 1917 zijn aan Gemeenteschool 1 enige veranderingen aangebracht in 
het leerplan. De voornaamste zijn: 
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1 het onderwijs in de nuttige handwerken voor meisjes wordt voor de helft gegeven buiten de 
schooltijden, zoals die voor de jongens geregeld zijn. 
2 in verband hiermee vangen de ochtend schooltijden te kwartier voor 9 aan. De brandstof-
schaarste heeft in die regeling weer enige wijziging noodzakelijk gemaakt. Om het 
brandstofverbruik zoveel mogelijk te beperken, werd, zolang de kachels gestookt worden, des 
zaterdags geen onderwijs gegeven. In verband hiermee werden de middag schooltijden met 
een half uur verlengd. 
Aan gemeenteschool 2 geeft de heer Jaarsma aan leerlingen, die dit verlangen, in een der 
lokalen van het schoolgebouw een cursus in de Franse taal, waaraan een hoog percentage der 
oudere leerlingen deelneemt. 
 
Privaat lessen. 
Door B&W werd aan een onderwijzer van school 2 en aan 6 onderwijzers(essen) van 
Gemeenteschool 3 toestemming verleend tot het geven van privaatlessen aan leerlingen der 
school waaraan zij verbonden zijn. 
 
Schoolvergaderingen. 
Aan alle scholen werden in het afgelopen jaar reglementaire school vergaderingen gehouden. 
 
Algemene opmerkingen. 
De 9-maandelijkse toelating op Gemeenteschool 2 heeft voor het onderwijs in onze gemeente 
eigenaardige bezwaren. Daardoor toch valt de toelating aan de drie gemeentescholen in de 
regel niet samen. Een der gevolgen hiervan is, dat de leerlingen van Gemeenteschool 1, die 
het onderwijs in de negende klas van Gemeenteschool 2, een vervolgklasse ook voor 
gemeenteschool 1, willen volgen, vaak nog enige maanden in de hoogste klasse van bedoelde 
school moeten blijven, voor ze geplaatst kunnen worden. Een ander gevolg is, dat er een 
slechte aansluiting bestaat tussen het onderwijs aan de Gemeentescholen 2 en 3. 
 
Daar het MULO diploma B hoe langer hoe meer gewaardeerd begint te worden en het slechts 
exceptioneel mogelijk is leerlingen in 9 jaar daarvoor op te leiden, dient de inrichting van een 
10-de leerjaar aan Gemeenteschool 3 ernstig overwogen te worden. 
Het hoofd van Gemeenteschool 3 schrijft ons nog het volgende: 
"De 6-jarige vooropleiding tot HBS en Gymnasium heb ik altijd op onderwijskundige 
gronden afgekeurd. Ik ben nog steeds van mening dat de doorsneeleerling op 12-, soms 11-
jarige ! leeftijd niet in staat is het middelbaar of hoger onderwijs in zijn tegenwoordige vorm 
met vrucht zonder gesukkel te kunnen volgen en ik laat mij niet verblinden door het feit, dat 
het vorig jaar alle 17 kandidaten mijner school na examen zijn toegelaten. Te goed weet ik, 
hoeveel moeite het velen van hen kost, de behandelde leerstof te verwerken en met grond 
vrees ik, dat slechts weinigen in vijf jaar het begeerde einddiploma zullen behalen. De 
kinderen en ouders zou heel wat verdriet bespaard en de fundamenten veel degelijker gelegd 
zijn, als die leerlingen zeven jaar de opleidingsschool hadden bezocht, alvorens een HBS of 
Gymnasium met zijn consequent doorgevoerd stelsel van vakonderwijs en zijn zeer uitgebreid 
leerprogramma te bezoeken". 
 
Schoolverzuim en schoolbezoek. (Verzuim wegens ziekte blijft hierbij buiten aanmerking). 

De redenen van schoolverzuim en de middelen ter bestrijding daarvan aangewend, bestonden 
in: 
-A Gemeenteschool 1. Huiselijke bezigheden wegens ziekte of afwezigheid der moeder; een 
enkele maal hulp in vaders bedrijf; af en toe werd voor leerlingen wier vaders in dienst zijn 
van H.IJ.S.M. (Hollands IJzeren Spoorweg Maatschappij) verlof gevraagd en gewoonlijk 
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verleend, om voor één of twee dagen uit de stad te gaan; het plukken van bessen, waarvoor 
door de leerlingen in het geheel 172 schooltijden zijn verzuimd. 
Aan spijbelen hebben zich 7 jongens schuldig gemaakt; zij verzuimden met elkaar 12 
schooltijden. De verzuimde tijd hebben ze de eerstvolgende Woensdag of Zaterdag, des 
middags tussen 1 en 4 uur moeten inhalen. 
Overigens hebben het personeel en het hoofd der school, telkens als maar enigszins getwijfeld 
werd aan de waarheidszin van de ouders of van de leerlingen, zich door huisbezoek overtuigd 
van de juistheid der redenen, opgegeven voor het schoolverzuim, of van de noodzakelijkheid 
der afwezigheid. Deze maatregel werd zowel onder als na de schooltijden toegepast en heeft 
altijd goede resultaten opgeleverd. 
 
-B Gemeenteschool 2. In de regel was de reden van het verzuim een uitstapje met de ouders 
of een familiefeestje, terwijl ook nogal eens kinderen van beambten van de H.IJ.S.M., wier 
vakantie niet samenvalt met de schoolvakanties, enige dagen verlof werd gegeven. 
Ongeoorloofde verzuimen komen weinig voor. De ouders komen in de regel vooraf, hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk, verlof vragen. Natuurlijk wordt hen dan gewezen op de 
nadelige gevolgen van schoolverzuim voor de kinderen. 
 
-C Gemeenteschool 3. Ziekte van het kind zelve, ziekte thuis, waardoor in een paar gevallen 
het gezin zich op medisch advies voor enige tijd elders moest vestigen, uitstedigheid der 
ouders, familiefeestjes, godsdienstige plichten en weersgesteldheid, vooral bezwaarlijk voor 
de talrijke buiten leerlingen. Het afgelopen jaar is klas 6a een week gesloten geweest, wegens 
roodvonk ten huize van de klassenonderwijzer, terwijl wegens de roodvonkepidemie te 
Berkhout, alle uit die plaats op deze school gaande kinderen voor een week zijn verwijderd. 
Enige tijd later werd één dezer leerlingen door deze kwaadaardige ziekte aangetast, wat 
gelukkig geen nadelige gevolgen voor de andere heeft gehad. 
Ongeoorloofd schoolverzuim komt zo goed als niet voor. 
 
-D De Rooms-Katholieke Parochiale jongensschool. Huiselijke arbeid, ziekte, in enkele 
gevallen spijbelen. Aan de armen werden klompen verstrekt, indien zij daaraan behoefte 
hadden. 
 
-E De Rooms-Katholieke Parochiale meisjesschool. Armoede, ziekte in het gezin, 
familiefeesten, ongegronde redenen. 
Middelen tot bestrijding aangewend bestonden in: verzoek aan de ouders tot medewerking 
voor getrouw schoolbezoek, beloning en straf. 
 
-F School voor Christelijk lager onderwijs. Familiefeesten, overlijden van bloedverwanten en 
enkele gevallen van huiselijke aard. Naar de oorzaak der verzuimen werd een nauwkeurig 
onderzoek ingesteld. De ouders werden erbij voorkomende gelegenheden op gewezen, hoe 
nadelig het verzuim voor de vordering hunner kinderen is. 
 
Herhalingsonderwijs. 
Voor de omvang van het onderwijs en het aan de school verbonden personeel wordt verwezen 
naar de bij dit verslag behorende staat. 
De herhalingsschool voor jongens werd dit jaar gehouden van 1 Januari tot 31 Maart en van 1 
October tot 31 December;  die voor meisjes van 1 Januari tot 30 April en van 1 September tot 
31 December. Het aantal leerlingen bedroeg op 1 Januari 26 en op 31 December 20. 
Het schoolverzuim was, doordat elke wettelijke verplichting ontbreekt, groter dan wenselijk 
is. 6% der leerlingen verzuimde geen enkele schooltijd; 37% van 1 tot 10 schooltijden. 
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Reden voor schoolverzuim was onverschilligheid en arbeid. Dit laatste geldt vooral de 
jongens. 
Door ziekte van Mejuffrouw A. Eyken vanaf 1 September, moesten de twee klassen meisjes 
elke schooltijd een halfuur worden gecombineerd. Doordat verscheidene meisjes tevens 
leerlingen der Vakschool zijn en aldaar op woensdagmiddag les hadden, zijn er in de loop van 
de cursus sommige meisjes van de Herhalingsschool weggebleven, terwijl anderen slechts één 
schooltijd deze konden bezoeken. Door overleg met de directie der Vakschool zal dit bezwaar 
in 1918 worden opgeheven. 
 
 De commissie van toezicht op het lager onderwijs te horen,  
 W.F.A. Kaag, voorzitter. 
 C. Kroon-Huidecoper, secretaresse. 
 Hoorn, 19 April 1918. 
 
 

School Vakken Aantal 
klassen 

Aantal  
personeel 

Leerlingen 
Begin jaar 

Leerlingen 
Eind jaar 

School 315 
verlaten 

1 Gem. Sch. Nr. 1 a-k + s 12 half- 
jaarlijks 

22 (4 vr.)316      400      304      45 

2 Gem. Sch. Nr. 2 a-k + 
Frans 

8 van 9 
maanden 

 20 (8 vr.)       268      268      25 

3 Gem. Sch. Nr. 3 a-q+ s  
en u 

9, V en VI 
in 2en 

 16 (7 vr.)       226      246        8 

Herhalingsschool J+M:c,d 
J: +e+g 
M:+g+k 

Afd J: 2 
Afd M: 2 

   5 (2 vr.)         26        20       11 

R.K. School 
meisjes 

a-i, k, l, 
n, o + t 

Afd 1: 9 
Afd 2: 6 

   8 (8 vr.)       286      295       43 

R.K. School 
Jongens 

a-i +l Afd 1: 8317 
Afd 2: 8318 

   8 (3 vr.)       306      301       29 

Sch. Christ. L.O. a-i + k 6 van 1 
jaar 

   5 (- vr.)         87        87       14 

 
1.41 Het jaar 1920 

Lijst van kenmerken319 per school. 
Naam school Onderwijzers Leerlingen 
  man vr. j m kenmerken 
Gemeentelijke scholen: 
Openbare 
School Nr. 1 

7 4 193 186 Alle kosteloos 

Openbare  
School Nr. 2 

5 4 139 134 Waarvan 2 jongens en 1 
meisje kosteloos 

Openbare  
School Nr. 3 

7 3 139 141 Meer Uitgebreid L.O. 
1 Leerling kosteloos 

Bijzondere Scholen: 
R.K. Paroch. Jongenssch. 7 2 217 - Waarvan 136 kosteloos 
R.K. Paroch. Meisjessch. - 9    
School voor  
Christ. Onderwijs 

2 2 56 61 1 jongen  en 2 meisjes 
kosteloos 

 
315 Na volbrachte leertijd school verlaten 
316 Inclusief 9 kwekelingen 
317 Voor betalende leerlingen  
318 Voor minvermogende leerlingen 
319 Dossier 33, Gemeente verslag 1920 
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R.K. MULO-school 4 - 51 14  
Andere Scholen: 
Herhalingsschool 3 2 11 15  
Zondagsschool 11 21 186 222 3 scholen 
Bewaarschool     3 scholen: openb., r.k., p.c. 
Rijks-Normaalschool     geen gegevens 
Burgeravondschool      
Ambachtsschool      
Vakschool voor 
Meisjes 

     

Rijks HBS 5-jarige 
opleid. 

     

Rijks Tuinbouw 
Wintersch. 

     

Sch. voor Visserij 
en Binnenvaart 

     

Gemeentelijke 
Muziekschool 

     

Gemeentelijke 
Gymn. school 

     

 
Bij de gemengde scholen is bij de mannelijke onderwijskrachten het hoofd steeds inbegrepen. 
Bij de school voor Meisjes is het hoofd bij de vrouwelijke onderwijskrachten inbegrepen. 
 
Van de gemeentelijke scholen de volgende financiële gegevens: 
Gemeente Hoorn krijgt Rijkssubsidie van ƒ 59137,145. 

De totale kosten van het Lager Onderwijs bedragen ƒ 121410, 385. 
De inkosten uit de schoolgelden waren ƒ 11646,25. 
 
1.42 Het jaar 1921 t/m 1924 

Het jaar 1921 stond in het teken van reorganisatie en personeel. 
De reorganisatie heeft twee oorzaken. 
Het is een uitvloeisel van de nieuwe LO-wet en het ontstaat door het gebrek aan lokalen. 
Door de geheel veranderde economische verhoudingen werden de laatste jaren steeds meer 
leerlingen aangegeven voor de voormalige Gemeentescholen 2 in de Kruisstraat en 3 aan de 
Draafsingel. Deze gebouwen hadden daardoor niet meer voldoende ruimte om alle kinderen te 
plaatsen. 
Reeds in September van 1918 moest een klas van school 3 worden ondergebracht in een 
lokaal van de Christelijke school in de Ramen. Wolthuis, hoofd van gemeentelijke school Nr. 
2 legde in Mei 1919 beslag op een tweede lokaal aldaar. 
En steeds bleef de stroom van leerlingen groeien, waardoor in September 1920 de toestand 
uiterst kritiek werd. Niet dan met noodmaatregelen kon men de aangegeven leerlingen 
onderbrengen. Tijdelijk was men gered, maar B&W begrijpen terecht dat er gereorganiseerd 
moest worden, wilde men in September 1921 het onderwijs aan de twee genoemde scholen, 
en voornamelijk aan school nummer 3, niet in de knel brengen. 
Daarom kreeg de gemeenteraad van B&W al op 28 Mei 1920 bericht, hoe het College er over 
dacht om deze veranderingen te doen plaatsvinden. 
In Hoofdzaak kwam dit plan neer op afscheiding van de kopklassen van de Draafsingelschool 
en het uniform maken van de scholen nummer 1 tot en met 3. Voor de kopklassen van de 
M.U.L.O.- school zou dan een nieuw gebouw moeten worden ingericht. De Raad echter 
meende dat het hiervoor benodigde geld de draagkracht van Hoorn te boven ging. Daarom 
vroeg men aan B&W om een nieuw plan. Dat geschiedde op 29 October 1920. B&W wilden 
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de kopklassen onderbrengen in een gedeelte van het schoolgebouw aan het Nieuwe Noord. 
Maar ook dit plan kon niet worden uitgevoerd omdat de Christelijke school dan niet zou 
kunnen uitbreiden, terwijl die uitbreiding toch zeer waarschijnlijk werd geacht en in 
September 1921 was inderdaad een vijfde lokaal voor deze school nodig. 
Doordat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen mededeelde dat de periode 
voor de rijksbijdrage van 25% pas zou eindigen op 1 Juni 1922 hoefde er niet meer directe 
haast gemaakt te worden. 
De Raad behandelde de begroting 1921 op 22 December 1920 en stelde toen in: 
1 een commissie om het vraagstuk van de Vakschool voor meisjes te bestuderen in verband 
met de behoefte aan schoolruimte bij het lager onderwijs, 
2 een commissie voor de reorganisatie van het U.L.O.. het Herhalingsonderwijs en het 
Nijverheidsonderwijs. 
Zo begon het jaar 1921. Bij de aangifte van nieuwe leerlingen voor school 2 bleek de 
noodzaak een tweede lokaal te vestigen in de Ramen. Enige tijd later bleek school 3 nodig te 
hebben 15 lokalen en derhalve 4 lokale elders moest vinden, die ruimte was er echter niet. 
Omdat het rapport van de raadscommissie er nog niet was, deden B&W op 23 Juli 1921 een 
voorstel aan de Raad waarvan alle conclusies aangenomen werden op 2 Augustus 1921. 
Die conclusies hielden in: 
1. het aantal scholen wordt uitgebreid tot vijf, als volgt onderscheiden: 
 -Het gebouw aan de Muntstraat, links, is school 1, 
 -Het gebouw in de Muntstraat, rechts, is school 2, 
 -Het gebouw in de Kruisstraat wordt school 3, 
 -Het gebouw aan de Draafsingel is school 4, de school voor U.L.O. 
De voormalige Gemeenteschool 1 in de Muntstraat werd dus gesplitst in twee scholen, ieder 
met 6 jaarklassen. 
De klassen 7, 8 en 9 van de Gemeenteschool 3 gaan verder als afzonderlijk Instituut onder de 
naam van School voor U.L.O. 
2. aan de school in de Kruisstraat werd toegevoegd een 7de leerjaar, toegankelijk voor de 
leerlingen van alle lagere scholen, Dit werd het zogenaamde Centrale 7-de Leerjaar genoemd. 
3. de scholen staande aan de Kruisstraat en de Draafsingel zullen leerlingen uitwisselen, 
zodanig dat zoveel mogelijk besparing op lokaliteiten en leerkrachten wordt bereikt. 
4. het Hoofd van de Gemeenteschool 3, P.L.A. Janssen, de onderwijzeresse F.E. van Wouw , 
en de onderwijzers A. Scherpenisse en W. Kremer werden met ingang van 1 September 1921 
overgeplaatst naar de Nieuwe School voor U.L.O. 
In afwachting van een definitieve vestiging der school voor U.L.O. zijn sinds September 1921 
de klassen 1A en 1B tijdelijk ondergebracht in het schoolgebouw aan het Nieuwe Noord en de 
klassen 2 en 3 in dat van school nummer 3 in de Kruisstraat. 
Deze tijdelijke onderbrenging werd mogelijk door de vrijgekomen lokalen aan de Draafsingel 
en de uitwisseling der leerlingen als bedoeld bij de tweede conclusie. 
 
De werkzaamheden om het gebouw in de Muntstraat zijn begonnen en er wordt verwacht dat 
ze in maart 1922 klaar zullen zijn. Het werk kon echter niet verricht worden, voordat zes 
klassen van deze school het gebouw hadden verlaten. Zij kregen zolang onderdak in het 
gebouw van de Rijksnormaallessen, en kwamen tijdelijk onder leiding te staan van S. 
Holzmüller, die op 1 September eervol ontslag had gekregen. 
Op 27 September 1921 benoemde de Raad tot Hoofd van school Nr.1 S.H. Boot en tot Hoofd 
van school Nr.2 J. Schuring. Beiden zijn onderwijzers alhier. Zij zullen hun functie 
aanvaarden, zodra de verbouwing klaar is. 
Op 20 December 1921 benoemde de Raad de heer J. van Berkel tot Hoofd van school Nr.4 
aan de Draafsingel. Hij had vanaf 1 September 1921 waargenomen. 
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Op 2 November 1921 besprak de gemeenteraad het voorstel om de Vakschool voor Meisjes 
onder te brengen in het gebouw van de Rijksnormaallessen, en de school voor U.L.O. in het 
gebouw van de Vakschool. B&W adviseren om dit voorstel niet aan te nemen. Nadat eerst de 
stemmen staakten, werd op 4 November 1921 het voorstel van B&W aangenomen. 
Dit houdt in: 
De nieuwe school voor U.L.O. wordt gebouwd op het gemeenteterrein, dat ligt aan de 
toegangsweg tot de Rijks HBS en dat grenst aan de speelplaats van school Nr.4. 
Een raadslid heeft echter deze kwestie op 20 December opnieuw aan de orde gesteld, zodat 
onze commissie zich ten aanzien van deze zaak niet aan een voorspelling durft te wagen. Wel 
spreken wij, de commissie, de hoop uit dat er spoedig, hoe dan ook, aan de wantoestand van 
de huisvesting voor de school voor U.L.O. en einde komt. 
In overleg met de inspecteur loopt het onderwijs in het Frans aan school Nr. 4 geleidelijk af. 
Het zal vanaf September 1923 niet meer onder de gewone schooltijd op de scholen voor 
gewoon lager onderwijs worden onderwezen. 
 
Schuiven met onderwijzend personeel. 
Van de Gemeenteschool Nr. 1 is Hoofd der School S. Holzmüller. In verband met de splitsing 
van de school in tweeën werden S. Boot en J. Schuring beide onderwijzers aan 
Gemeenteschool Nr. 3 in de Kruisstraat. 
Aan Gemeenteschool Nr. 3 werden door de reorganisatie 2 leerkrachten overcompleet. K 
Wolthuis was het hoofd van de school. Gemeenteschool 4 aan de Draafsingel kwam 2 
leerkrachten tekort, daarin werd voorzien door overplaatsing van Mejuffrouw A. Eyken en de 
Heer K. van Hees, beide overplaatsingen geschieden op verzoek. J van Berkel werd tot Hoofd 
der school benoemd in plaats van G.J.A. Heino per 9 Mei 1921 en per 23 Mei 1921. 
Hoofd van de school voor Christelijk Nationaal onderwijs is P. Leebeek, aangesteld op 1 
November 1905. 
Hoofd van de Rooms-Katholieke Parochiale Jongensschool is P.L.M. Snelders, aangesteld op 
1 Mei 1920. 
Hoofd van de Rooms-Katholieke Parochiale school voor Meisjes is E.C. Bos, aangesteld op 1 
November 1920. 
Hoofd aan de openbare school voor U.L.O. is, P.L.A. Janssen, aangesteld op 1 September 
1916. 
Hoofd aan de Rooms-Katholieke U.L.O. is A.L. Hagenaars, aangesteld op 1 November 1918. 
 
Leerlingaantallen en enkele gegevens van de jaren 1920 t/m 1924320. 

Soort onderwijs  1920 1924 
Openbaar Onderwijs   
Gem. School Nr. 1 193 jongens+ 186 meisjes 165 leerlingen 
Gem. School Nr. 2 139 jongens+ 134 meisjes 174 leerlingen 
Gem. School Nr. 3  225 leerlingen 
Gem. School Nr. 4  231 leerlingen 
   
Gem. School voor U.L.O. 139 jongens+141 meisjes 109 leerlingen 
   
R.K. Lager Onderwijs 271 jongens+275 meisjes 280 jongens+272 meisjes 
R.K. M.U.L.O. 51 jongens+14 meisjes 57 leerlingen 
   
Christelijk L.O. 56 jongens+61 meisjes  

 

 
320 GAH 1922/11, GAH 1923/59, GAH 1924/91 
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In het jaar 1921 vindt de verbouwing van Gemeentelijke school Nr.1 plaats in verband met de 
voorgenomen splitsing daarvan in twee lokalen. 
Met uitzondering van de school voor U.L.O. waarvan de lokalen dringend verbetering 
behoeven, verkeren in 1922 de andere lokale in goede staat. Aanbouw en vernieuwing tot het 
aanbrengen van enige veranderingen en het doen uitvoeren van herstellingen, vonden dit jaar 
plaats in het gebouw van Gemeenteschool Nr.3. 
De  in 1921 aangevangen verbouwing van de Gemeentescholen Nummers 1 en 2, wegens de 
splitsing van de toenmalige Gemeenteschool Nr. 1 kwam in 1922 tot stand. 
 
Gegevens van het jaar 1921 

School 
 

Aantal leerlingen Hoofdakte 
m/v 

Onderwijzers 
m/v 

Kwekelingen 

Gem. Sch. Nr. 1 1/1: 366    31/12: 363    7/-    -/4     3 
Gem. Sch. Nr. 3 1/1:275     31/12: 220    6/1    -/8     6 
Gem. Sch. Nr. 4 30/8: 296  31/12: 300    3/1    -/7     4 
Sch. voor U.L.O. 1/9: 81      31/12:   78    3/1    2/-     - 

 
Opmerkingen over 1924321. 
In het jaarverslag van de gemeente over het jaar 1924 wordt over de schoollokalen opgemerkt, 
dat "in aanbouw was het gebouw voor de school voor openbare U.L.O. aan de Johan 
Messchaertstraat". 
De Burgeravondschool wordt in 1924 niet meer vermeld. De omschrijving is dan 
Ambachtsschool met Avondnijverheidsonderwijs. 
In 1924 wordt aangegeven dat de Rijksnormaalschool met ingang van 1 Januari 1925 is 
opgeheven. 
De school voor Binnenscheepvaart en Visserij wordt in 1924 niet meer genoemd. 
Er is in 1924 een lagere school voor Montessorionderwijs van start gegaan. 
Over de staat van de schoollokalen wordt vermeld dat ze in bruikbare staat verkeren met 
uitzondering voor de U.L.O.- school, die tijdens de bouw van een nieuw perceel daarvoor, 
geheel onvoldoende bleef gehuisvest in het gebouw van de voormalige H.B.S in de 
Muntstraat. 
 
Kosten en rijkssubsidies  

 1920 1921 1922 1924 
Kosten  
Openbaar Onderwijs    59137,145            65248,63            84248,00          88793,93 
Montessori school               4444,52 
Subsidies  
Voor de Bijzondere 
Scholen: 

   12400,00 Sch.Nr1 onbekend 
       Nr2 24000,00 
       Nr3 11792,00 
       Nr4 14900,00 

            20889,96 
            21970,00 
            11595,33 
            15400,75 

         17519,81 
         18263,33 
         12913,82 
         15599,44      

  
Totale kosten L.O.        121410,385          120653,205            122465,30           181918,82 

Over 1923 zijn geen gegevens bekend. 

 
321 GAH 1925/91 
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2. AMBACHTSSCHOOL  
2.1 De vereniging "De Ambachtsschool voor Hoorn e.o. " 
Reeds in 1907 kwam het tot plannen om een Ambachtsschool in Hoorn op te richten. Johan 
Kerkmeijer werd in 1908 voorzitter van de vereniging die daartoe werd opgericht en in 1910 
werd hij secretaris van de ‘Vereeniging de Ambachtsschool voor Hoorn e.o.’  
De gemeenteraad verleende in 1910 aan Vereniging 'de Ambachtsschool voor Hoorn en 
Omstreken' een jaarlijkse bijdrage van ƒ2500,- in de kosten van een op te richten 
Ambachtsschool. 

De Vereniging 'de Ambachtsschool voor Hoorn en Omstreken' vroeg en verkreeg t.b.v. de op 
te richten Ambachtsschool aan het Keern, een geldlening van de gemeente tot een bedrag van 
ƒ41.000,- à 4% ’s jaars 
 
Op 2 december 1912 begon de opleiding in een nieuw gebouw aan het Keern: timmeren, 
smeden-bankwerken en schilderen. Maar ook tekenen en de nodige niet-technische vakken. 
Later kwamen er nog veel vakken bij zoals brood- en banketbakken.322 
 
De Ambachtsschool vraagt in 1916 om toestemming voor een subsidie voor een in te stellen 
avondcursus323 voor oud-leerlingen van die school. Het voorstel wordt aangenomen met 
zeven tegen drie stemmen. 
 
2.2 T. Trompet, leraar aan de Ambachtsschool in 1917  
De heer Trompet324 is leraar Voortgezet Lager Onderwijs, Natuurkunde en Boekhouden aan 
de Ambachtsschool. Hij geeft 312 lesuren per jaar. Hij is in het bezit van de Hoofdakte, 
artikel 776, L.O.- wet en hij heeft het diploma Mercurius. Zijn jaarwedde is ƒ350,-. Hij is 
tevens onderwijzer aan de school voor kosteloos onderwijs in Hoorn met een jaarwedde van 
ƒ350,-. 
 
2.3 Financiën en de lening voor het Ambachtsonderwijs 
De uitgaven in 1914 zijn  ƒ2750,-. 
Toegestaan in 1915   ƒ2750,- 
Geraamd voor 1916   ƒ2750,-.325  
De aflossing326 op de verstrekte annuïteitlening door de Ambachtsschool vindt vanaf 1916 
plaats. De lening is ontvangen in 1914; er is voor 1916 een bedrag geraamd van ƒ2189,40. 
Aan de Ambachtsschool wordt met ingang van 1 Januari 1917 tot wederopzegging een 
subsidie verleend van ƒ2750,-, waarvan ƒ250,- voor de avondcursus voor metaalbewerkers327. 
 
2.4 Aantal leerlingen op de Ambachtsschool in 1917. 
Op de Ambachtsschool zijn in het cursusjaar 1917-1918 50 leerlingen ingeschreven328. 
 

 
322 Westfries Genootschap biografie Johan Chr. Kerkmeijer, G, Weel, 2012 
323 0349/80, Raadsvergadering 25 Juli 1916, pagina 557 
324 Jaarverslagen 1917 
325 GAH 1816-1161, Dienst 1916, pag. 27, Hoofdstuk 10. 
326 GAH 1816-1161, nr. 40, Art 21 
327 GAH 0219/170, F17, 9 Oktober 1917 
328 GAH 219/170, F 17, Bijlage A, bij Hoofdstuk IX 
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2.5 Geldlening en subsidie voor een Electrotechniekcursus in 1918 
Ten behoeve van de Ambachtsschool wordt op 22 Oktober een geldlening toegestaan, groot 
ƒ4000,- tegen 5,25% rente en de koers van 100% af te lossen bij wijze van annuïteit in 34 
jaar. 
De heer B. de Vries houdt op 29 Oktober een interpellatie over de sluiting der scholen in 
verband met de heersende Spaanse Griep. 
Aan het Bestuur van de Ambachtsschool wordt op 10 December voor drie jaar een subsidie 
verleend van ƒ387,50 per jaar ten behoeve van een avondcursus in elektrotechniek.329 
 

2.6 Onderzoek naar het samenvoegen van de Ambachtsschool en Burgeravondschool. 
Er wordt een commissie ad hoc ingesteld om de mogelijkheid en wenselijkheid te 
onderzoeken om de Ambachtsschool en de Burgeravondschool samen te voegen en de U.L.O. 
en de Herhalingsschool te reorganiseren.330 
Tot leden van de Commissie worden benoemd de heren Spaander, Wilson, Plomper en 
Datema. 
 
2.7 Aanvraag verhoogde subsidie 
Het bestuur van de "Vereniging de Ambachtsschool" vraagt een verhoogde subsidie331. De 
Commissie voor de Financiën is akkoord. Na uitgebreide discussie wordt het voorstel van 
B&W met negen tegen één stem aangenomen. 
 

2.8 Salarissen332 aan Ambachtsschool en Nijverheidsschool. 
Een verzoek van de heer D.A.A.W. Dobbe om zijn salaris als onderwijzer Tekenen aan 
Gemeenteschool Nr. 3 wordt op voorstel van B&W zonder hoofdelijke stemming afgewezen. 
B&W geven aan dat deze wedde is geregeld door de Minister van O.K.W. als leidraad voor de 
salariëring van het personeel verbonden aan van Rijkswege gesubsidieerde Nijverheids- en 
Ambachtsscholen. Omdat in deze leidraad de functie van Dobbe niet is genoemd en het 
personeel van de hier bestaande vakscholen nog niet in het genot is van deze salarissen, 
menen B&W dat het verzoek van Dobbe moet worden afgewezen. 
 
2.9 Vakken behorend bij het Nijverheidsonderwijs en de Ambachtsschool 
In de Raadsvergadering van 8 September 1921333 wordt gepraat over de wenselijkheid het 
bestaande Herhalingsonderwijs te reorganiseren. 
Maar het andere vervolgonderwijs mag geen vakken geven die tot het nijverheidsonderwijs 
behoren. Het gaat om nuttige handwerken, knippen, naaien, koken, huishoudkunde, 
elektrotechniek en metaalbewerking. 
Daarin voorzien instellingen als de Huishoudschool en de Ambachtsschool. Gezien het feit 
dat de meerderheid van de bevolking na de voorbereidende vorming der Lagere School het 
leven in gaat en in nering of bedrijf te werk wordt gesteld, moet het vervolgonderwijs de 
gelegenheid bieden de verkregen algemene ontwikkeling voort te zetten en af te ronden.  
 

 
329 GAH 0219/170, F16, 22 Oktober en 10 December 
330 GAH 0349/86, Raadsvergadering 18 Januari 1921, pag. 15 
331 GAH Raadsvergadering 3 Februari 1921, Agendapunt 15, pag. 33-34 
332 GAH Raadsvergadering 1 Maart 1921, Agendapunt 4, blz. 47 
333 GAH 0349/87, Raadsvergadering 8 September 1921, Agendapunt 7, pag. 170 e.v., Afd. C 
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2.10 Nadelig saldo Ambachtsschool 
B&W stellen voor het nadelig slot van de Ambachtsschool van ƒ377,- aan het bestuur te 
lenen, terug te betalen in 10 annuïteiten, te berekenen naar de door de Gemeente zelf te 
bepalen rentevoet. 
De Raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord334. 
 
2.11 Aanvraag subsidie verschillend beoordeeld 
De Ambachtsschool vraagt over 1920 subsidies ter grootte van ƒ500,- en ƒ1458,-335. 
B&W staan positief tegenover de gevraagde ƒ500,-. Dat is anders met het bedrag van ƒ1458,-. 
B&W stellen daarom aan de Raad voor ƒ500,- voor 1920 toe te kennen en afwijkend te 
beslissen over extra subsidie van ƒ1458,-. 
De commissie voor de Financiën vindt het eerlijker als beide subsidies toegekend worden. Na 
uitgebreide discussie keurt de Raad zonder hoofdelijke stemming de gevraagde ƒ500,- goed 
en gaat het met tien tegen vier stemmen akkoord met de subsidie van ƒ1458,-. 
 
2.12 Schadeloosstelling leerkrachten bij samenvoegen van Burgeravondschool  
In verband met de overgang van de Burgeravondschool naar de Ambachtsschool besluit de 
Raad een schadeloosstelling toe te kennen aan Dr. H. A. Naber, C.H. Wolbers en P. Kuiper 
overeenkomstig het voorstel van B&W. Gedurende 2 jaar wordt hen een uitkering toegekend 
van respectievelijk ƒ260,-, ƒ322,50 en ƒ250,- per jaar.336 
 
2.13 Overzicht financiën Lager Nijverheidsonderwijs en Ambachtsschool in 1925 
Sinds 1 Januari 1921 wordt aan de Lagere Nijverheidsschool een subsidie verleend van 70% 
der netto kosten, alleen als de gemeenteraad de instandhouding ervan nodig acht. In dat geval 
komt de overige 30% ten laste van de gemeente.337 
Netto kosten zijn de uitgaven verminderd met de ontvangsten wegens: 
1 contributies, 
2 opbrengsten werkstukken, 
3 schoolgelden, 
4 Buitengewone inkomsten. 
Wordt echter de school bezocht door leerlingen uit andere gemeenten dan zijn die gemeenten 
ingevolge het 4e lid van Artikel 25 verplicht voor elk van deze leerlingen een bedrag te 
vergoeden overeenkomstig 20% van het gemiddelde bedrag per leerling der netto kosten. 
Blijkens de overgelegde begroting worden de netto kosten geraamd voor: 
a De Ambachtsschool op ƒ40.062,- 
Daartegenover staat de Rijkssubsidie van ƒ28.043,40, 
zodat voor de Gemeente blijft ƒ12.018,60. 
b de Avondnijverheidsschool voor ƒ10.227,-. 
De Rijkssubsidie bedraagt ƒ7158,90, zodat voor de gemeente blijft ƒ3068,10. 
c Volgens de aantekening bij nr. 328 worden de kosten voor de gemeente geraamd op ƒ2350,- 
Het totaal van de drie posten is ƒ17.436,70. 
 
Hoorn draagt in dezelfde mate bij voor twee leerlingen op de Meubelvakschool te Alkmaar 
voor ƒ200,- en voor nog andere leerlingen voor ƒ150,-.  
Totaal dus voor ƒ350,-. 

 
334 GAH 0349/87, Raadsvergadering 8 September 1921, Agendapunt 4, pag. 172,173 
335 GAH Raadsvergadering 20 December 1921, pagina 251 
336 GAH 0349/89, Raadsvergadering 29 Augustus 1922, pag. 143, zie ook Bijlage 7 
337 GAH Raadsvergaderingen 1925 
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2.14 Bijdrage van Hoorn aan Middelbaar Nijverheidsonderwijs elders 
Hoorn draagt bij voor leerlingen die in 1925 elders een school voor Middelbaar 
Nijverheidsonderwijs bezoeken.338 
a Voor drie leerlingen op de Kweekschool voor de Zeevaart te Amsterdam ƒ300,-. 
b Voor 2 leerlingen op de Zeevaartschool te Texel ƒ180,-. 
c Voor 1 leerling op de Nieuwe Huishoudschool te Amsterdam ƒ100,-. 
d Voor andere leerlingen ƒ220,-. 
In totaal ƒ800.-. 
 
2.15 Verslag van de Vereniging "De Ambachtsschool". 
Binnengekomen bij de raad is het verslag van de Vereniging de Ambachtsschool voor Hoorn 
e.o. De stukken worden voor kennisgeving aangenomen.339 
 
2.16 Raming kosten Vakschool, Ambachtsschool, Avond Nijverheidsonderwijs   
Raming voor 1930 
a Voor de Ambachtsschool aan kosten  ƒ42280,- 
   Rijkssubsidie                                       ƒ29596,- 
   Bijdrage van Hoorn                             ƒ12684,- 
b Kosten Avondnijverheidsschool           ƒ8806,- 
   Rijkssubsidie                                        ƒ6164,20 
   Bijdrage van Hoorn                              ƒ2641,80 
c Cursussen Landbouwhuish. Onderw.   ƒ6830,-  
   Rijkssubsidie                                        ƒ4781,- 
   Bijdrage Hoorn                                     ƒ2049,00 
 
Totale uitgaven/kosten voor Hoorn       ƒ17374,80 
 
2.17 Uitgaven voor het onderwijs over 1932340  
   Voor de Vakschool voor Meisjes. 
a Bruto kosten voor Hoorn                            ƒ6610,80 
   Ingekomen van omliggende Gemeenten    ƒ1221,48 
   Netto voor Hoorn                                       ƒ5389,32 
 
b Bruto Bijdrage Ambachtsschool                ƒ12684,00 
   Van omliggende Gemeenten                       ƒ5469,84 
   Netto kosten voor Hoorn                             ƒ7214,16 
 
c Brutokosten Avondnijverh. ond.            ƒ2641,80                                     
   Van omliggende Gemeenten                     ƒ258,02 
   Nettokosten voor Hoorn                         ƒ2383,78 
 
d Brutokosten Landbouwh. ond.            ƒ2049,00 
   Van omliggende Gemeenten                     ƒ858,94 
   Nettokosten voor Hoorn                           ƒ1190,06 
 

 
338 1816/1170, pag.133 
339 GAH Raadsvergadering 17 Mei 1927, Ingekomen stukken 
340 GAH 1816-1176, blz. 111 
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2.18 Een afdeling Rijwiel- en Autotechnisch Onderwijs aan de Ambachtsschool 
Het betreft een verzoek van het Bestuur van de Vereniging De Ambachtsschool voor Hoorn 
e.o.  om medewerking te verlenen bij de oprichting en instandhouding van een uitbreiding 
voor Rijwiel- en Autotechnisch onderwijs aan de Hoornse Ambachtsschool.341 
Het bestuur van de school geeft aan dat er een grote behoefte bestaat aan uitbreiding met 
onderwijs in de genoemde vakken: Rijwiel- en Autotechniek. 
Van buiten af is hier reeds aangedrongen. De Onderwijsinspectie heeft haar medewerking 
toegezegd. Om dit onderwijs goed te kunnen geven, moet een werkplaats worden bijgebouwd. 
De bouwkosten en de kosten van inrichting zijn geraamd op ƒ6500,- en ƒ1500,-, te zamen dus 
ƒ8000,-. De Rijkssubsidie bedraagt in de regel 70% van de netto kosten. Dan zou van de 
Gemeente 30% worden verwacht. Hierin zal worden bijgedragen door andere Gemeenten, 
waaruit een groot deel afkomstig is van de leerlingen. Aan deze Gemeenten zal t.z.t. een 
bedrag van ƒ8000,- als annuïteitlening worden gevraagd. 
 
Op 17 Maart 1936: 
De Raad heeft op 30 Juli 1935 geoordeeld dat de Ambachtsschool met een werkplaats voor 
Rijwiel- en Autotechniek uitgebreid moet worden. 
De Minister heeft aan het schoolbestuur geschreven (op 21 Juni) dat de Hoornse Raad het 
nodig oordeelt het leerplan uit te breiden met nieuwe vakken van onderwijs in casu die voor 
een afdeling Rijwiel- en Autotechniek. Hoewel het college van B&W van oordeel is dat de 
Raad op 30 Juni 1935 dit al besloten heeft, stellen B&W voor ter tegemoetkoming aan het 
zuiver formele bezwaar van de Minister, dit besluit e herzien. 
Zonder hoofdelijke stemming spreekt de Hoornse Raad als oordeel uit dat de uitbreiding van 
de Ambachtsschool met een afdeling voor rijwiel- en motorrijtuigherstelling nodig is en dat 
derhalve het leerplan met de desbetreffende vakken moet worden uitgebreid. 
 
Op 20 Mei 1937: 
Er wordt een geldlening vastgesteld voor de Ambachtsschool. Het is een annuïteitenlening 
van ƒ7500,- à 4% in 20 jaar af te lossen. Het geld is bestemd voor de Bouw van de 
Werkplaats voor Rijwiel- en Motortechniek. Goedgekeurd bij K.B. van 14 Juli 1934, nr. 36. 
De Raad gaat akkoord. 
 
2.19 Subsidie voor de Ambachtsschool en de Avondnijverheidsschool voor 1936 
Aan het Bestuur van de Ambachtsschool wordt een subsidie toegekend van ten hoogst 
ƒ11757,90.342 
Aan het Avondnijverheidsonderwijs wordt een subsidie van ten hoogste ƒ1228,20 toegekend. 
 
2.20 Bestuurslid en financiën in 1937  
De heer M. Smit wordt herbenoemd als Bestuurslid van de Ambachtsschool.343 
Voor de Ambachtsschool is er een subsidie van ƒ12174,- en voor de Avondnijverheidsschool 
ƒ1173,30. 
Het Raadsbesluit van 20 Mei 1927 om een lening te verstrekken aan de Vereniging de 
Ambachtsschool wordt ingetrokken.344 

 
341 GAH 0349/115, Raadsvergadering 30 Juli 1935, pag. 176 en 0349/116, Raadsvergadering 17 Maart   
  1936  en Raadsvergadering 20 Mei 1937 
342 GAH 0349/116 Raadsvergadering 12 Februari 1936, Agendapunt 3, punt 3. 
343 GAH 0349/117, Raadsvergadering 18 Februari 1937, Agendapunt 12 en vergadering 2 Maart 1937, p. 100 
344 GAH Raadsvergadering 23 November 1937, Agenda 10, blz. 237  en Bijlagen XIII en XIV 
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De reden hiervan is, dat het Bestuur van de Vereniging na overleg met de Minister het 
benodigde bedrag elders voordeliger kan verkrijgen. 
 
2.21 Aan de Avondnijverheidsschool worden diverse vakken gegeven 
De Raad verklaart zich akkoord 345 met de wens van het Bestuur van de Ambachtsschool 
volgens het bepaalde in het 2de en 6de lid van Artikel 25 de wenselijkheid uit te spreken dat 
aan de Avondnijverheidsschool praktisch onderricht wordt gegeven in de leervakken: smeden, 
bankwerken, rijwiel- en motorherstel en schilderen. 
Deze uitspraak is nodig om overheidssubsidie te krijgen. Tot nu toe kreeg men voor de netto 
kosten 70% subsidie van het Rijk en 30% van de gemeente, waarin bijdragen zijn opgenomen 
uit ander gemeenten waar leerlingen wonen. 
 
2.22 Verslagen Huishoud- en Industrieschool en de Ambachtsschool over 1939 
Voordat aan de raadsvergadering van juni 1940 wordt begonnen schenkt de voorzitter 
aandacht aan de Duitse inval op 10 Mei en de gevolgen die dat zal hebben. 
Ingekomen zijn het verslag van de Huishoud- en Industrieschool over 1939. Idem voor het 
verslag van de Ambachtsschool over hetzelfde jaar en ook het verslag van de Commissie tot 
Wering van Schoolverzuim.346 
 
2.23 Overzicht van stukken over de Huishoud- en Ambachtsschool in 1940  
In de verslagen 194,195, 196, 197, 198, 199, 276 en 200 staat veel over de 
Avondnijverheidsschool, de Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes.347 
In nr. 200 zit een brief van het Departement van O.K. en W. betreffende de uitbetaling van 
salaris aan personeel dat naar het buitenland is uitgeweken. 
Kort na de Duitse inval draagt de inspecteur van het Lager Onderwijs namens de secretaris-
generaal, waarnemend hoofd van het Departement van O.K. en W., aan de schoolbesturen en 
gemeenten op om geen salaris dat rechtstreeks of indirect uit 's Rijks kas afkomstig is, te 
betalen ten behoeve van die personen werkzaam bij het onderwijs, die zich eventueel door de 
vlucht naar het buitenland de mogelijkheid hebben ontnomen tot vervulling van hun taak. 
Evenmin krijgen hun gezinnen salaris. 
  

 
345 Uit de Raadsvergaderingen van 1939; 7 Maart 1939, Agenda 10, Bijlagen VIII en IX 
346 GAH 0349/120, Raadsvergadering 25 Juni 1940, blz. 85 
347 GAH 0349-735 in 1940, pag. 171 
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3. VAKSCHOOL VOOR MEISJES 
 
3.1 Aanvraag voor Cursus Landbouwhuishoudkunde.  
Het Bestuur van de Vereniging to Ontwikkeling van de Landbouw van Hollands 
Noorderkwartier kreeg 27 Mei 1913 toestemming om in Hoorn een cursus Landbouw 
Huishoudkunde voor Meisjes gedurende twee jaar 1 dag per week in te richten. Het mag 
daarvoor gebruik maken van het bovenlokaal in de Hoofdtoren, zo nodig met verlichting, 
onder toekenning van een subsidie van ƒ100,- per jaar. 
Nu heeft de Vereniging die gevestigd is te Winkel gevraagd hetzelfde lokaal te mogen 
gebruiken voor een 5-jarige cursus.348 Daarvoor hebben zich al 13 leerlingen aangemeld, 
terwijl hoogstens 14 leerlingen tegelijk les kunnen ontvangen. Tevens wordt gevraagd de 
subsidie van ƒ100,- te continueren. 
Op grond van een onderzoek van de gemeente-architect kan aanpassing van het lokaal 
plaatsvinden voor ƒ270,-. 
B&W stellen de raad voor het lokaal kosteloos ter beschikking te stellen, verlenen, gedurende 
de periode van de cursus een subsidie van ƒ100,- per jaar toe te kennen en voor de aanpassing 
van het lokaal ƒ270,- toe te staan. 
Raadslid Scholten de Vries ziet hier geen belang voor Hoorn, doch enkel voor de 
buitengemeenten: de boeren moeten het zelf maar bekostigen. Hoornse meisjes kunnen 
hiervan niet profiteren omdat hier zelfs nog geen Industrieschool is opgericht, terwijl hiervoor 
al ƒ2750,- is uitgetrokken. Spreker vindt dat Hoorn voor de buitengemeenten al genoeg doet 
getuige de Tuinbouwwinterschool en de Ambachtsschool. Het voordeel van de bedoelde 
cursus is zo gering dat hij aan de adressant wil zeggen: "Betaal het zelf, of anders, richt de 
cursus zó in dat ook de Hoornse meisjes, bijv. op de Herhalingsschool van de aan die school 
verbonden onderwijzeressen landbouwhuishoudkundig onderwijs kunnen ontvangen". 
Voorzitter, burgemeester de Jong, acht de cursus wel van belang voor Hoorn. Door de 
vestiging te steunen dient Hoorn een algemeen belang en is ze van een morele waarde, die 
niet in geld is uit te drukken. Als Hoorn er voor zorgt dat het het Intellectuele Centrum van 
West-Friesland blijft, kan dit niet anders dan aan de gemeente ten goede komen. 
B&W zullen de opmerkingen om het landbouwhuishoudkundig onderwijs te verbinden met 
het Herhalingsonderwijs voor Meisjes, graag laten onderzoeken. 
De Raad neemt daarop zonder hoofdelijke stemming het voorstel van B&W aan. 
 
3.2 Ontslag van A. Jonker, benoeming H. J. Uittenboogaart. 
De Commissie voor de Stads Naai- en Breischool vraagt aan het College om in plaats van 
Mej. A. Jonker die met ingang van 1 November eervol ontslag heeft gevraagd als 
onderwijzeres aan de Stads Naai- en Breischool tijdelijk hun lerares in het lingerienaaien aan 
die school te verbinden op een jaarwedde van ƒ400,-349. 
B&W staan sympathiek tegenover het streven van de Commissie om in afwachting van de 
oprichting van de Vakschool voor Meisjes de bestaande inrichting zoveel mogelijk in 
overeenstemming te brengen met eisen van deze tijd. Dit kan geschieden zonder hoge eisen 
aan de Gemeentekas. Aangezien de onderwijzeres een salaris geniet van ƒ300,- zal eventuele 
opvolging niet meer dan ƒ100,- per jaar extra kosten. 
Zonder discussie machtigen de raadsleden het college mej. Uitenboogaart tot lerares 
lingerienaaien te benoemen vooralsnog op een tijdelijke basis aan de Stads Naai- en 
Breischool op een jaarwedde van ƒ400,-. 
 

 
348 GAH Raadsvergadering No 4, pag. 168, 21 April 1915 
349 GAH 0349/80, 3 Oktober 1916, pag. 705 
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3.3 Financiële gevolgen van de oprichting van de Vakschool voor Meisjes 
B&W wijzen op de financiële toestand van de Gemeente Hoorn en op de onzekerheid die 
bestaat over de bestemming die aan de vrijgekomen of vrijkomende schoolgebouwen zal 
worden gegeven.350 
Bovendien is het nog niet duidelijk of het Raadsbesluit tot oprichting van een Vakschool voor 
Meisjes financiële gevolgen heeft.  
Ook is er meerdere malen gesproken of het niet verstandig zou zijn om de huidige lokalen van 
de Bewaarschool niet nodig verbeterd en uitgebreid moeten worden en welk plan eventueel 
prioriteit verdient. 
 

3.4 Subsidie voor de cursus Landbouwhuishoudonderwijs 
De Raad besluit een jaarlijkse subsidie van ƒ350,- te verlenen aan de cursus van de 
Vereniging voor het Landbouwhuishoudonderwijs onder het beding dat voor het beschikbaar 
gestelde lokaal per jaar ƒ250,- wordt betaald.351 
 
3.5 Overzicht mededelingen betreffende Vakschool voor Meisjes 
Een overzichtje van mededelingen in het verslag van de Raadsvergadering van 28 November 
1916.352 
Pagina 11: Provinciale subsidie van ƒ800,-, 
    "       37: De Voorwaarden voor de Rijkssubsidie, 
    "     229: Een bouwcrediet van ƒ38500,-, 
                  De regeling voor de Jaarwedde van de Directrice, 
    "    236, 240,242: Over de Onderzoekscommissie, 
    "    468: De Rijkssubsidie gaat naar 1917, 
    "    910,918,984: De gift van een oud-stadsgenote leidt tot discussie, 
    "    895,963: Rapport Huisvesting. 
 
3.6 Een legaat voor de Stads Naai- en Breischool 
Een niet genoemde dame heeft aan de regentessen van de Stads Naai- en Breischool ten 
behoeve van de school of de gemeentelijke inrichting die daarvoor in de plaats komt ƒ10.00,- 
geschonken.353 
De Raad draagt B&W op aan de regentessen te vragen de hartelijke dank van de Raad aan de 
onbekende dame over te brengen. 
De regentessen zelf worden bedankt voor 
1 hun gewaarde medewerking 
2 en voor hun voortdurende en grote toewijding aan de gemeentelijke inrichting die aan haar 
zorgen is toevertrouwd. 
Immers op haar initiatief zal de huidige inrichting worden vervangen door een school die 
beter dan de tegenwoordige voorziet in de behoefte aan vakonderwijs voor meisjes.  
 
3.7 Begroting voor de op te richten Vakschool voor Meisjes 
Op 28 April 1914 heeft de Raad besloten een Vakschool voor Meisjes op te richten in plaats 
van de huidige Stads Naai- en Breischool. 
Aangezien hier nog onzekerheden bestaan worden de huidige kosten uitgetrokken. 

 
350 GAH 0349/80, 31 Oktober 1916, pag. 721 
351 GAH 0349/80, 31 Oktober 1916, pag. 820 
352 GAH 0349/80, 28 November 1916, meerdere  pagina's 
353 GAH 0349/80, 28 December 1916, pag. 984, no 14 
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Jaarwedde Naaivrouw             ƒ400,-, 
Idem onderwijzeres                   ƒ300,-, 
Onderhoud gebouwen               ƒ120,-, 
Verlichting, verwarming etc.    ƒ130,-. 
Totaal                                       ƒ950,-. 
Voor de Vakschool voor Meisjes354 wordt geschat: 
Salarissen leraressen                                 ƒ4250,-, 
Salarissen werkvrouwen                              ƒ700,-, 
Assistente bij handwerken                          ƒ450,-, 
Rente en aflossing                                     ƒ1200,-, 
Onderhoud gebouw                                    ƒ100,-, 
Huurwaarde grond                                      ƒ250,-, 
Leermiddelen en administratie                   ƒ850,-, 
Onvoorzien                                                 ƒ200,-. 
Totaal                                                        ƒ8000,-. 
 
Inkomsten. 
Schoolgelden enz.                                     ƒ1000,-, 
Subsidie Rijk                                             ƒ3520,-, 
Subsidie Provincie                                    ƒ1000,-, 
Kosten voor de Gemeente                        ƒ2480,-. 
Totaal                                                       ƒ8000,-. 
 
3.8 Overzicht mededelingen betreffende Vakschool voor Meisjes 
Overzicht van het jaar 1915 355. 
Nummer 385: Over de oprichting van de vakschool voor Meisjes ter vervanging van de 
bestaande Stads Naai- en Breischool. 
Nummer 239: De rekening van de Stads Naai- en Breischool over  1915. 
Nummer 534: Eervol ontslag voor Mej. A. Jonker als hulponderwijzeres aan de Stads Naai- 
en Breischool. 
Nummer 512: Mededeling over onregelmatige handelingen met Gemeente geld. 
Nummer 756: Overneming van de regentessen van de Stads Naai- en Breischool van het ten 
behoeve van die school geschonken kapitaal. 
 
3.9 Subsidie voor de het Landbouwhuishoudonderwijs in 1913 
Op 27 Mei 1913356 kreeg de Vereniging tot de Ontwikkeling van de Landbouw in Hollands 
Noorderkwartier ƒ100,- subsidie voor een cursus in Landbouwhuishoudonderwijs voor 
hoogstens twee jaar met beschikbaarstelling van een lokaal in de Hoofdtoren en de 
Burgeravondschool. 
Op 21 April 1915 is de subsidie verlengd. Aangezien de Provincie dit in geldwaarde wil zien 
uitgedrukt, wordt de subsidie gesteld op ƒ350,- per jaar en dat voor het gebruik van het lokaal 
ƒ250,- per jaar wordt betaald. 
 
3.10 Financiën voor de Vakschool voor Meisjes en voor de Naai- en Breischool 

Voor de Naai- en Breischool werd uitgegeven357 in 1914: ƒ571,18, 

 
354 GAH 0349, 1816-1160 
355 GAH 0349/711 klapper, pag. 122 , 1915 
356 GAH 0219-170, Jaarverslag 1916 
357 GAH 1816-1161, Jaarverslag 1916, pag. 152 en 153 
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Toegestaan was voor 1915 ƒ950,-, 
Geraamd voor 1916 was ƒ950,-. 
Voor de Vakschool voor Meisjes werd uitgegeven in 1914 nihil. 
Toegestaan voor 1915 was ƒ1,-. 
Geraamd voor 1916 werd ƒ1,-. 
 
3.11 Kosten van de Stichting van de Vakschool voor Meisjes 
De kosten van de Stichting van een Vakschool voor Meisjes358 bedroegen in 1914 nihil. 
Voor 1915 werd toegestaan ƒ3000,-. 
En voor 1916 werd geraamd ƒ3000,-. 
 
3.12 Overzicht personeel van de Gemeentelijke Huishoudschool 
Personeel in 1918359  
Directrice van de school is A.M. Kam. Ze is ook lerares in wasbehandeling, Huishoudkunde 
en Gezondheidsleer. Ze verdient per jaar ƒ1400,-. Ze is benoemd op 25 September 1917. 
M. Oosterhuis is lerares costuumnaaien. Salaris ƒ900,-. Ze is benoemd op 27 Mei 1917. 
T. Hemmer is assistente voor de Nuttige Handwerken. Ze verdient ƒ600,-. Ze is benoemd op 
27 Decemeber 1917. Ze werd op 1 Mei 1892 helpster aan de Naai- en Breischool. 
H.J. Uittenbogaart is lerares Lingerienaaien. Ze verdient ƒ900,-. Benoemd op 27 December 
1917. 
H.J. Haas was lerares Koken en Voedingsleer. Haar salaris was ƒ900,-. Ze werd benoemd op 
21 Februari 1918. 
A. van Duin is conciërge. Deze verdient ƒ520,- en is aangesteld op 28 December 1917. 
 
Aan de Vakschool voor Meisjes worden met ingang van 15 April 1918 cursussen Koken en 
costuumnaaien verbonden onder betaling van het lesgeld van ƒ25,- per cursus. 
 
3.13 Ontslag lid Commissie van Toezicht 
Per 1 Januari 1920 verleent de Raad zonder hoofdelijke stemming op de meest eervolle wijze 
ontslag aan Mevr. D.M.F. Bast-Binkhorst als lid van de Commissie van Toezicht op de 
Vakschool voor Meisjes.360 
 
3.14 Verslag van de vijfjarige landbouwhuishoudcursussen 
Vóór mei 1920 zijn de lessen gegeven op Maandag, Dinsdag en Woensdag van iedere week 
van 9-12 of 1.30-4 uur. Na Mei bovendien op Donderdag van 9-12 en van 1-4 uur. Bij het 
begin van het jaar bestonden de klassen uit 11, 18, 8, 11 en 11 leerlingen, totaal 59 leerlingen. 
Door vertrek der oudste klasse en het aannemen van een nieuwe eerste klasse veranderde dit 
aantal in 23, 9,18,7 en 8 leerlingen, totaal 65 leerlingen. Door huiselijke omstandigheden en 
ziekte moesten in den loop van het jaar 6 leerlingen de cursus verlaten.361 
Bij gebrek aan een nieuwe vaste leerkracht voor het handwerkonderwijs, is dit onderwijs door 
zeer vele persoenen gegeven, nl. door: 
- Mej. Brands van Mei tot het einde van het jaar, gemiddeld 9,5 uur per week. 
  (Diploma Nuttige Handwerken en Costuumnaaien.) 
- Mej. Zonnenberg tot Mei. (Diploma Costuumnaaien B) 
- Mej. Koning. (Diploma Nuttige Handwerken) 

 
358 GAH 1816-1161, Dienst 1916, pag. 29, Hoofdstuk 10, Art. 5 
359 GAH 0219/170 F 16 
360 GAH Raadsvergadering 4 November 1919, blz. 771 
361 GAH Raadsvergadering 28 April 1921, dossier 32/18/1920 
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- Mevr. Jansen-van Woudenberg. (Diploma's Nuttige en Fraaie Handwerken en  
  Costuumnaaien) 
- Mej. Piet (Diploma's Nuttige en Fraaie Handwerken) 
- Mej. Uittenbogaart tot Mei. (Diploma's Nuttige en Fraaie Handwerken en Lingerie B) 
 
De huishoudelijke vakken werden onderwezen door de dames: 
- J. L. Niemeijer tot Mei.                                 gemiddeld 3 uur per week. 
                          na Mei                                          "          2    "    "      "       
  (Diploma's B van Koken en Huishoudkunde, Nuttige Handwerken) 
- W. de Vos                                                            "         19  "    "       " 
  (Diploma's B van Koken en Waschbehandeling) 
- N. Sijbesma tot Juli gemiddeld  5,5 uur per week (Diploma Rollecate) 
- G. v.d. Wal tot Juli 5 uur, daarna 9 uur per week (Dipl. Rollecate en Waschbehandeling B) 
- De lessen in Zuivelbereiding zijn gegeven van juni tot oktober door de heer P. Eriks te 
Hoorn, namelijk 10 lessen van 2,5 uur. Hij is assistent van de Rijkszuivelconsulent. 
- De lessen in Natuur- en Scheikunde, boekhouden, tuinbouwvakken en Nederlands aan de 
vier hoogste klassen gaf de heer Stinesen, leraar aan de Rijkstuinbouwwinterschool te Hoorn 
en na diens vertrek in December, de heer Kuiper, ook leraar aan die school, beide gemiddeld 
7,5 uur per week. 
- Mej. Zaal (Akte L.O. en hoofdacte) gaf de lessen in de Nederlandse Taal en Rekenen aan de 
1ste klassen, gemiddeld 2,75 uur. 
- Mej. Niemeijer gaf om de 14 dagen aan de 5de klassen een les opvoedkunde van 1 uur. 
 
De belangstelling mag voor de meeste vakken bevredigend genoemd worden en er mag 
verwacht worden, dat de resultaten van dit onderwijs gelijke tred zullen houden met de 
belangstelling. 
Voor het eerst kwamen de leerlingen van de derde klasse dit jaar twee dagen per week. Deze 
regeling was getroffen om gedurende de 5 jaren  het middaguur, dat voor de leraressen en de 
leerlingen veel te kort was en op vele dagen niet bestond, iets te verlengen. 
Voor de lokalen gelden nog dezelfde gevaren als het vorig jaar. Deze werden na mei nog 
sterker gevoeld doordat de nieuwe eerste klas een parallelklas kreeg, terwijl maar één klas de 
school verliet. 
In de loop van het jaar dreigde het onderwijs nog een nieuw gevaar. Er bestonden n.l. in de 
gemeente Hoorn plannen om de Vakschool voor Meisjes , waarin het Landbouwhuishoud-
onderwijs gevestigd is, op te heffen. Later werd een commissie tot reorganisatie van de 
Vakschool benoemd en er zijn plannen om voortaan alleen avondcursussen te geven en 
overdag de lokalen beschikbaar te stellen voor lager onderwijs of  M.U.L.O. waardoor voor 
het Landbouwhuisonderwijs in die school geen plaats meer zou zijn. Van het werk van boven-
genoemde commissie is nog niets bekend. 
Het verslag is ondertekend door N. de Vos. 
 
3.15 Ontslagen en benoemingen Commissie van Toezicht. 
Benoeming van twee leden van de Commissie van Toezicht op de Vakschool voor Meisjes 
wegens verleend ontslag aan Mevr. Bast en periodiek aftreden van Mevr. Dell-Elleman. In 
plaats van Mevr. Bast wordt benoemd Mevr. S. Laan-Zeilstra en wordt Mevr. Dell 
herbenoemd.362 
 

 
362 GAH Raadsvergadering 9 December 1919, blz. 791 
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3.16 Verzoek tot verhoging van subsidie in 1920 
Binnengekomen is het verzoek van de Vereniging voor Landbouwhuishoudonderwijs om een 
verleende subsidie te verhogen tot ƒ750,- per jaar.363 Daartegen over zal de vergoeding aan de 
Gemeente voor het gebruik van leslokalen verhoogd worden tot ƒ550,- per jaar. Dit verzoek 
wordt door B&W afgewezen omdat dan ƒ100,- extra toegekend wordt. Ook zegt de voorzitter 
dat B&W geen bezwaar hebben de adressant mee te delen dat in 1921 in het geheel niet meer 
behoeft te worden gerekend. 
De Raad besluit na discussie het voorstel van B&W zonder hoofdelijke stemming goed te 
keuren. 
 
3.17 Nieuwe salarisregeling voor de Vakschool voor Meisjes 
In de discussie over de salarisregeling wordt opgemerkt dat B&W aan de regering moeten 
verzoeken de gehele meerdere kosten, die aan de regeling zijn verbonden voor rekening van 
het Rijk te nemen. Daarbij dient opgemerkt te worden dat de Raad, bij niet-inwilliging van 
zijn verzoek, de opheffing van de Vakschool zal overwegen. De meerdere kosten van de 
nieuwe salarisregeling zullen ƒ1200,- bedragen. 
De regeling wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen.364 
  
De vakschoolleraren in het algemeen hebben een salarisverhoging gehad. Dat betekent dat 
D.A.A.W. Dobbe, onderwijzer in het Tekenen aan de Gemeenteschool III een te lage beloning 
krijgt. B&W willen hem gelijk laten lopen met de salarissen van de Vakschoolleraren. Het 
College stelt daarom voor zijn salaris met 4 jaarlijkse verhogingen van ƒ0,25 per lesuur tot 
een maximum van ƒ2,75 per lesuur te verhogen. 
De verhoging gaat in op 1 Januari 1919. Voor de periodieke verhoging tellen mee de jaren in 
dienst van Hoorn doorgebracht.365 
 
Het Rijk heeft meegedeeld dat er van het verzoek om een Algemene Vergoeding van de 
salarisverhoging geen sprake kan zijn. 
B&W komen daarom met een ander voorstel dat voor 1920 inhoudt, een last van ƒ622,- en dat 
de kosten over 1919 ƒ683,96 bedragen. 
Na een uitgebreide discussie wordt een nieuwe verordening tot regeling van de samenstelling, 
de bezoldiging en de wijze van benoeming van het Personeel vastgesteld.366 
 
3.18 Commissie voor Vakonderwijs Meisjes 
Een commissie ad hoc wordt ingesteld voor het instellen van een onderzoek omtrent de meest 
gewenste oplossing voor het Vakonderwijs voor Meisjes. Tot leden worden benoemd: Mej. 
Sundermann, Mevrouw Bronsveld-Vitringa, als voorzitter en de heren Spaander, Hidema en 
Wilson.367 
 
3.19 Salarissen aan Ambachtsschool en Nijverheidsschool 
Een verzoek van de heer D.A.A.W. Dobbe om zijn salaris te verhogen als onderwijzer 
Tekenen aan Gemeenteschool Nr. III wordt op voorstel van B&W zonder hoofdelijke 
stemming afgewezen. 

 
363 GAH 0349/85, Raadsvergadering 25/5/1920,  pagina 107 
364 GAH 0349/85, Raadsvergadering 25/5/1920,  pagina 107 
365 GAH Raadsvergadering 22/6/1920, blz. 10, agendapunt 8, pag. 135 
366 GAH Raadsvergadering 6 Oktober 1920, pagina 199, agendapunt 9 
367 GAH 0349/86, Raadsvergadering 18 Januari 1921, pag. 15-16 
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B&W geven aan dat deze wedde is geregeld door de Minister van O.K.W. als leidraad voor de 
salariëring van het Personeel verbonden aan van Rijkswege gesubsidieerde Nijverheids- en 
Ambachtsscholen. Omdat in deze leidraad de functie van Dobbe niet is genoemd en het 
personeel van de hier bestaande vakscholen nog niet in het genot is van deze salarissen, 
menen B&W dat het verzoek van Dobbe moet worden afgewezen.368 
 
3.20 Ontslag aan de Vakschool voor Meisjes van Mej. Haas 
Mej. H.J. Haas krijgt op haar verzoek eervol ontslag als lerares Koken en Voedingsleer aan de 
Vakschool voor Meisjes.369 
 
3.21 Benoeming en ontslag van de directrice van De Vakschool 
De Raad besluit op voorstel van B&W eervol ontslag te verlenen aan Mej. C.M. Kam, als 
directrice aan de Vakschool voor Meisjes. 
B&W stellen de Raad voor om tot Directrice van de Vakschool te benoemen mei ingang van 
1 September Mej. C.J. Wannée.370 
Zij is in het bezit van het diploma van een 5-jarige H.B.S. en dat van lerares in Koken en 
Voedingsleer en van ook van Huishoudkunde. Zij is de enige sollicitante. Zij is 40 jaar oud en 
leidster van het Huishoudonderwijs van de N.V. Philips Gloeilampen Fabriek. Omdat er nog 
een commissie ad hoc zich bezig houdt met de toekomst van de Huishoudschool zou 
opheffing van de Huishoudschool tot de mogelijkheden behoren, maar daar is geen sprake 
van. 
Na vragen uit de Raad en toelichting van de Burgemeester, benoemt de Raad haar met 11 
stemmen. Eén stembriefje is blanco ingeleverd. 
 
3.22 Vakken bij het Nijverheidsonderwijs en de Ambachtsschool 
In de Raadsvergadering van 8 September 1921 wordt gepraat over de wenselijkheid het 
bestaande Herhalingsonderwijs te reorganiseren.371 
Maar het andere  vervolgonderwijs mag geen vakken geven die tot het Nijverheidsonderwijs 
behoren. Daarom geen Nuttige Handwerken, knippen, naaien, koken, huishoudkunde, 
elektrotechniek en metaalbewerking. 
Daarin voorzien andere instellingen, zoals de Huishoudschool en de Ambachtsschool. Gezien 
het feit dat de meerderheid van de bevolking na de voorbereidende vorming der Lagere 
School het leven in gaat en in nering of bedrijf te werk wordt gesteld, moet het vervolgonder-
wijs de gelegenheid bieden de verkregen algemene ontwikkeling voort te zetten en af te 
ronden.  
 
3.23 Aanhouding voorstel verplaatsing Vakschool. 
De Raad bespreekt voorstellen van de Commissie ad Hoc die belast is met onderzoek naar het 
bestaansrecht van de Vakschool voor Meisjes, tot overplaatsing van die school naar de 
voormalige H.B.S. en het aanbrengen van enige wijzigingen in het programma van onderwijs. 
Omdat zich momenteel problemen voordoen in de personele bezetting van de school wordt 
het voorstel aan gehouden.372 
 

 
368 GAH Raadsvergadering 1 Maart 1921, Agendapunt 4, blz. 47 
369 GAH Raadsvergadering 1 Maart 1921, Agendapunt 4, blz. 47 
370 GAH Raadsvergadering 2 Augustus 1921, Agendapunt 7 en 9, pag. 150, 151-152 
371 GAH 0349/87, Raadsvergadering 8 September 1921, Agendapunt 7, pag. 170 e.v., Afd. C 
372 GAH 0349/89, Raadsvergadering 8 September 1921, Agendapunt 8, pag. 178 
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3.24 Besluiten omtrent het voorstel over de Vakschool voor Meisjes 
Het voorstel om de Vakschool al of niet op te heffen wordt weer besproken. Na een 
uitgebreide beschouwing, waarbij spanningen blijken tussen Openbaar en Bijzonder 
Onderwijs, besluit de Raad: 
1 Overeenkomstig het in het Rapport van de Commissie, sub II vermelde voorstel, 
2 Niet aangenomen worden de voorstellen sub I, III en IV, 
3 Met het R.K. Schoolbestuur te overleggen hoe verder te gaan. Dit overleg vervalt, aangezien 
het bestuur het voorstel intrekt, 
4 Een nieuwe U.L.O. te stichten ten behoeve van het Openbaar U.L.O op het perceel aan de 
Toegangsweg naar de Rijks-H.B.S., kadastraal bekend als sectie D, No 21-23. 
Kosten geschat op f77.000. 
5 Uiteindelijk luidt het aangenomen voorstel, dat er een nieuwe Openbare U.L.O.-school 
gebouwd wordt aan de Joh. Messchaertstraat.373 
 
3.25 Verslag van het Landbouwhuishoudonderwijs te Hoorn over 1921 
De lessen werden ook dit jaar gegeven in de Vakschool voor Meisjes aan het Kerkplein. 
Aan het begin van 1921 bedroeg het aantal leerlingen 60, aan het einde 62, waarvan kwamen 
van:374 
Berkhout 2, Beemster 2, Wognum 1, Hem 2, Sijbekarspel 8, Bangert 1, Benningbroek 2, 
Lutjebroek 1, Wijdenes 5, Blokker 1, Oostwoud 4, Hoorn 1, Twisk 2, Oosthuizen 2, Abbekerk 
1, Heerhugowaard 1, Scharwou 2, Schellinkhout 5, Bobeldijk 2, Midwoud 1, Lambertschaag 
1, den Hout 1, Hensbroek 1, Venhuizen 2, Baarsdorpermeer 1, Purmer 1, Viersprong Blokker 
1. 
Hoofd van de cursus was Mej. N. de Vos te Hoorn. De andere leraressen Mej. Niemeijer te 
Alkmaar, Mej. Koopman te Amsterdam (die in Juli Mej. Van de Wal opvolgde), Mej. Brands 
te Alkmaar, Mej. Piet te Alkmaar, Mevr. Jansen - van Woudenberg te Alkmaar, en Mej. 
Koning te Hoorn. 
De tuinbouw- en landbouwlessen werden in de tuinbouwschool gegeven door den Heer 
Kuiper, de lessen in Zuivelbereiding door den Heer Eriks van het Breed 11 in het gebouw van 
het Zuivelconsulentschap. 
In de volgende vakken werd in de 5 leerjaren les gegeven: 
- In het eerste leerjaar in de week: koken 3 uur, huishoudkunde 5 kwartier, wasbehandeling 5 
kwartier, naaien 2 uur, breien 1 uur, Nederlandse Taal en Rekenen 2 uur. 
-In het tweede leerjaar: koken 6 kwartier, voedingsleer 1 uur, huishoudkunde 5 kwartier, 
wasbehandeling 5 kwartier, naaien 2½ uur, verstellen 1 uur, Taal en Rekenen 5 kwartier,, 
natuurkunde 5 kwartier. 
-In het derde leerjaar: koken 6 kwartier, gezondheidsleer 3 kwartier, glanzen 3 kwartier, 
wassen 5 kwartier, inmaken 5 kwartier, naaien 4½ uur, scheikunde en tuinbouwles 6 kwartier, 
-In het 4de leerjaar: in land- en tuinbouwvakken 6 kwartier, costuumnaaien 2¼ uur, 
gezondheidsleer 3 kwartier, koken 6 kwartier, 
-In het 5de leerjaar: koken 5 kwartier, opvoedkunde een half uur, costuumnaaien 6 kwartier, 
zuivelbereiding 2 kwartier, tuinbouwles 3 kwartier. 
 
In Juli en September werd voor oud-leerlingen een cursus gehouden door Mej. Van den Oord 
te Hoorn. Voor deze lessen werd ook veel belangstelling getoond. Er waren negen leerlingen 
die deel namen aan de cursus. 

 
373 GAH 0349/87, pag. 210. Raadsvergadering 4 November 1921 
374 GAH Raadsvergadering 18 April 1922, ingekomen 5 April No 11/12 
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In jet begin van Juli verlieten acht leerlingen de school en kregen allen een getuigschrift 
waarin stond vermeld dat ze allen gedurende vijf jaren de lessen van de landbouwhuishoud-
school getrouw hadden gevolgd. 
Met deze meisjes werd in de zomer een driedaagse excursie gemaakt in Friesland. 
 
3.26 Verslag van den 5-jarige cursus in Landbouwhuishoudonderwijs over 1922 
De lessen werden tot begin oktober gegeven in de Vakschool voor Meisjes, daarna, door 
gebrek aan ruimte in die school in twee lokalen van de Vakschool en in twee lokalen van de 
Hoofdtoren.  
Aan het begin van het jaar  bedroeg het aantal leerlingen 62. Een klasje van zes leerlingen 
verliet de school. Een leerling ging naar de Alkmaarse cursus, twee leerlingen verlieten de 
school en acht nieuwe leerlingen werden aangenomen, zodat het aantal leerlingen aan het eind 
van het jaar 61 bedroeg. 
Er kwamen 10 leerlingen uit Berkhout, 3 van Bobeldijk, 4 Schellinkhout, 1 Blokker, 2 
Bangert, 2 Hoogwoud, 7 Sijbercarspel, 2 Midwoud, 4 Wijdenes, 2 Venhuizen, 1 Heer 
Hugowaard, 2 Benningbroek, 4 Oosthuizen, 1 Hoogkarspel, 1 Abbekerk, 3 Hem, 1 Twisk, 1 
Scharwou, 2 Beemster, 1 Wognum, 2 Oosthuizen, 1 van de Hout, 1 de Viersprong, 1 Purmer, 
1 Baasdorpermeer, 1 Hauwert. 
De lesjes werden gegeven op Maandag, Dinsdag, Woensdag en Donderdag van iedere week. 
Leeraren en leeraressen verbonden aan de cursus waren voor Nederlandse Taal en Rekenen, 
natuurkunde en scheikunde de heer Kuiper, voor boekhouden, Nederlandse Taal en Rekenen 
Mej. Kaat, voor handwerken Mej. Koning, voor de lessen in kinderverzorging Mej. 
 vd Oord-Smit, allen te Hoorn wonende; voor de huishoudelijke vakken Mej. Niemeijer van 
Alkmaar, Mej. Koopman van Amsterdam en Mej. de Vos van Hoorn; voor de naailessen Mej. 
Brands, Mevr. Jansen-van Woudenberg en Mej. Piet van Alkmaar. 
In de zomer werd met oud-leerlingen een driedaagse excursie gehouden in de Provincie 
Groningen. Verschillende fabrieken en boerderijen werden bezocht. 
Tevens werd onder leiding van den Heer Eriks een excursie gemaakt naar de Zuivelfabriek 
van Lutjewinkel. 
Mej. van der Oord-Smit, vroedvrouw te Hoorn gaf 10 lessen van 2½ uur in kinderverzorging 
aan leerlingen en oud-leerlingen. 
Over het algemeen valt er over verzuim niet te klagen. 
De huishoud- kook- en strijklessen der eerste en tweede klasse werden door gebrek aan 
leerkrachten onvolledig gegeven.375 
 
3.27 Vaste jaarlijkse subsidie wordt vastgesteld 
De Raad gaat zonder hoofdelijke stemming akkoord met ingang van 1922 de Vereniging voor 
Landbouwhuishoudonderwijs, met intrekking van het raadsbesluit van 6 Juli 1920, tot 
wederopzegging toe een jaarlijkse subsidie van f1600,-, te verlenen, waarbij bepaald wordt 
dat dit onderwijs gegeven wordt in de Vakschool voor Meisjes waarbij door de huurder 
vergoed wordt ƒ1500,- per jaar.376 
 
3.28 Inkomsten en kosten van de Vakschool 
Voor het jaar 1920 zijn de inkomsten als volgt geraamd: 
a subsidie van het Rijk                                          ƒ11235,- 
b schoolgeld                                                       ƒ600,- 
c cursusgeld                                                     ƒ200,- 

 
375 GAH Dossier 59/20/1922; Vergadering van de Raad op 15 Mei 1923, no 2 
376 GAH Jaarvergadering 20 December 1921, Agendapunt 9, pagina 259 
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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 en water door derden  ƒ300,- 
k diversen Memorie                                                     -- 
Totaal                                                                  ƒ13350,- 
 
 
De kosten: 
a C.M. Kam, directrice, lerares huishoudkunde, wasbehandeling  
   en gezondheidsleer en vrije dienstwoning                             ƒ2549,- 
b H.J. Haas, koken en voedingsleer                                           ƒ1920,- 
c H.J. Uittenbogaart, lerares lingerie en naaien                         ƒ1920,- 
d M. Oosterhuis, costuumnaaien                                              ƒ1961,67 
e T. Hemmers, assistente handwerken                                       ƒ1300,- 
f  A. van Duin, concierge, boven vrije woning                            ƒ730,- 
g vuur, water en licht                                                                    ƒ2000,- 
h onderhoud gebouw en meubelen                                                 ƒ945,- 
i leermiddelen en schoolbehoeften                                                ƒ600,- 
j aankoop grondstoffen                                                               ƒ1600,- 
k vakantietoeslag en beloning tijdelijk personeel                           ƒ250,- 
l Diversen                                                                                      ƒ63,33 
Totaal                                                                                        ƒ15930,-377 
               
3.29 Nieuw reglement voor de Vakschool voor Meisjes 
B&W stellen voor een nieuw ontwerp reglement378 en een nieuw ontwerp verordeningen op 
de heffing en invordering van Schoolgeld voor de Vakschool voor Meisjes. De Commissie 
voor de Financiën stelt ook voor deze verordening vast te stellen. 
Bij de bespreking vraagt raadslid De Flart of het waar is dat in het vorige jaar zes stukken 
witte katoen van iemand uit Amsterdam gekocht zijn en zo ja waarom dit gebeurd is. De 
voorzitter zegt dat dit juist is. De prijzen in Amsterdam waren veel lager dan die van de 
leveranciers in Hoorn. Hij verzoekt de voorzitter de directrice er op te wijzen dat de 
leveranties binnen de gemeente Hoorn moeten blijven. 
Bij de behandeling van de schoolgeldheffing is Plomper bevreemd over het hoge schoolgeld 
dat wordt voorgesteld voor de volgende opleidingscursus voor huishoudster. De voorzitter 
zegt dat het Rijk zware eisen stelt. 
De afzonderlijke artikelen geven geen aanleiding tot opmerkingen. Daarom wordt de 
Ontwerpverordening zonder hoofdelijke stemming vastgesteld. 
 
De Vakschool heeft nu de volgende afdelingen: 
1 Cursus Algemene Opleiding, 
2 Opleiding tot Huishoudster, 
3 Opleiding tot Huisnaaister, 
4 Opleiding Costuumnaaister, 

 
377 GAH 1816-1166, volgnummer 47, pag. 20 en volgnummer 173, pag. 48 en 49 
378 GAH Raadsvergadering 7 November 1922, pag. 232 e.v. 
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5 De Morgencursus voor de Meisjes die in het bezit zijn van Getuigschrift I en 
6 De Middagcursus voor de Meisjes die daartoe 's morgens niet in de gelegenheid zijn. 
 
3.30 Raming van ontvangsten en uitgaven voor de Vakschool voor 1925 
De te ontvangen schoolgelden voor de Vakschool voor Meisjes worden geraamd op ƒ2850,-. 
De subsidie van het Rijk, gegrond/gebaseerd op ƒ19425,-, bedraagt ƒ13547,50.379 
Als de nieuw gevestigde inrichting van het Nijverheidsonderwijs bezocht wordt door 
leerlingen van Elders, mag de gemeente aanspraak maken op een uitkering van de gemeenten 
waar de leerlingen woonachtig zijn. Deze uitkering bedraagt 20% van het gemiddelde bedrag 
per leerling der netto kosten. 
In de volgende paragraaf staan de geraamde opbrengsten. 
 
3.31 Bijdragen aan het Onderwijs vanuit de Buitengemeenten in 1925 
Voor de Vakschool; 
De school telt nu 88 leerlingen, waarvan 23 afkomstig ui andere gemeenten. Het gemiddelde 
bedrag per leerling is te stellen, qua netto op ƒ19425,- : 88= ƒ220,74, zodat door de 
Buitengemeenten wordt bijgedragen 23x 44,15 (20%van ƒ220,74)=ƒ1015,45 
Voor de Ambachtsschool; 
Er zijn 105 leerlingen, waarvan 58 uit andere gemeenten. Het gemiddelde bedrag dat door de 
Buitengemeenten wordt bijgedragen, is 58xƒ76,31=ƒ4425,98. 
Voor de Avondnijverheidsschool; 
Er zijn 90 leerlingen, waarvan 9 uit andere gemeenten. De bijdrage voor hen is 9x ƒ22,73 = 
ƒ204,57. 
Voor de cursussen Landbouwhuishoudkundig onderwijs; 
Deze cursussen worden bezocht door leerlingen uit andere gemeenten. Daarvoor wordt 
uitgetrokken ƒ1565,- 
Het totaal aan opbrengsten van de vier opleidingen is ƒ7211,27.380 
 
3.32 Jaarwedden personeel Vakschool en andere kosten in 1925 
a De Jaarwedden van het Personeel:381 
Directrice, Mej. Wannée, boven vrije woning(geschat op f175,-)     ƒ3065,- 
Mej. Uittenbogaart, lerares lingerienaaien (10 dienstjaren)               ƒ2380,- 
Mej. Oosterhuis, lerares kostuumnaaien   (10 dienstjaren)                ƒ2415,50 
Mej. Rahder, lerares wasbehandeling en Huishoudkunde, (4 dienstj.) ƒ1820,- 
Mej. Hemmer, assistente lerares Handwerken                                 ƒ1410,- 
Mej. Syken, lerares Handwerken                                                      ƒ2000,- 
Mej. De Wit, lerares Koken en Voedingsleer                                    ƒ1000,- 
Dhr. Dobbe. leraar tekenen                                                                   ƒ291,- 
Beloning leerkrachten cursus Huishoudster                                     ƒ595,- 
Conciërge Van Duin, vrij wonen, brandstof en water samen           ƒ818,-          
 
b Andere kosten: 
Gevelreiniging                                                                                ƒ125,- 
Onderhoud gebouw en meubilair                                                  ƒ523,-                          
Verlichting, verwarming en water                                                   ƒ925,- 
Materialen en voedingsmiddelen                                                            ƒ2100,- 

 
379 1816-1170, par. 15 en blz. 326-328 
380 1816-1170, par. 15 en blz. 326-328 
381 GAH 1816/1170, pagina 129, par. 15 
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Gereedschappen en leermiddelen                                                ƒ450,- 
Druk- en advertentiekosten                                                             ƒ75,- 
Fabrieksbezoek en tentoonstellingskosten                                     ƒ25,- 
Reiskosten Mej. De Wit                                                               ƒ160,- 
Kleine schoolbehoeften                                                                  ƒ50,- 
Schoonmaakhulp                                                                           ƒ75,- 
Onvoorzien                                                                                   ƒ27,50 
 
3.33 Overzicht financiën Lager Nijverheidsonderwijs en Ambachtsschool in 1925 
 
Sinds 1 Januari 1921 wordt aan de Lagere Nijverheidsschool een subsidie verleend van 70% 
der netto kosten, alleen als de Gemeenteraad de instandhouding ervan nodig acht. In dat geval 
komt de overige 30% ten laste van de Gemeente.382 
Netto kosten zijn de uitgaven verminderd met de ontvangsten wegens: 
1 contributies, 
2 opbrengsten werkstukken, 
3 schoolgelden, 
4 Buitengewone inkomsten. 
Wordt echter de school bezocht door leerlingen uit andere Gemeenten dan zijn die Gemeenten 
ingevolge het 4e lid van Artikel 25 verplicht voor elk van deze leerlingen een bedrag te 
vergoeden overeenkomstig 20% van het gemiddelde bedrag per leerling der netto kosten. 
Blijkens de overgelegde begroting worden de netto kosten geraamd voor: 
a De Ambachtsschool op ƒ40062,- 
Daartegenover staat de Rijkssubsidie van ƒ28053,40, 
zodat voor de Gemeente blijft ƒ12018,60. 
b de Avondnijverheidsschool voor ƒ10227,-. 
De Rijkssubsidie bedraagt ƒ7158,90, zodat voor de Gemeente blijft ƒ3068,10. 
c Volgens de aantekening bij nr. 328 worden de kosten voor de gemeente geraamd op ƒ2350,- 
Het totaal van de drie posten  ƒ17436,60. 
 
Hoorn draagt in dezelfde mate bij voor 2 leerlingen op de Meubelvakschool te Alkmaar voor 
ƒ200,- en voor nog andere leerlingen voor ƒ150,-. Totaal ƒ350,-. 
 
3.34 Lokalen voor Landbouwhuishoudonderwijs in 1926 in de oude HBS. 
Het volgende voorstel ligt in februari 1926 bij de raad ter tafel:383 
Inrichting van de voormalige H.B.S. als Bewaarschool en school voor het Landbouwhuis-
houdonderwijs. De Gemeentelijke Bewaarschool kan alleen in de benedenverdieping worden 
ondergebracht, wanneer ook de conciërgewoning daaraan wordt toegevoegd. 
De gemeente-architect heeft tekeningen neergelegd, waarin in de benedenverdieping met 
inbegrip van de conciërgewoning vijf les- en speellokalen worden ingericht. Bovendien is nog 
beschikbaar de bestaande directeurskamer als spreekkamer of iets dergelijks. 
Deze ruimte achten B&W in verband met de te verwachten toename van het aantal leerlingen 
nodig. Thans bedraagt dat aantal 132. 
De lokalen 1 en 2 worden zodanig ingericht dat daarvan één grote ruimte kan worden 
gemaakt. De speelplaats wordt vergroot door het wegbreken van schuurtjes. Langs de muur 
aan de Wisselstraat wordt een warande aangebracht, waar de kinderen zich tegen de zon 
kunnen beschermen. Dit is noodzakelijk omdat de zware boom die voldoende beschutting zou 

 
382 GAH 1816//70, pagina 129/131, par 15 
383 GAH 0349/96 Uit Raadsvergadering 1 Februari 1926 
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bieden op deze zonnige speelplaats veel licht beneemt in de lokalen en daarom zou moeten 
worden gerooid. 
Dit plan beoogt verder verbetering aan de lokalen door de vernieuwing van de vloeren; ook 
het geheel  schilderen zal een behoorlijke verbetering opleveren. 
Last van verkeershinder zal waarschijnlijk vermeden kunnen worden en wordt extra 
benadrukt door het plaatsen van borden "Stapvoets rijden". De ingang tot het gebouw komt 
aan de Wisselstraat, een verbetering. De kosten van inrichting van het geheel raamt de 
architect op ƒ9000,-. Daar komt bij voor aanvulling of vernieuwing van meubilair of 
leermiddelen ƒ3000,-. 
Voor het Landbouwhuishoudonderwijs wordt de bovenverdieping bestemd met ook toegang 
aan de Wisselstraat. 
Nodig zijn 5 lokalen, n.l. een keuken, een strijklokaal, een waslokaal, een handwerklokaal en 
een kleedkamer. De kosten van de inrichting zijn begroot op ƒ2800,-. 
Vernieuwingen aan het gebouw en buitenschilderwerk zijn geraamd op ƒ875,-. 
B&W vragen aan de Raad voor dit alles een crediet beschikbaar te stellen van ƒ16000,-. Dit 
bedrag kan gevonden worden uit voor woningbouw niet gebruikte leningsgelden. 
 
3.35 Benoeming leerkrachten aan de Vakschool voor Meisjes 
Ten behoeve van het onderwijs aan het eerste en tweede leerjaar van de cursus voor het 1926-
1927 is het nodig leraren te benoemen voor het onderwijs in:384 
a ziekenverpleging en verbandleer gedurende 1 uur per week, 
b Natuur- en Scheikunde voor 2 uur per week, 
c Opvoedkunde 1 uur per week, 
d Huishoudelijk Boekhouden. 
 
Benoemd worden: 
voor vak a: Dr C.J. Keyzer, 
voor vak b: J.F. Boesjou, 
voor vak c: J. Schuring 
voor vak d: W.C. Reuter 
 
en op 25 Oktober:  
Tijdelijke herbenoeming van L.B. van Albada als leraar aan de cursus voor Voortgezet 
Onderwijs aan de Vakschool voor Meisjes. 
 
3.36 Verkoop Naai- en Breischool 
B&W stellen voor de voormalige Stads Naai- en Breischool aan het Nieuwe Noord te 
verkopen. De voorzitter is ervan overtuigd dat het R.K. Kerkbestuur het zal gebruiken voor 
uitbreiding van de Bewaarschool. Het gebouw moet ƒ2400 opbrengen.385 
Later op 22 Oktober 1925 is het bericht van Gedeputeerde Staten ingekomen met de 
goedkeuring van de verkoop van het gebouw van de voormalige Naai- en Breischool. 
 
3.37 Ontheffing van de bepaling over het minimum aantal kinderen in1926 
Feitelijk moesten volgens ministerieel voorschrift in de huishoudklassen 12 leerlingen 
aanwezig zijn. Door persoonlijke tussenkomst van de Burgemeester en de Inspectrice van het 
Nijverheidsonderwijs gaf de Minister ontheffing van deze bepaling waardoor de cursus met 9 

 
384 Raadsvergadering 2 Augustus 1926, Agendapunt 17, pag. 139/140 
385 Raadsvergadering 25 Oktober 1926, Agendapunten 13 en 15, pagina 159 
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leerlingen kon doorgaan. De Burgemeester zegt toe na te gaan hoe de daartoe nodige 
maatregelen te treffen.386 
En in hetzelfde verslag over 1926 ook nog dit: 
Mevr. J. Best-Zijp neemt haar benoeming tot lid van de Commissie van Toezicht op de 
Vakschool voor Meisjes aan. 
 
3.38 Ontslag W.P.C. Rahder en de pensioenbijdrage. 
Mej. W.P.C. Rahder verzoekt om eervol ontslag als lerares aan de Vakschool voor Meisjes. 
Het bestuur van het Landbouwhuishoudonderwijs is bereid een vergoeding te geven van 
ƒ300,- jaarlijks vermeerderd met 10% als pensioenbijdrage.387 
 
3.39 Subsidieaanvraag van de Landbouwhuishoudvereniging 
Bij de raad is in april  1927 een verzoekschrift388 van de Vereniging voor Landbouwhuishoud-
onderwijs binnengekomen met de vraag om een subsidie van ƒ1477,- voor het jaar 1928. 
 
3.40 Financiën van de Vakschool, Ambachtsschool, Avondnijverheidsonderwijs  
Raming voor 1931389 
a Voor de Ambachtsschool aan kosten  ƒ42280,- 
   Rijkssubsidie                                      ƒ29596,- 
   Bijdrage van Hoorn                            ƒ12684,- 
b Kosten Avondnijverheidsschool          ƒ8806,- 
   Rijkssubsidie                                       ƒ6164,20 
   Bijdrage van Hoorn                             ƒ2641,80 
c Cursussen Landbouwhuish. ond.       ƒ6830,- 
   Rijkssubsidie                                      ƒ4781,- 
   Bijdrage Hoorn                                  ƒ2049,00 
 
Totale uitgaven/kosten voor Hoorn   ƒ17374,80 
 
3.41 Uitgaven voor het onderwijs in 1932 
Uit paragraaf 41 over 1932 390. 
Voor de Vakschool voor Meisjes 
a Brutokosten voor Hoorn                      ƒ6610,80 
   Ingekomen van omliggende gemeenten ƒ1221,48 
Netto voor Hoorn                                        ƒ5389,32 
 
b Bruto Bijdrage Ambachtsschool              ƒ12684,00 
   Van omliggende Gemeenten               ƒ5469,84 
   Nettokosten voor Hoorn                      ƒ7214,16 
 
c Brutokosten Avondnijverh. ond.              ƒ2641,80                                     
   Van omliggende Gemeenten                    ƒ258,02 
   Nettokosten voor Hoorn                          ƒ2383,78 
 

 
386 GAH  0349/98 Jaarvergadering 25 Januari 1827 
387 GAH Raadsvergadering 29 Maart 1927, Agendapunt 23 
388 GAH Raadsvergadering 17 Mei 1927, Ingekomen stukken 
389 GAH 1816/1177. Dienst 1932 
390 GAH 1816-1176, blz. 111 
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d Brutokosten Landbouwh. ond.               ƒ2049,00 
   Van omliggende Gemeenten                    ƒ858,94 
   Nettokosten voor Hoorn                     ƒ1190,06 
 
3.42 Personeel van het Lager Nijverheidsonderwijs in 1934 
Onderwijzend personeel:391 
- A.C. Th. Nijhoff: Directrice en lerares koken en voedingsleer, 
- H.J. Uittenbogaart: Tijdelijk lerares Costuumnaaien, 
- G. Koster: lerares waschbehandeling en Huishoudkunde, 
- J.IJ. Bouvy: Tijdelijke lerares Koken en Voedingsleer, 
- D.A.A.W. Dobbe: tekenleraar, 
- V. v.d. Plaats: lerares waschbehandeling en huishoudkunde, 
- H.W.M. Wagenaar-Reisiger: tijdelijk lerares cursus Kinderjuffrouw, 
- C. Faber: lerares voortgezet L.O., 
- L.B. van Albada: lerares voortgezet L.O.. 
- Vacature tijdelijke lerares in kostuumnaaien. 
-J. van Petten: conciërge. 
 
3.43 Wijziging naam Vakschool voor Meisjes 
B&W stellen voor de naam Vakschool voor Meisjes te wijzigen in die van: "Huishoud- en 
Industrieschool voor Meisjes."392 
Dit voorstel wordt gedaan omdat de huidige benaming het karakter van de daarmee bedoelde 
instelling niet voldoende weergeeft. De indruk wordt gewekt dat er meer uitsluitend onderwijs 
in Naaldvakken wordt gegeven, terwijl in werkelijkheid Huishoudonderwijs in de ruimste zin 
wordt verstrekt. Noch de Minister, noch de commissie van toezicht hebben bezwaar tegen de 
naamsverandering. 
Mevr. Keyser-Lens ziet het nut van het voorstel niet in. Toen de school gesticht werd en de 
Gemeente  na lang aandringen er toe over ging er een Gemeenteschool van te maken (de 
eerste van ons land!) gaf de inspecteur de raad om de school "Vakschool voor Meisjes" te 
noemen. Waarom nu dan deze verandering? Om tegemoet te komen aan de wens van de 
Directrice die concurrentie vreest van het zich deftiger noemende Landbouwhuishoud-
onderwijs? 
Het moet dan Huishoud- en Industrieschool worden. 
Maar wat voor Industrie wordt daar geleerd? En waarom juist de nadruk op dat huishoudvak? 
De eigenlijke Huishoudstersklasse verdwijnt waarschijnlijk dit jaar wegens gebrek aan 
leerlingen. In het woord Vakschool is alles opgesloten wat men er onder verstaan wil. 
Zij heeft de hele wordingsgeschiedenis meegemaakt; daarom hoopt ze dat dit voorstel niet 
aangenomen wordt. Mevrouw Keyser is echter als een roepende in de woestijn. Zij is het 
enige Raadslid dat tegenstemt. 
 
3.44 Voorzichtig zijn met subsidies n.a.v. Landbouw Huishoudonderwijs 
In de Raadsvergadering van 30 Januari 1934393 merkt Plomper op voorzichtig te zijn met 
onderwijssubsidies, gezien de ervaring met het Landbouwhuishoudonderwijs. Daar ging alles 
eerst met een gesloten beurs. Later is de vergoeding voor het gebruik van de lokalen 
verminderd. En nu is deze school met ingang van 1 December 1933 opgeheven. Voor de 

 
391 GAH 1816-1179, jaar 1934 
392 GAH 0349-106, pagina 38, 3 Maart 1931 
393 GAH 0349-114, Jaar 1934, 2de blad 
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inrichting van de lokalen heeft de Gemeente grote kosten moeten maken en thans worden ze 
niet meer gebruikt. 
 
3.45 Benoemingen aan de Huishoud- en Industrieschool in 1934 
Uit de notulen van de Raadsvergadering van 18 December 1934394 blijkt dat B&W het 
betreuren dat de benoeming van 2 leden voor de commissie van Toezicht aan de 
Huishoudschool wordt aangehouden. 
Tot lerares costuumnaaien wordt benoemd Mej. G.J. de Leur met negen stemmen tegen zes 
stemmen voor Mej. Hoogkamer. Mej. de Leur wordt voor 6 uren aangesteld. 
Om de geregelde gang van zaken in het onderwijs zeker te stellen, was door B&W al met 
ingang van 11 Oktober 1934 met goedkeuring van de Minister van O.K.W. tot tijdelijk lerares 
benoemd Mej. S. Mooien te Edam. Zij was reeds eerder aan de school werkzaam geweest. 
Met het oog op het gering aantal lessen is het noodzakelijk dat de nieuw te benoemen 
onderwijzeres in Hoorn of omgeving woont. Omdat dat voor Mej. Mooien geldt, benoemt de 
Raad haar voor 6 à 7 uur per week. 
 
3.46 Benoeming Commissie van Toezicht Huishoud- en Industrieschool 
Mevr. Van der Zel heeft haar benoeming tot lid van de commissie van Toezicht op de 
Huishoud- en Industrieschool aangenomen.395 
 
3.47 Benoeming396 leerkrachten  Hoenderteelt en Opfok jongvee. 
Mej. J.E. Geesink wordt benoemd tot tijdelijk lerares aan de Huishoud- en Industrieschool 
voor Meisjes. 
Tot tijdelijk leraar in Natuur- en Scheikunde, Hoenderteelt en de Opfok van jongvee wordt de 
heer J. Duursma met algemene stemmen benoemd. Hij is tevens hoofd van de Lagere 
Tuinbouwschool alhier. 
 
3.48 Aanpassen heffing schoolgeld. 
De Raad beslist zonder hoofdelijke stemming vast te stellen een aanvulling van de 
verordening op de heffing van schoolgeld voor de Huishoud- en Industrieschool voor 
Meisjes397. 
De Minister van O.K.W. ziet graag dat de schoolgeldregeling voor het volgen van de 
Landbouwhuishoudcursus zoveel mogelijk overeenstemt met dat voor soortgelijke cursussen 
in andere gemeenten.398 
Daarom wordt aan de verordening toegevoegd: 
Klasse I: ƒ800,- tot ƒ1000,-, 
Klasse II: ƒ1000,- tot ƒ1200,-, 
Klasse III: ƒ1200,- tot ƒ1400,-, 
Klasse IV: meer dan ƒ1400,-. 
Het bedrag van het schoolgeld hangt af van het aantal schooldagen: 3, 2 of 1. 
Bij 3 dagen ƒ12, ƒ17, ƒ23 of ƒ30,-. 
Bij 2 schooldagen ƒ10,-, ƒ15,- of ƒ20,-. 
Bij 1 dag ƒ10,-. 
 

 
394 GAH 0349-114, Jaar 1934, 2de blad 
395 GAH 0349/115, Raadsvergadering 5 Maart 1935, Agendapunt 5 
396 GAH 0349/115, Raadsvergadering 30 Juli 1935, Agendapunt 10 en 11 
397 GAH 0349/115, Raadsvergadering 3 September 1935, Agendapunt 8, Bijlage 4 
398 GAH 0349/115, Raadsvergadering 3 September 1935, Agendapunt 8, Bijlage 4 
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3.49 Ontslag van de tekenleraar ivm bezuiniging en benoemingen 
B&W stelt voor de Hr. Dobbe eervol ontslag te verlenen als leraar tekenen aan de Huishoud- 
en Industrieschool voor Meisjes.399 
De Minister van O.K.W. heeft op 3 Juli 1935 meegedeeld dat het aantal lesuren van 26 tot 24 
moet worden beperkt. In het nieuwe lesrooster wordt er van uit gegaan dat het vak tekenen 
voorlopig vervalt. 
De Raad kan zich niet verweren tegen deze regelrechte bezuiniging en ontslaat - na veel 
discussie - met ingang van 1 Februari 1936 met 12 tegen 3 stemmen de heer Dobbe als 
tekenleraar aan de Huishoudschool. 
De Raad verlengt de tijdelijke benoeming van de dames: C. Faber, algemeen vormend 
onderwijs; G. Rijsdorp, lingerienaaien; G.J. de Leur, costuumnaaien en van S. Mooyer, 
lingerienaaien. 
 
Mevr. J. Best-Zijp wordt benoemd tot lid van de Commissie van Toezicht op de Huishoud- en 
Industrieschool.400 
C. Faber, G.J. de Leur, S. Mooijen, J.E. Geesink, en J. Duursma worden benoemd tot 
leerkracht aan de Huishoud- en Industrieschool.401 
Eervol ontslag wordt verleend aan Mej. van de Plaats, maar dit besluit wordt later ingetrokken 
en gewijzigd in het verlenen van verlof buiten bezwaar van de Gemeentekas. 
 
Er is een vacature ontstaan doordat Mej. G. Rijnsdorp niet meer voor een benoeming in 
aanmerking wilde komen. Er is een voordracht gemaakt waarop staan:402 
-Mej. Boelhouer uit Bloemendaal, 
-Mej. Klimp uit Alkmaar en  
-Mej. Van de Velde uit Breda. 
De eerste 2 stemmingen gaan gelijk op. Boelhouwer zowel als Klimp krijgen 7 stemmen; bij 
loting wordt benoemd Mej. S.K. Klimp te Alkmaar. 
 
Mej. Van de Plaats krijgt eervol ontslag als lerares.403 Het besluit is het gevolg van het feit dat 
bij Koninklijk Besluit van 6 Augustus 1935 de toelatingsleeftijd voor de Lagere Nijverheids-
school verhoogd is van 12 jaar tot 12 jaar en 8 maanden. Hierdoor behoefde met ingang van 1 
September 1936 het 1ste leerjaar van de Algemene Opleidingscursus aan de Huishoud- en 
Industrieschool voor meisjes, slechts in twee parallelklassen, in plaats van drie te worden 
gesplitst zoals in voorgaande jaren. 
Het gevolg is dat een lerares overbodig is geworden en dat er aan één ontslag kon worden 
verleend. Dit ontslag mag niet eerder ingaan dan na 3 maanden na opzegging van de 
betrekking. 
Gelezen het voorstel van de Directrice geven B&W de Raad in overweging per 1 Januari 1937 
eervol ontslag te verlenen. 
De Raad besluit aldus. 
De Raad hoopt dat er volgend jaar wellicht uren beschikbaar zullen zijn.   
 
Mevrouw S. Laan-Zeilstra wordt aanbevolen als lid van de Commissie van Toezicht voor de 
Huishoud- en Industrieschool. Zij wordt benoemd in 1936.404 

 
399 GAH 0349/115, Raadsvergadering 20 Oktober 1935, Agendapunt 11 en 16, pagina's 216 en 222 
400 GAH 0349/116, pagina 24 
401 GAH 0349/116, verschillende Jaarvergaderingen 
402 GAH 0349/116, Raadsvergadering Dinsdag 14 July 1936, Agendapunt 5 
403 GAH 0349/116, Raadsvergadering 29 September 1936, Agendapunt 20. 
404 GAH 0349/116, Raadsvergadering 29 Decenber 1936 



 
 

191 
 

 
3.50 De schoolgeldregeling leidt tot verwarring 
De schoolgeldregeling 405is anders dan bekend was bij de start van de cursus. Daardoor is 
grote verwarring ontstaan bij de ouders die een dochter hadden ingeschreven. Velen zelfs 
lieten hun kind niet naar school gaan en schreven het uit 
De Raad volgt B&W in zijn mening het voorstel voorlopig aan te houden. 
 
Op 7 September 1937 gaat de Raad uitgebreid in op de voorgeschiedenis van de schoolgeld-
aanslagen. De Raad verenigt zich met het nieuwe voorstel, maar blijft van mening dat B&W 
meer alert hadden kunnen optreden. 
De Verordening gaat uit van de volgende bedragen: 
A Voor de Algemene Opleidingscursus en de Middagcursussen ƒ5,- tot ƒ85,- afhankelijk van 
de Hoofdsom. 
B De cursus voor Huisnaaister, Costuumnaaister en Kinderjuffrouw; tarief A verhoogd met 
50%. 
C De Landbouwhuishoudcursus heeft een schoolgeld dat afhankelijk is van het aantal 
schooldagen per week: 
- 3 schooldagen vanaf ƒ12,- tot ƒ30,-. 
- 2 schooldagen van ƒ10,- tot ƒ20,-. 
- 1 Schooldag ƒ10,-. 
 
3.51 Benoemingen aan de Huishoud- en Industrieschool 
Mej. H.W.M. Wagenaar-Reisiger, lerares, vraagt eervol ontslag van de Huishoud- en 
Industrieschool. 
Mej. W.A. Oosterveld te Haarlem wordt aanbevolen als lerares aan de Huishoud- en 
Industrieschool.406 
F. Groot treedt periodiek af als lid van de Commissie van Toezicht van de Huishoud- en 
Industrieschool. 
B&W bevelen aan:407 
1. F. Groot en 2. H. Kaldenbach. 
De Raad gaat over tot het benoemen van F. Groot met algemene stemmen (15). 
 
3.52 De wachtgeldregeling van D.A.A.W. Dobbe 
Ter sprake komt de wachtgeldregeling van de vakonderwijzer in tekenen dhr. Dobbe. Hij is 
op 1 Januari 1929 na een diensttijd van ruim 15 jaar eervol ontslagen omdat de betrekking 
werd opgeheven.408 Ook was hij van 5 September 1922 tot 1 Februari 1936 leraar aan de 
Huishoud- en Industrieschool. Zijn ontslag als tekenleraar was geënt op de toen voor 
gemeentepersoneel geldende wachtgeldregeling, omdat die voor onderwijzers niet van 
toepassing was op vakonderwijzers. 
Het wachtgeld bedroeg in 1929: 
1 Jaar ƒ1886,85, dat was ¾ van het laatst genoten salaris en 3 jaar ƒ1257,90 of de helft van 
het salaris. 
Op grond van billijkheid is zijn wachtgeld 2x met 3 jaar verlengd. Zo is hij op 1 Januari 10 
jaar in het genot van wachtgeld. 

 
405 GAH 0349/117 Raadsvergadering van 13 Juli 1937 en Raadsvergadering 7 September 1937 
406 Raadsvergadering 13 Juli 1937. Agendapunt 18, pag. 195, 208 en bijlage XXI. Raadsvergadering 12 Oktober 
1937 Agendapunt 17 en 18 
407 Raadsvergadering 28 December 1937, Agendapunt 17 
408 De begrotingsvergaderingen van 7 t/m 9/12/1938 
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Nu heeft Dobbe aan B&W gevraagd opnieuw een regeling te treffen ter voortzetting van 
betaling van het wachtgeld, zo mogelijk overeenkomend met de regeling die voor andere 
gemeenteambtenaren geldt. Hoewel de financiële positie van de Gemeente niet best is, stellen 
B&W voor het laatst betaalde wachtgeld van ƒ1257,90 nogmaals met 3 jaar te verlengen. 
Bovendien heeft Dobbe andere functies bekleed, waar hij wel een pensioenbijdrage voor heeft 
betaald, maar die niet pensioengeldig, zijn te weten als leraar aan de avondnijverheidsschool. 
De wachtgeldregeling wordt nader bepaald op ƒ150,- en ƒ600,-. 
 
3.52 Verslagen Huishoud- en Industrieschool en de Ambachtsschool over 1939 
Voordat aan de raadsvergadering van juni 1940 begint, schenkt de voorzitter aandacht aan de 
Duitse inval op 10 Mei en de gevolgen die dat zal hebben. 
Ingekomen zijn het verslag van de Huishoud- en Industrieschool over 1939. Idem voor het 
verslag van de Ambachtsschool over hetzelfde jaar en ook het verslag van de Commissie tot 
Wering van Schoolverzuim.409 
 
3.53 Huisvesting Huishoud- en Industrieschool in Mei 1940 
De leerkrachten van de Huishoud- en Industrieschool gaven van begin September tot 3 
November 1940 les in:410 
a een lokaal van het voormalige Buitengasthuis, 
b een lokaal van het Drechterlandse Huis, 
c een bovenlokaal van het Waaggebouw, 
d een kamer in de Hoofdtoren, 
e een kamer van J. Vermande op het Grote Noord. 
 
Doordat het voormalige Oost-Indiëhuis vrij kwam, kon op 5 November het onderwijs van de 
Huishoud- en Industrieschool in dat gebouw worden geconcentreerd.  
Met ingang van 5 November kon het onderwijs aan de 6de en 7de klassen der Openbare Lagere 
Scholen, dat in de Pastorie van de Remonstrantse Gereformeerde kerk slechts gedurende 
halve dagen kon plaats hebben - na het overbrengen van die klassen naar het voormalige 
Oost-Indiëhuis weer in volle omvang plaats vinden. 
 
3.54 De vergoeding door de Militairen voor het gebruik van de Huishoudschool 
                                                      Nota411. 
Met de 1ste Luitenant Wildschut en de Vaandrig Talen werd heden ten aanzien van de 
Huurvergoedingen voor de Gemeentegebouwen het volgende overeengekomen: behoudens 
goedkeuring door Burgemeester en wethouders. 
Op 31 October j.l. werden voorlopige huurvergoedingsbedragen door voornoemde commissie 
voorgesteld, waarvan de volgende bedragen gehandhaafd kunnen worden: 
Huishoud- en Industrieschool              ƒ1848,- per jaar, 
School nr 1                                                     ƒ2048,- per jaar, 
School nr 2                                                      ƒ3360,- per jaar, 
School nr 3                                                     ƒ2940,- per jaar, 
Gymnastiekschool                                         ƒ1040,- per jaar, 
Muziekschool                                                      ƒ360,- per jaar. 
 
Verder werden de volgende wijzigingen in de voorlopig vastgestelde bedragen aangebracht: 

 
409 GAH 0349/120, Raadsvergadering 25 Juni 1940, blz. 85 
410 GAH 0349/120, 3 Januari 1940. Bijlage 9. 
411 Nota van de Gemeente van 11 November 1939 
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1 Van de U.L.O. met een totaal inhoud van 3200 m3  wordt voor militaire doeleinden gebruikt 
2900 m3, terwijl de overige 300 m3 van Gemeentewege wordt gebruikt voor opslag van 
banken, zodat de huurvergoeding in plaats van ƒ1920,- per jaar wordt ƒ1740,- per jaar. 
2 Van de school Muntstraat was de inhoud volgens tekening vastgesteld op 5200 m3. De 
inhoud blijkt door een afwijking in de kapconstructie in werkelijkheid 4500 m3 te bedragen, 
zodat de huurprijs niet ƒ2700,- per jaar, doch ƒ2340,- per jaar wordt. 
 
3 Van de school aan de Kruisstraat werd alleen de verdieping voor militaire doeleinden 
afgestaan. De parterre was reeds aan het Staatsbedrijf  P.T.T. verhuurd. Bij de inhouds-
berekening van de verdieping werd de gehele inhoud van de kap meegerekend, hetgeen 
onjuist is. De helft van de kapinhoud, die niet als zonder gebruikt kan worden, moet dus 
geacht worden ten dienste van de parterre te zijn. De inhoud is dan niet 1750 m3, doch 
1490m3, zodat de huurprijs van ƒ770,- per jaar op ƒ655,60 per jaar gebracht moet worden. 
4 Van de Boterhal werd slechts 445 m3 van de 1450 m3 gebruikt, terwijl de eier- en 
boterveilingen normaal voortgang kunnen hebben. De huurprijs wordt dan ƒ213,60 per jaar, in 
plaats van ƒ696,- per jaar. 
5 Tenslotte werd van de Rijkstuinbouwwinterschool in 2 perioden verschillende gedeelten 
gebruikt, n.l. van 25 Augustus - 22 October de halve school en de halve kap, d.i. 1858 m3 
tegen een huurprijs van f 1040,- per jaar (1858 × 7 × 8%) en de andere helft van de kapruimte 
n.l. 500 m3 × ƒ4,- geschatte waarde × 8%=ƒ160,- per jaar. Deze kaphelft toch dient tevens ter 
afscherming van het gedeelte van het gebouw, dat niet voor militaire doeleinden wordt 
gebruikt. 
De totale huurprijs per jaar bedraagt dus voor de periode van 25 Augustus tot 22 October 
ƒ1200,- per jaar. In de 2de periode van 22 October tot heden, is in gebruik voor militaire 
doeleinden 596 m3 en voor de school 2241m3. 
Tevens moet hierbij worden gerekend een derde gedeelte gang á 160 m3 en een vierde 
gedeelte kap à 250m3, of totaal 1006m3× ƒ7,- × 8% = ƒ563,- per jaar. Van de gangruimte 
werd niet een kwart gedeelte gerekend, zoals de verhouding 596:2241 ongeveer aangeeft, 
doch een derde gedeelte, daar het militaire gebruik intensiever als het schoolgebruik. 
De jaarvergoedingen, welke nog steeds doorgaan zijn dus voor: 
 
Huishoud- en Industrieschool                    ƒ1848,- per jaar 
School nr 1                                                        ƒ2048,- per jaar 
School nr 3                                                        ƒ2940,- per jaar 
U.L.O. - school                                                  ƒ1740,- per jaar 
Gymnastiekschool                                            ƒ1040,- per jaar 
Kruisstraatschool , boven                                   ƒ655,60  per jaar 
Rijkstuinbouwwinterschool                                 ƒ563,- per jaar 
 
De vergoedingen voor de gebouwen, welke reeds ontruimd zijn, bedragen: 
School nr 2 voor gebruik van 25 Augustus - 8 November: 
75/365 × ƒ3360,- =                                                                          ƒ960,- 
School Muntstraat 4, gebruik van 25 Augustus - 2 November 
69/365 × ƒ2340,- =                                                                         ƒ442,35 
de Boterhal, gebruik van 25 April - 19 October 
177/365 × ƒ213,60=                                                                       ƒ105,81 
De Muziekschool, gebruik van 29 Augustus - 20 September 
23/365 × ƒ360,- =                                                                            ƒ22,68 
De Rijkstuinbouwwinterschool, van 25 Augustus tot 22 October 
58/365 × ƒ1200,- =                                                                        ƒ190,68 
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Totale vergoeding ineens                                                             ƒ1451,52 
 
 
3.55 Overzicht van stukken over de Huishoud- en Ambachtsschool in 1940   
In de verslagen 194,195, 196, 197, 198, 199, 276 en 200 staat veel over de 
Avondnijverheidsschool, de Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes.412 
In nr. 200 staat een brief van het Departement van O.K. en W. betreffende de uitbetaling van 
salaris aan personeel dat naar het buitenland is uitgeweken: 
Kort na de Duitse inval draagt de inspecteur van het Lager Onderwijs namens de secretaris-
generaal, waarnemend hoofd van het Departement van O.K. en W. aan de schoolbesturen en 
Gemeenten op om geen salaris dat rechtstreeks of indirect uit 's Rijks kas afkomstig is, te 
betalen ten behoeve van die personen werkzaam bij het onderwijs, die zich eventueel door de 
vlucht naar het buitenland de mogelijkheid hebben ontnomen tot vervulling van hun taak. 
Evenmin krijgen hun gezinnen salaris. 
 
3.56 Ontslagen aan de Huishoud- en Industrieschool in 1941 
Op grond van haar verzoek verleent de Raad m.i.v. 17 Juli 1941 eervol ontslag aan mej. 
Geertruida Johanna de Leur, geboren 25 Mei 1910, als lerares Costuumnaaien aan de 
Huishoud- en Industrieschool, alhier.413 
Op grond van haar verzoek verleent de Raad met ingang van 1 September 1941 eervol ontslag 
aan mej. Johanna Elisabeth Geesink, geboren 13 Oktober 1941, lerares in de 
Landbouwhuishoudkunde aan de Huishoud- en Industrieschool, alhier. 
 
3.57 Toelatingsvoorwaarden tot de scholen  in 1945 
Begin mei 1945 wordt de Bevrijding gevierd. Slechts enkele leerlingen waren op de 
Huishoudschool aanwezig. Door de emoties waren ze niet in staat behoorlijk te werken. De 
directrice heeft hen naar huis laten gaan en vertrouwt er op dat ze voor deze dagen naar eigen 
goeddunken mag handelen. 
 
Een toelatingsadvertentie wordt in juni geplaatst:414 
Meisjes die 6 klassen G.L.O. hebben doorlopen kunnen ongeacht hun leeftijd worden 
geplaatst: 
-in de 2-jarige vooropleiding, 
-in de 3-jarige Landbouwhuishoudcursus, 
-in de 2-jarige opleiding voor meisjes afkomstig van U.L.O. of H.B.S. tot Hulp in de  
 Huishouding, 
-in de 3-jarige middagcursus in de Naaldvakken voor niet-leerplichtige meisjes. 
Bij aanmelding het trouwboekje of de stamkaart en het schoolrapport meebrengen. 
De advertentie zal 1x in de Vrije Hoornse Courant van 2 Juni geplaatst worden. 
 
3.58 Gebrekkig onderwijs en andere problemen aan de Huishoudschool 1944/1945 
Blijkens mededelingen van de leerlingen van de Huishoud- en Industrieschool is deze school 
gedurende de laatste 2 maanden van 1944 gesloten geweest.415 
Op 2 maart 1945 schrijft het Departement van O.K. en W. dat daar berichten binnen komen 
dat aan tal van scholen geen les meer wordt gegeven. Het Departement draagt de 

 
412 GAH 0349-735 in 1940, pag. 171 
413 GAH 0349/121, 8 April 1941, pag. 16 en 27 Juni 1941 
414 GAH 0349/740, nr. 196  1945 
415 GAH 0349-740. nr. 195/4 Jaar 1945 
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schoolbesturen op er aan mee te werken dat het onderwijs in welke vorm dan ook, doorgang 
vindt. De secretaris-generaal geeft aan dat leerlingen wat betreft de Naaldvakken nog wel 
verstelwerk kunnen doen met behulp van oude kledingstukken. Wil een personeelslid hieraan 
niet meewerken dan past schorsing voor onbepaalde tijd, zonder een salaris. 
De Directrice van de Huishoudschool geeft op 17 April 1945 bericht dat het onderwijs 
volledig is hervat op 10 April met uitzondering van de Huishoudelijke Praktijkvakken, omdat 
er gebrek is aan Gas en Electriciteit. 
De Directrice Mej. Nijhof schrijft op 1 Mei 1945 dat haar particuliere Huishoudster ziek is; 
een vervangster is er niet. Omdat ze zelf voortdurend op school moet zijn, kan ze onmogelijk 
zonder hulp. Omdat de assistente van de school, Mej. Schekkerman, momenteel weinig werk 
heeft, vraagt de Directrice of ze haar tijdelijk en gedeeltelijk voor haar particuliere 
huishouding mag gebruiken. 
 
3.59 Beknopt verslag van Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes, 1944-1946. 
In de periode 15 November 1944 tot 10 April 1945 is er gebrek aan brandstoffen. Daardoor 
zijn er slechts huiswerklessen van 2 uur. Voor de leerlingen uit de stad en voor de leerlingen 
van buitenaf, vindt dit 1x per 2 weken plaats.416 
 
Op 21 Juni 1945 deelt de minister mee dat sinds 1 April de naam van het Departement weer 
Departement van O.K. en W. is. Hij vraagt aan de scholen een beknopt verslag over de 
toestand van de gebouwen, de inventaris, de voorraden en recente mutaties in het personeel 
over  het tijdvak dat het contact verbroken was. 
Weer doet hij een beroep op het plichtsbesef van het personeel. Als leerplichtige leerlingen 
spijbelen, dienen ze te worden verwijderd. 
Het onderwijs in het Duits moet onmiddellijk vervallen. Gehandhaafd blijft het onderwijs in 
lichamelijke oefening, alsmede het onderwijs in zingen. 
 
De gebouwen zijn in Hoorn in goede staat, er is voldoende meubilair aanwezig. 
Er zijn in de Huishoudschool enige levensmiddelen en wat textiel in voorraad. 
Onder het personeel zijn geen mutaties. De bediende is op 13 Mei gevangen genomen 
aangezien hij lid was van de N.S.B. Er is een oproep geplaatst ter vervanging. 
 
Op 4 December 1945 deelt de gemeente-architect mee dat in de Huishoudschool  2 lokalen 
zijn aangesloten op het elektriciteitsnet. De andere lokalen zijn nog voorzien van 
gasverlichting, die echter slecht is. Hij vraagt voor ƒ875,- te mogen overgaan te mogen 
overgaan tot voldoende elektrische verlichting. 
Om brandstof te besparen duurt de Kerstvakantie tot 5 Januari 1946. De extra vrije dagen 
hoeven niet te worden ingehaald. 
Op 31 Januari 1946 keurt de Minister het lesrooster van 1 September tot en met 31 December 
1945 goed. 
"Maar voor de opleiding Hulp in de Huishouding met 6 leerlingen hadden B&W eerst mijn 
goedkeuring moeten vragen. Ik zal er in berusten dat deze opleiding gedurende deze cursus 
wordt voortgezet". 
 

 
416 Uit Jaarverslagen Gemeenteraad 1945-1946 
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4 U.L.O. 
Dit hoofdstuk is geschreven door Sietse Postma en staat op de website van Oud Hoorn. 
Hartelijk dank aan Sietse Postma voor deze medewerking. 
 
4.1 Een school aan de Draafsingel 

Korte geschiedenis 
Het schoolgebouw aan de Draafsingel is in het eerste kwart van de vorige eeuw gebouwd voor 
Gemeenteschool no. 3. Dat was een school voor ‘meer uitgebreid lager onderwijs’ (M.U.L.O.) 
Een paar jaar na de opening van de school worden de klassen zeven tot en met negen 
verzelfstandigd en elders gehuisvest. Gemeenteschool no. 3 is dan een gewone lagere school. 
Direct na de Tweede Wereldoorlog ruilen de Gemeentelijke U.L.O. en Gemeenteschool no. 3 
van gebouw. De U.L.O. (vanaf 1968 Mavo) blijft op de Draafsingel tot de school midden 
jaren zeventig naar de Grote Waal verhuist.  
Het pand aan de Draafsingel biedt daarna onderdak aan het vormingsonderwijs en het 
onderwijs aan volwassenen. Rond 2010 komt het gebouw leeg te staan en worden er plannen 
gemaakt het te verbouwen tot appartementencomplex. Het duurt even voordat deze uitgevoerd 
kunnen worden.  
 
4.2 Burgerscholen in Hoorn 
Een lagere school voor elke stand 
Rond 1915 zijn er in Hoorn vier openbare en twee katholieke scholen voor lager onderwijs. Er 
is één christelijke lagere school. De openbare scholen zijn: de Eerste burgerschool voor 
jongens aan de Ramen, de Eerste burgerschool voor meisjes op het Kerkplein, de Tweede 
burgerschool voor jongens en meisjes in de Kruisstraat en de School voor kosteloos onderwijs 
in de Muntstraat. 
De Eerste burgerscholen zijn duurder dan de Tweede burgerschool. Voor de Eerste 
burgerschool voor jongens is het schoolgeld voor klas 1 t/m 3 dertig gulden per jaar. De 
hogere klassen zijn een tientje duurder. De school kent geen aangepast tarief voor 
minvermogenden. Voor een volgend kind uit hetzelfde gezin wordt wel korting verleend. De 
Tweede burgerschool kost ƒ1,20 per maand, ongeacht het leerjaar. Minvermogenden betalen 
de helft. Ook hier korting voor elk volgend kind uit hetzelfde gezin. 
De Tweede burgerschool biedt onderwijs in hetzelfde wettelijk voorgeschreven minimum 
vakkenpakket als de School voor kosteloos onderwijs. De Eerste burgerscholen bieden echter 
meer uitgebreid lager onderwijs (M.U.L.O.); op het lesrooster staan meer vakken dan 
minimaal verplicht zijn en de scholen hebben negen jaarklassen. De Tweede burgerschool 
heeft acht klassen van negen maanden en de School voor kosteloos onderwijs telt twaalf 
halfjaarlijkse klassen. 
 
4.3 Samenvoeging en een nieuw gebouw 
Op 24 augustus 1915 besluit de gemeenteraad de Eerste burgerschool voor jongens en de 
Eerste burgerschool voor meisjes op te heffen en met ingang van 1 september 1916 een Eerste 
burgerschool voor jongens en meisjes op te richten. Voor deze school zal een nieuw gebouw 
neergezet worden op de hoek van de Draafsingel en de dan nog naamloze toegangsweg naar 
de Rijks-HBS (vanaf 1922 de Johan Messchaertstraat).  
De raad besluit dat het perceel dat nodig is voor de bouw (sectie D, no. 1697) voor 
tienduizend gulden kan worden gekocht van mejuffrouw C.P.C. Fabius en de heer J.K.A. 
Fabius uit Baarn. B en W krijgen een bouwkrediet van 45.600 gulden. Stadsarchitect Jacob 
Faber tekent de nieuwe school, die onderdak zal gaan bieden aan circa 220 leerlingen.  
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Door de samenvoeging van de Eerste burgerschool voor jongens met die voor meisjes zijn 
alle openbare lagere scholen in Hoorn nu gemengd. Het is dus het niet langer nodig expliciet 
aan te geven of een school voor jongens of voor meisjes of voor beide is. Op 11 Januari 1916 
besluit de gemeenteraad dan ook de toevoegingen ‘voor jongens’ etc. af te schaffen.  
In één moeite door besluit de raad de schoolnamen nog verder te vereenvoudigen. De School 
voor kosteloos onderwijs heet voortaan Gemeenteschool no. 1, de Tweede burgerschool wordt 
Gemeenteschool no. 2 en de nieuwe Eerste burgerschool gaat Gemeenteschool no. 3 heten. 
Deze namen blijven in gebruik tot 1950. 
 
Officiële opening 
De bouw van de nieuwe school gaat snel. September 1916 wordt het gebouw in gebruik 
genomen. De bouwkosten inclusief gas en water zijn ƒ48.650,64. De aanleg van de centrale 
verwarming bedraagt ƒ2.519,90. 
Op dinsdag 5 september vindt de officiële opening plaats. Om half elf verzamelen zich in de 
vestibule van de school het dagelijks bestuur van de gemeente, de gemeentesecretaris, de 
commissie van toezicht op het lager onderwijs, gemeentearchitect Faber en de uitvoerders van 
de bouw, vader en zoon Broertjes. De notabelen worden ontvangen door het hoofd van de 
school, de heer P.L.A. Janssen, en het onderwijzend personeel. De leerlingen staan opgesteld 
in de vestibule en op de trap.  
Burgemeester De Jongh en wethouder Schottee de Vries zijn afwezig. Beiden zijn ziek.  Mr. 
A.A. Huizenga vervangt hen. Hij leest een telegram van de burgemeester voor: “Verzoeke 
beleefd èn gemeentearchitect èn onderwijzend personeel mijn hartelijke gelukwensen te 
willen overbrengen bij de voltooiing van de nieuwe M.U.L.O.-school.” 
In zijn toespraak wijst waarnemend burgemeester Huizenga erop dat er meer aan de hand is 
dan de opening van een nieuw schoolgebouw voor twee samengevoegde gemeentescholen. In 
deze nieuwe school zal de co-educatie [gemeenschappelijk onderwijs aan jongens en meisjes] 
zijn voltooiing vinden. Hij merkt op dat het moderne en riante gebouw beter meubilair 
verdient. De financiële toestand van de gemeente liet de aanschaf van nieuw meubilair echter 
niet toe. Huizenga heeft veel waardering voor het werk van de gemeentearchitect: “U heeft de 
stad verrijkt met een sierlijk gebouw, dat waardig aansluit aan de naaste omgeving.” 
Ter afsluiting maakt het gezelschap onder leiding van de heren Janssen en Faber een 
rondgang door het gebouw. 
 
Trapgevels en baksteen 
De school die Jacob Faber heeft ontworpen telt elf lokalen, verdeeld over twee bouwlagen. 
Het is een asymmetrisch gebouw. De voorgevel is schuin geplaatst ten opzichte van de 
zijgevels. Daardoor is de hoofdingang precies op de hoek van de Draafsingel en de Joh. 
Messchaertstraat. Zowel de gevels als het interieur zijn versierd met bakstenen ornamenten. 
De trapgevels geven het gebouw een neo-renaissancistisch aanzien.  
Hoewel de monumentale, in een combinatie van natuur- en baksteen uitgevoerde trap in de 
hal van de school Berlagiaans aandoet, is de nieuwe gemeenteschool zeker geen voorbeeld 
van het rationalistische bouwen dat architect Berlage nastreefde. Het gebouw roept door de 
bakstenen ornamenten eerder associaties op met de Amsterdamse School, die zich juist afzette 
tegen het modernisme van Berlage. Het gebouw mist echter de expressieve en fantastische 
vormen die typerend zijn voor de expressionistische bouwstijl van de Amsterdamse School.  
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4.4 Sieraad met gebreken 

Schoolhoofd Janssen uit zijn zorgen 
Gemeenteschool no. 3 telt bij de start in september 1916 239 leerlingen. De leeftijden variëren 
van zes tot zeventien jaar, want de school biedt meer uitgebreid lager onderwijs (MULO). 
Naast de verplichte vakken staan ook Frans, Duits, Engels, algemene geschiedenis, wiskunde 
(jongens), handtekenen en gymnastiek op het programma. De meisjes krijgen in plaats van 
wiskunde les in ‘fraaie handwerken’.  
De eerste maanden in het nieuwe gebouw verlopen niet zonder problemen. Ten behoeve van 
het gemeentelijk jaarverslag over het jaar 1916 maakt schoolhoofd Janssen een rapport over 
zijn bevindingen. De gemeentelijke commissie die belast is met het schooltoezicht neemt een 
deel van dit rapport op in een bijlage bij het jaarverslag.  
Janssen schrijft: “Het uiterlijk en innerlijk mooie gebouw, een sieraad voor de gemeente 
Hoorn, is tevens doelmatig ingericht in zoverre het de gangen, de trap en de onderlinge 
ligging der lokalen betreft, die evenwel voor het maximum aantal leerlingen (36) te klein 
moeten geacht worden. Te klein is ook de kamer voor de schoolvergaderingen.” 
Janssen meldt verder dat, in tegenstelling tot wat men vreesde, de lokalen over het algemeen 
licht genoeg blijken te zijn. Alleen in de lokalen IV, V en VIa moet “op donkere ochtenden 
wel eens een uurtje met kunstlicht gewerkt worden”. Minder te spreken is het hoofd over de 
inrichting van de lokalen IV en VIa, waar in een muur een raam is gemaakt om te voldoen aan 
het wettelijke voorschrift “dat de plaatsing der privaten en waterplaatsen zodanig is, dat 
behoorlijk toezicht op gemakkelijke wijze te houden zij”. Het gevolg is dat de onderwijzer 
slechts de beschikking heeft over twee kleine schoolborden, waarvan er eentje buiten het zicht 
van een deel van de leerlingen valt. 
Over de verwarming heeft het hoofd zo zijn twijfels: “Mijn oordeel over de werking der 
centrale verwarming zou ik liever willen opschorten tot het volgend verslag; dan hebben en 
machinist en onderwijzend personeel voldoende tijd gehad, zich met de regeling resp. van 
ketel en radiatoren beter vertrouwd te maken. Ik vrees evenwel, dat de capaciteit van den ketel 
onvoldoende is, waarvan we evenwel dank zij de buitengewone plichtsbetrachting van den 
stoker Gautier, die nacht en dag in de weer is, geen hinder hebben ondervonden.” 
 
Speelplaats 
Ook de speelplaats laat te wensen over: “Waarschijnlijk tengevolge van een minder goede 
afhelling of de afwezigheid van draineerbuizen vertoont zij spoedig grote poelen en plassen, 
een genot voor de jeugd, maar een, dat met verkoudheid enz. betaald wordt. Bovendien ligt zij 
voor oostenwinden geheel open. Al spoedig vroegen mij dan ook verschillende ouders 
schriftelijk ontheffing van het speelkwartier voor hunne kinderen, waardoor enige lokalen niet 
geventileerd konden worden en kinderen zonder toezicht moesten gelaten worden, daar de 
klassenonderwijzer op de speelplaats behoort te zijn.” 
Tenslotte spreekt schoolhoofd Janssen zijn teleurstelling uit over het feit dat zijn verzoek aan 
B en W voor de aanschaf van nieuw schoolmeubilair door de raad is afgewezen. Men vindt 
een uitgave van circa vierduizend gulden in deze abnormale tijden (de Eerste Wereldoorlog is 
gaande en Hoorn zit als garnizoensplaats opgescheept met een groot aantal gemobiliseerde 
militairen) boven de draagkracht van de gemeente gaan. De raad heeft duizend gulden 
beschikbaar gesteld voor het opknappen van het meubilair dat meeverhuisd is uit de 
opgeheven scholen en de aanschaf van achttien nieuwe schoolbanken. 
 



 
 

201 
 

4.5 Groeiend aantal leerlingen 

Voorbereiding op de HBS 
Gemeenteschool no. 3 is niet alleen populair in Hoorn maar ook in de omliggende gemeenten. 
De school biedt vanaf het zevende leerjaar Frans aan en is daarmee een goede voorbereiding 
op de HBS. Bovendien kunnen leerlingen zich vanaf het zevende leerjaar voorbereiden op het 
behalen van het in die tijd gewilde MULO-diploma.  
Vanaf de start in 1916 houdt het schoolhoofd zorgvuldig een leerlingenregister bij. Hierin 
noteert hij wanneer de leerling zijn opleiding afsluit en met welk resultaat. Bovendien houdt 
hij bij wat de leerling na het verlaten van de school is gaan doen. Sommige leerlingen stromen 
door naar de Rijks-HBS, andere gaan verder in het beroepsgericht onderwijs (bijvoorbeeld 
zeevaartschool, rijkstuinbouwwinterschool, industrieschool, kweekschool) of gaan aan het 
werk, vaak in de administratieve sector (effectenkantoor, bank, postkantoor). 
 
Onderwijskundige zorgen 
Ondanks de populariteit van de school en het feit dat veel leerlingen hun opleiding met succes 
afronden, heeft schoolhoofd Janssen zo zijn bedenkingen ten aanzien van de 
onderwijskundige situatie op zijn school. In het gemeentelijk jaarverslag over 1917 brengt hij 
deze als volgt onder woorden: “Daar het MULO-diploma B hoe langer hoe meer gewaardeerd 
begint te worden en het slechts exceptioneel mogelijk is leerlingen in negen jaar daarvoor op 
te leiden, dient de inrichting van een tiende leerjaar aan Gemeenteschool no. 3 ernstig 
overwogen te worden.” 
Janssen maakt zich ook zorgen over de overstap naar het vervolgonderwijs: “De zesjarige 
vóóropleiding tot HBS en gymnasium heb ik altijd op onderwijskundige gronden afgekeurd. 
Ik ben nog steeds van mening dat de doorsneeleerling op twaalf of soms zelfs elfjarige !! 
leeftijd niet in staat is het middelbaar of hoger onderwijs in zijn tegenwoordige vorm met 
vrucht en zonder gesukkel te kunnen volgen en ik laat me niet verblinden door het feit dat het 
vorig jaar alle zeventien kandidaten mijner school na examen zijn toegelaten.  
“Te goed weet ik hoeveel moeite het velen hunner kost de behandelde leerstof te verwerken 
en met grond vrees ik dat slechts weinigen in vijf jaar het begeerde einddiploma zullen 
behalen. De kinderen en ouders zou heel wat verdriet bespaard en de fundamenten veel 
degelijker gelegd zijn, als die leerlingen zeven jaar de opleidingsschool hadden bezocht 
alvorens een hbs of gymnasium met zijn consequent doorgevoerde stelsel van vakonderwijs 
en zeer uitgebreid leerprogramma te bezoeken.” 
 
Financiële regeling 
De school telt zoveel leerlingen dat de klassen 5 en 6 zijn gesplitst. Het hoofd van de school 
verwacht dat met ingang van het schooljaar 1919/1920 ook de klassen 4 en 7 gesplitst moeten 
worden, vooral door de grote instroom uit omliggende gemeenten.  
De gemeenteraad discussieert over de toelating van leerlingen uit buurgemeenten. Men vindt 
het niet juist dat Hoorn volledig op moet draaien voor de kosten voor het onderwijs aan 
kinderen die buiten Hoorn wonen. De lager-onderwijswet maakt het mogelijk dat Hoorn een 
financiële regeling maakt op basis waarvan buurgemeenten een vergoeding gevraagd kan 
worden voor het onderwijs dat kinderen uit hun gemeente op een Hoornse gemeenteschool 
volgen. 
Hoorn benadert 23 omliggende gemeenten met het verzoek mee te werken aan zo’n regeling. 
Slechts vijf gemeenten, waaruit in totaal twintig leerlingen in Hoorn op school zitten, reageren 
positief. Drie gemeenten, met in totaal negen leerlingen, weigeren mee te werken. De andere 
gemeenten laten niets van zich horen. 
Het voorstel van B en W om een financiële regeling in te stellen en geen leerlingen meer toe 
te laten tot Gemeenteschool no. 3 uit gemeenten die hieraan niet mee willen werken, wordt op 
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22 augustus 1919 door de raad aangenomen. Leerlingen die al op Gemeenteschool no. 3 
zitten, moeten de school verlaten als hun gemeente weigert financieel bij te springen.  
De raad besluit ook dat de school klas 7 mag splitsen. Daarvoor wordt een lokaal in de 
voormalige Eerste burgerschool voor jongens aan de Ramen beschikbaar gesteld. Tenslotte 
krijgt de school toestemming om voor veertienhonderd gulden nieuw meubilair aan te 
schaffen. 
 
4.6 ‘Het gebouw zakt, stinkt en tocht’ 

Onpartijdige commissie doet onderzoek 
Het kritische rapport van schoolhoofd Janssen over de eerste maanden in het nieuwe gebouw, 
leidt niet tot verbeteringen. De klachten duren voort. Het gebouw verzakt en binnen stinkt en 
tocht het. B en W geven, zonder overleg met de raad, een onpartijdige commissie opdracht de 
problemen te onder zoeken en voorstellen te doen voor verbetering. De commissie bestaat uit 
drie heren uit Amsterdam, te weten W.J. de Groot, onderdirecteur der Publieke Werken, en de 
architecten P.J. de Jongh en P. Vorkink. 
De bevindingen van de commissie worden op 5 augustus 1919 in de raad besproken. De 
commissie heeft vastgesteld dat het gebouw goed is ontworpen en uitgevoerd. De verzakking 
is volgens hen het gevolg van zetting van het gebouw, dat volgens de commissie inmiddels 
echter tot rust is gekomen. De commissie heeft ook kritiek. Ten eerste zijn er voor de riolering 
grèsbuizen gebruikt in plaats van geasfalteerde ijzeren buizen, zoals voorgeschreven door de 
bouw- en woningverordening. Ten tweede ligt de riolering onder het gebouw en niet erbuiten, 
zoals gebruikelijk is. 
De commissie adviseert een isolerende laag onder de vloer aan te leggen zodat de stank het 
gebouw niet meer kan binnendringen. Om het tochten tegen te gaan raadt de commissie aan 
dubbele ramen aan te brengen en de bovenlichten te vervangen.  
B en W nemen deze voorstellen niet integraal over en komen met een eigen verbeterplan. 
Waar mogelijk worden de grèsbuizen verplaatst zodat ze buiten het gebouw komen te liggen. 
De buizen die onder het gebouw moeten blijven liggen, worden vervangen door de 
voorgeschreven gegoten geasfalteerde buizen. Er komen dubbele ramen en nieuwe 
bovenlichten. Bovendien wordt een aantal vensterbanken voorzien van geperforeerde ijzeren 
platen voor een betere luchtcirculatie. 
 
Discussie 
In de raad volgt een pittige discussie. Om te beginnen zijn de raadsleden ontstemd over het 
feit dat B en W op eigen houtje een onderzoekscommissie hebben ingesteld. Ook is men zeer 
ontevreden over het weinig coöperatieve optreden van de heren uit Amsterdam. Maar de 
meeste kritiek gaat uit naar het gebouw. 
Raadslid Wilson merkt op dat het gebouw zakt, stinkt en tocht en dat dit van de zijde van het 
gemeentebestuur wordt ontkend. Een belangrijk punt van kritiek is dat het gebouw niet is 
onderheid, zoals bijvoorbeeld de HBS. Alleen op de plaats van een gedempte sloot zijn palen 
gebruikt; volledige paalfundering zou ruim 13 duizend gulden extra hebben gekost. Het 
gebouw is na de oplevering 18 cm gezakt. Daardoor zijn de rioleringsbuizen gebroken en dat 
zorgt voor stank in de lokalen. 
Gemeentearchitect Faber komt ook aan het woord. Volgens hem is een paalfundering lang 
niet altijd noodzakelijk. Hij geeft toe dat de toepassing van de verkeerde rioleringsbuizen zijn 
fout is. Dat ze onder het gebouw liggen en niet erbuiten is een bewuste keuze. Op deze manier 
waren er minder doorvoeren door de buitenmuren nodig, waardoor en minder kans was op 
breuk als gevolg van het zetten van het gebouw. Faber bestrijdt dat er sprake is van tocht. De 
grote raamoppervlakken zorgen volgens hem voor afkoeling van de lucht. 
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Lapmiddelen 
Wethouder Spaander maakt duidelijk dat hij de school herhaaldelijk heeft bezocht en steeds 
dezelfde klachten kreeg en die besproken heeft met de gemeentearchitect. De oplossingen 
waar deze mee kwam brachten echter geen soelaas. Spaander spreekt van “lapmiddelen”. 
Voor het werk van de onderzoekscommissie heeft hij geen goed woord over. Hij noemt het 
een grote teleurstelling. De 380 gulden die de commissie in rekening heeft gebracht zal hij 
dan ook met tegenzin betalen.  
Van het enthousiasme waarvan bij de opening in 1916 sprake was, is niet veel meer over. 
Raadslid Stumpel vindt zelfs dat het gebouw “een totale mislukking” is. De grootste fout van 
de gemeentearchitect is volgens hem dat “deze geen aandacht aan de onderbouw heeft 
gewijd”. 
Al met al wordt het verbeterplan van B en W door de raad aangenomen. Bovendien wordt 
afgesproken dat er een raadscommissie wordt ingesteld om de hele gang van zaken rond de 
bouw nog eens grondig te onderzoeken.  
Deze commissie, bestaande uit de raadsleden Wilson, Huizinga, Schermer, Pasman en 
Batema, bijgestaan door de oud-gemeentearchitect van Enkhuizen, de heer Van der Meulen, 
komt met een zeer gedetailleerd technisch verslag, dat op 22 december 1919 in de raad wordt 
besproken. De conclusies zijn zeer nadelig voor gemeentearchitect Faber. Volgens raadslid 
Schermer is er weliswaar geen sprake van “ernstig plichtsverzuim maar wel van 
onbegrijpelijk lichtvaardig handelen”.  
Besloten wordt dat B en W Faber zullen uitnodigen voor een onderhoud en hem het ernstige 
misnoegen van de raad zullen doen kennen. Omdat het gebouw nog steeds niet tot rust is 
gekomen, wordt afgesproken dat er elk half jaar een grondige inspectie plaats zal vinden. 
 
4.7 Introductie van de ULO 
Nieuwe wetgeving 
De conservatieve politicus Anthony Gerhard Alexander ridder van Rappard (1799-1869) 
zorgt er als minister van Binnenlandse Zaken voor dat in 1857 de Wet op het lager onderwijs 
wordt aangenomen. In artikel 1 van deze wet staan de vakken waarin de scholen les moeten 
geven. Dat zijn: lezen, schrijven, rekenen, vormleer, Nederlandse taal, aardrijkskunde, 
geschiedenis, kennis van de natuur en zingen.  
Scholen mogen het onderwijsaanbod uitbreiden met een of meer van de volgende vakken: 
levende talen, wiskunde, landbouwkunde, gymnastiek, tekenen en handwerken voor meisjes. 
Scholen die dit doen, mogen zich school voor meer uitgebreid lager onderwijs (MULO) 
noemen.  
Ruim twintig jaar na de wet van Van Rappard komt er een nieuwe wet voor het lager 
onderwijs. Hierin komt de term ‘meer uitgebreid lager onderwijs’ niet meer voor. De 
mogelijkheid om het onderwijsaanbod uit te breiden met extra vakken blijft echter gewoon 
bestaan.  
 
Zelfstandig schooltype 
Het MULO voorziet duidelijk in een behoefte en begint zich steeds meer te ontwikkelen tot 
een zelfstandige onderwijsvorm in het verlengde van het gewone lager onderwijs. Deze 
situatie krijgt een wettelijke basis als in 1920 weer een nieuwe lager-onderwijswet wordt 
aangenomen.  
Deze wet onderscheidt vier soorten lager onderwijs: gewoon lager onderwijs, 
vervolgonderwijs, uitgebreid lager onderwijs en bijzonder lager onderwijs. Voor elke soort 
wordt precies vermeld hoeveel jaar deze minimaal duurt en wat de verplichte en facultatieve 
leervakken zijn.  
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Het uitgebreid lager onderwijs (ULO) wordt expliciet aangeduid als een vorm van 
vervolgonderwijs: “Het uitgebreid lager onderwijs, voor zover het geheel of gedeeltelijk uit 
openbare kassen wordt bekostigd, wordt gegeven in scholen met ten minste drie 
achtereenvolgende leerjaren, aansluitende aan het zesde leerjaar ener school voor gewoon 
lager onderwijs.” 
Het leerplan omvat: lezen, schrijven, rekenen, Nederlands, vaderlandse geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, zingen, tekenen, gymnastiek, nuttige handwerken 
(meisjes). Aangevuld met ten minste drie van de volgende vijf vakken: Frans, Duits, Engels, 
wiskunde en handelskennis. Facultatieve vakken zijn: algemene geschiedenis, handenarbeid, 
landbouwkunde, tuinbouwkunde, vrouwelijke handwerken en huishoudkunde. In de wet staat 
hoeveel uren er wekelijks aan de verschillende vakken besteed moeten worden.  
 
Openbare ULO in Hoorn 
De wet van 1920 is voor Hoorn aanleiding voor het stichten van een openbare ULO. Op 2 
augustus 1921 stemt de gemeenteraad in met een voorstel van B en W dat voorziet in een 
reorganisatie van het openbaar lager onderwijs. Deze wordt niet alleen ingegeven door de 
nieuwe wetgeving maar ook door het feit dat de klassen van de openbare lagere scholen te 
groot zijn.  
Het raadsbesluit houdt in dat de leerjaren zeven, acht en negen van Gemeenteschool no. 3 aan 
de Draafsingel worden afgesplitst en met ingang van 1 september 1921 als zelfstandige school 
voor ULO elders worden ondergebracht. In het besluit staat dat de leerlingen voorlopig les 
krijgen in een of meer van de schoolgebouwen aan de Muntstraat, de Kruisstraat, het 
Kerkplein en het Nieuwe Noord. Dit in afwachting van een eigen gebouw. 
Het besluit van 1 september houdt ook in dat de lagere school aan de Muntstraat gesplitst 
wordt in twee scholen. Gemeenteschool no. 1 komt links in het gebouw en rechts komt een 
nieuwe school, Gemeenteschool no. 2. De school in de Kruisstraat krijgt nummer 3 en die aan 
de Draafsingel nummer 4. Deze situatie duurt niet lang. In 1925 wordt Gemeenteschool 2 
weer opgeheven en krijgen de scholen aan de Kruisstraat en de Draafsingel hun oude nummer 
terug. 
 

4.8 Scholen aan de Johan Messchaertstraat 
Nieuw gebouw voor de ULO 
De ULO hoeft niet lang te wachten op een eigen onderkomen. Naar een ontwerp van 
gemeentearchitect Faber wordt aan de Johan Messchaertstraat tegenover de HBS een nieuw 
schoolgebouw neergezet, dat in 1923 in gebruik wordt genomen. 
Geleidelijk ontstaat zo rond de Johan Messchaertstraat een concentratie van scholen. Wie eind 
jaren twintig de Veliusbrug over gaat, passeert eerst aan zijn linkerhand Gemeenteschool no. 
3, dan de ULO en rijdt of loopt vervolgens recht op de Hbs af. Daarachter, aan de 
Bontekoestraat, staat de tuinbouwschool. 
In 1932 komt er nog een school bij. Tussen de lagere school aan de Draafsingel en de ULO 
verrijst een nieuwe school voor lager onderwijs, ook weer ontworpen door architect Faber, 
van wie er nu dus drie scholen op een rij staan. Het gebouw wordt in gebruik genomen door 
Gemeenteschool no. 1 uit de Muntstraat. Gemeenteschool no. 2 verhuist op haar beurt van de 
Kruisstraat naar de Muntstraat. Het gebouw aan de Kruisstraat verkeert in te slechte staat. 
 
Schoolhoofd Jan van Berkel 
Als de bovenbouw van Gemeenteschool no. 3 in 1921 op eigen benen komt te staan, wordt 
Gemeenteschool no. 3 een gewone lagere school. Per 30 augustus van datzelfde jaar wordt 
Jan van Berkel hoofd van de school. Hij bekleedt deze functie tot 31 oktober 1951. Dat lange 
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dienstverband leidt ertoe dat Van Berkel vereenzelvigd wordt met de school. Gemeenteschool 
no. 3 is voor menigeen in Hoorn ‘de school van Van Berkel’. 
Een oud-leerling van de school van Van Berkel is Chris Hellingman. In het Kwartaalblad van 
Oud Hoorn (2000/2) vertelt de in 1917 als zoon van een los arbeider op het Achterom geboren 
Hellingman iets over zijn lagere schooltijd. Die begint op de school in de Muntstraat. "Die 
noemden ze de 'klompenschool', omdat daar kinderen van arbeiders zaten.” 
“Later werd ik overgeplaatst naar de Draafsingelschool, die voor kinderen van gegoede 
burgers was. Maar mijn vader was antimilitarist, werkman en niet van de kerk, dus werd ik 
achter in de klas gezet en keken ze niet veel meer naar me om." Nadat Chris twee keer is 
blijven zitten, gaat hij op zijn veertiende van school. "Dat voelde als een bevrijding, maar ik 
moest wel meteen werken hoor, want we hadden een groot gezin en wat je deed maakte niet 
uit, als je maar zorgde dat er vijf gulden binnenkwam."  
 
‘t Geveltje 
Heel anders vergaat het Kees Winkler (1927-2004) die in de jaren dertig leerling is van 
Gemeenteschool no. 3. Ook zijn levensgeschiedenis is beschreven in het Kwartaalblad van 
Oud Hoorn (1992/5). Kees’ vader was longarts en zijn moeder kinderarts. Het gezin woonde 
op de Draafsingel, vlak naast de school. Volgens Winkler werd Gemeenteschool no. 3 ook 
wel ’t Geveltje genoemd.  
Dankzij wat privélessen kon Kees de eerste klas overslaan. Zijn klasgenoten waren onder 
meer de zoon van de directeur van de gasfabriek en de latere musicus Hans Boedijn. Na zijn 
gymnasiumopleiding in Alkmaar gaat Kees medicijnen studeren in Amsterdam. Maar arts 
wordt hij niet. Tot zijn pensionering werkt hij als bibliothecaris bij het Herseninstituut van het 
AMC. Daarnaast is hij dichter. 
 
4.9 De periode 1940-1950 

De bezetter vordert scholen 
Van 23 Juli 1942 tot 5 mei 1945 is het gebouw van Gemeenteschool no. 3 gevorderd door de 
Duitse bezetter. De Weermacht neemt vijf lokalen in gebruik als bureauruimte. De leerlingen 
vinden onderdak in verschillende kerken en het kantoor van Rijkswaterstaat op het Grote 
Oost. Ook in de ambtswoning van de burgemeester en in de Amsterdamse Bank, beide aan de 
Rode Steen, wordt lesruimte gecreëerd. Een paar weken later wordt ook de ULO aan de Johan 
Messchaertstraat gevorderd voor de opslag van haver. De leerlingen van de ULO wijken uit 
naar de lokalen in de school aan de Draafsingel die de Duitse soldaten niet gebruiken. 
Draafsingel 37 was gevorderd zonder meubilair, maar met vloerbedekking en gordijnen. In 
mei 1945 blijkt dat met de Duitsers ook de gordijnen verdwenen zijn. Dat is niet de enige 
schadepost. Het hele gebouw moet voor vele duizenden guldens worden opgeknapt. De 
Rijksoverheid vergoedt deze oorlogsschade, zij het dat de 3600 gulden inkwartierings-
vergoeding die de Duitsers tijdens de oorlog hebben betaald, keurig wordt verrekend met de 
gemaakte onkosten voor de tijdelijke huisvesting van de leerlingen en het herstel van het 
schoolgebouw en de inventaris. 
 
Verhuizing en nieuwe namen 
Als het normale schoolleven na de bevrijding weer op gang komt, vindt er een gebouwenruil 
plaats tussen Gemeenteschool no. 3 en de Gemeentelijke ULO. Uit gemeentelijke stukken 
blijkt dat de ULO, die dan onder leiding staat van de heer A.M.E. Grabowsky, op 1 januari 
1946 met 182 leerlingen gehuisvest is in het gebouw aan de Draafsingel, terwijl de 179 
leerlingen van Gemeenteschool no. 3 van schoolhoofd Jan van Berkel ondergebracht zijn in 
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de voormalige ULO. De verhuizing zal dus plaatsgevonden hebben bij de aanvang van het 
schooljaar 1945/1946. 
Op 31 maart 1950 stemt de gemeenteraad in met een voorstel van B en W om de openbare 
scholen voor lager onderwijs andere namen te geven. Dit gebeurt met het oog op de komst 
van een openbare streekschool voor bijzonder lager onderwijs (blo). Men wil zo voorkomen 
dat er voor deze school ongewenste namen in omloop komen.  
Elke school krijgt de naam van een prinses van het Koninklijk Huis. De school voor blo, die 
gevestigd zal worden aan de Bontekoestraat, krijgt als naam Prinses Beatrixschool. 
Gemeenteschool no.1, op nummer 1 in de Johan Messchaertstraat, wordt de Prinses 
Margrietschool. Gemeenteschool no. 2 in de Muntstraat wordt genoemd naar Prinses Irene en 
Gemeenteschool no. 3, nu dus op nummer 3 in Johan Messchaertstraat, heet voortaan Prinses 
Marijkeschool. 
 
VGLO 
De Prinses Marijkeschool blijft niet lang in de voormalige ULO. Het pand is eigenlijk niet 
geschikt voor het lager onderwijs. In 1959 verhuist de school daarom naar een nieuw 
onderkomen aan de Hogerbeetsstraat. Het pand Johan Messchaertstraat 3 wordt in 1960 
verbouwd ten behoeve van de school voor voortgezet gewoon lager onderwijs (VGLO) van 
schoolhoofd Arie van Zoonen.  
 
4.10 Woekeren met ruimte 

ULO groeit sterk 
Zoals hiervoor al vermeld is, stamt de term ‘MULO’ uit de Onderwijswet van 1857. Ze heeft 
betrekking op de mogelijkheid het gewone lager onderwijs uit te breiden met extra vakken en 
leerjaren. Tot 1920 is een MULO dus een lagere school die meer biedt dan wat minimaal 
verplicht is. De lager onderwijswet van 1920 introduceert het uitgebreid lager onderwijs 
(ULO) als zelfstandige onderwijsvorm nà de lagere school met een nauwkeurig omschreven 
lespakket.  
Hoewel vanaf 1920 ‘ULO’ dus de officiële term is, blijft de oude afkorting ‘MULO ook in 
gebruik. Het (M)ULO wordt na verloop van tijd de (M)ULO, net zoals na 1968 de mavo al 
gauw de gebruikelijke aanduiding wordt voor het middelbaar algemeen vormend onderwijs. 
Hoorn telt na de Tweede Wereldoorlog eerst twee en later drie ULO’s. De oudste twee zijn de 
openbare ULO aan de Draafsingel en de katholieke ULO aan Onder de Boompjes. In 1957 
krijgt Hoorn ook een christelijke ULO, aanvankelijk ondergebracht in barakken aan de 
Bontekoestraat. 
De ULO is als schooltype in het hele land zeer populair. In de periode van 1940 tot 1960 
neemt het aantal ULO-leerlingen met ca. 160% toe. Het aantal gymnasium-, hbs- en mms-
leerlingen neemt in dezelfde periode toe met ‘slechts’ ruim 40%. De ULO is een goede 
voorbereiding op allerlei (middelbare) beroepsopleidingen. Ook de uitbreiding van de 
leerplicht naar acht jaar in 1942, herhaald in 1950, en het feit dat er ook buiten de grote steden 
veel ULO-scholen zijn gevestigd, dragen bij aan het succes van dit schooltype  
 
Ruimtenood 
Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook de Gemeentelijke ULO in Hoorn na de verhuizing 
naar de Draafsingel al gauw ruimte te kort komt. De eerste uitbreiding vindt plaats op de 
zolder. Daar wordt in 1950 een extra lokaal gerealiseerd.  
Een paar jaar later is de situatie weer nijpend. Het college van B en W stelt vast dat 
“uitbreiding in de hoogte niet mogelijk is, daar de fundering, welke niet is onderheid, een 
verdere belasting niet toelaat.” B en W stellen daarom voor, dat de ULO de beschikking krijgt 



 
 

207 
 

over twee lokalen die de naastgelegen Margrietschool op dat moment in het ULO-gebouw in 
gebruik heeft. Bovendien kan de ULO een lokaal in de Margrietschool in gebruik nemen als 
handenarbeidlokaal. (De schoolgebouwen zijn intern met elkaar verbonden.) Ter compensatie 
worden aan de Margrietschool twee nieuwe lokalen gebouwd. Tenslotte behelst het voorstel 
de bouw van een lerarenkamer in het pand aan de Draafsingel. De raad gaat op 27 maart 1956 
akkoord.  
In zijn handgeschreven verslag over het cursusjaar 1956/1957 schrijft het hoofd van de ULO, 
de heer P. Boersma: “Daar valt nog te releveren dat dit jaar een personeelskamer tot stand is 
gekomen. Ik behoef niet te vermelden hoe dankbaar wij hiervoor zijn.” Vervolgens spreekt hij 
zijn erkentelijkheid uit voor de manier waarop de laatste jaren getracht is het gebouw in- en 
uitwendig te verzorgen.  
Dat neemt niet weg dat er nog veel voor verbetering vatbaar is: “Een groot bezwaar blijft de 
erbarmelijke toestand van de vloeren. Pas wanneer die belegd zijn met linoleum, zullen de 
lokalen aan redelijke eisen voldoen. Welk openbaar gebouw in Hoorn wordt zo intensief 
gebruikt als de ULO-school! Overdag ULO- en Volksmuziekschool, ’s avonds 
Handelsavondschool, ElectroTechnische Cursus en Opleiding voor Kleuterleidsters. Ik hoop 
daarom dat B en W de middelen weten te vinden waaruit een hygiënische vloerbedekking zal 
kunnen worden bekostigd.”  
 
Typelessen 
In hetzelfde verslag maakt Boersma melding van de typelessen die sinds kort op zijn school 
worden gegeven. De lessen, die verzorgd worden door een extern opleidingsinstituut, zijn 
facultatief en kosten vijftig gulden. Toch is er is veel animo voor. Aansluitend brengt het 
schoolhoofd subtiel in herinnering dat hij bijna een jaar geleden voor zijn school een 
schrijfmachine en een duplicator heeft aangevraagd. “Dit is toch geen luxe voor onze school, 
als ik u meedeel dat wij dit jaar al voor ruim ƒ100,- ‘vertypt’ hebben bij Schrickx. Ondanks de 
bestedingsbeperking ben ik zo vrij deze aanvraag nog eens onder uw aandacht te brengen.” 
Het volgende jaarverslag van Boersma is keurig getypt. 
 
4.11 Gemeentelijke ULO wordt Copernicus Mavo 

Verbeteringen 
In het verslag over het schooljaar 1959/1960 kan Boersma verheugd meedelen dat er veel 
verbeterd is aan de school. In een aantal lokalen is de dertig jaar oude bordstelling vervangen. 
Deuren die in de oorlog door onjuist gebruik door de Duitsers zijn beschadigd, zijn hersteld. 
De hele school heeft nieuwe gordijnen en moderne verlichting gekregen. De vloeren op de 
bovenverdieping zijn belegd met marmoleum zodat ze stofdicht zijn. Een hele vooruitgang is 
ook de installatie van oliestook voor de verwarming. Het wachten is nu nog op fatsoenlijke 
vloerbedekking op de begane grond. 
Ondanks deze verbeteringen is duidelijk dat de ULO zijn langste tijd aan de Draafsingel heeft 
gehad. De gemeente maakt een plan voor de bouw van een nieuwe school in de Grote Waal. 
Men vreest echter dat het nog wel even zal duren voordat de bouw van deze school op de 
urgentielijst van het Rijk zal staan. Daarom wordt in 1966 achter de Margrietschool een 
noodschool gebouwd met twee lokalen: één voor het VGLO en één voor de ULO. Curieus 
detail is dat elk lokaal een eigen toiletgroep heeft.  
 
Nieuw gebouw, nieuwe naam 
De invoering van de Mammoetwet in 1968 betekent het einde van de Gemeentelijke ULO en 
de start van de Openbare Mavo. Onderwijskundig een hele verandering maar de populariteit 
van de school lijdt er niet onder. Het aantal leerlingen groeit gestaag door. Omdat er nog 
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steeds geen zicht is op nieuwbouw besluit de gemeenteraad op 9 juni 1970 dat er op het 
terrein van de school opnieuw een noodschool met twee klassen gebouwd mag worden.  
Nog is het niet genoeg. Voor het schooljaar 1972/1973 is de prognose: 367 leerlingen, 
verdeeld over 15 klassen. Op 19 juni 1972 schrijft directeur Dedert aan B en W: “Ik verzoek 
u, zo mogelijk voor 21 augustus a.s., het aantal lokalen met 1 te vermeerderen.” De gemeente 
legt het verzoek voor aan het ministerie. Het wordt afgewezen. Volgens het ministerie heeft 
de school de beschikking over zeventien lesruimten, terwijl zestien genoeg is voor het huidige 
en het te verwachten aantal leerlingen. 
Begin jaren zeventig geeft het ministerie eindelijk groen licht voor de bouw van een nieuwe 
school in de Grote Waal. Met ingang van het schooljaar 1974/1975 verhuist de Openbare 
Mavo naar een ruim schoolgebouw aan de Kometenstraat. Dat is een mooi moment om de 
school een nieuwe naam te geven. Geheel in de stijl van de wijk wordt het: Copernicus Mavo.  
 
Coen City Stompers 
Ondanks de matige kwaliteit van het schoolgebouw, de voortdurende ruimtenood en het 
gebruik van noodlokalen gedurende de jaren vijftig en zestig spreken oud-leerlingen van een 
prettige schooltijd. Ze noemen de school streng, maar gezellig. Hoogtepunten zijn de feesten 
op de zolder van de school. 
Tijdens deze feesten speelt de band Coen City Stompers oude stijl jazz, dé dansmuziek in die 
tijd. De band is midden jaren vijftig opgericht door de leerlingen Hans Houtman, Dick Visser 
en Gerard Houter. Het orkest heeft niet alleen succes op zolder. Ook daarbuiten laten de Coen 
City Stompers zich horen. In 1957 staat de band zelfs in het voorprogramma van het concert 
dat jazzlegende Louis Amstrong in de veiling van Westerblokker geeft. In het zelfde jaar is er 
ook een succesvol optreden tijdens de Hoorn 600 feesten op het Baatland.  
In 1960 stopt de band in de oorspronkelijke bezetting. Tijdens een reünie van de 
ULO/Copernicus in 2005 treedt de band nog een keer op in de oorspronkelijke bezetting, 
bestaande uit Hans Houtman, Dick Visser, Gerard Houter, Dick Roelofs, Joop Klaassen en 
Hans Doesburg. Daarna geeft de band in een iets gewijzigde samenstelling onder de naam 
Coen City Stompers Legacy nog regelmatig concerten in Hoorn en omgeving. 
 
4.12 Nieuwe gebruikers en bewoners 

Moedermavo 
Met het oog op de geplande verhuizing van de Openbare Mavo naar de Grote Waal zoekt de 
gemeente een nieuwe bestemming voor het gebouw aan de Draafsingel. Het ministerie van 
Onderwijs heeft er geen bezwaar tegen als het schoolgebouw aan een andere eigenaar wordt 
overgedragen. 
In september 1975 besluit de raad dat Draafsingel 37 met ondergrond en erf, inclusief de 
noodschool die in 1967 op het erf gebouwd is, overgedragen kan worden aan het 
Vormingscentrum Noord-Holland-Noord. De tweede noodschool uit 1970 blijft buiten de 
overdracht. Het Rijk wil het gebouw, dat in slechte staat is, geschikt maken voor het 
Vormingscentrum, mits de gemeente het om niet overdraagt. 
In 1977 krijgt het Vormingscentrum een medebewoner. De leegstaande bovenverdieping 
wordt met ingang van cursusjaar 1977/1978 verhuurd aan de Stichting 
Avondscholengemeenschap West-Friesland, die hier de Moedermavo onderbrengt. De 
gemeente trekt 110.000 gulden uit voor het opknappen van deze verdieping. 
Als het Vormingscentrum later naar de Johannes Poststraat verhuist, krijgt de 
Avondscholengemeenschap de beschikking over het hele pand. Rond 1990 krijgt de 
scholengemeenschap een nieuwe naam: Regionaal Avondcollege (RAC) West-Friesland. Het 
RAC biedt dag- en avondonderwijs voor volwassenen. In 1993 wordt het RAC, dat in 
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financiële problemen is gekomen door onterechte declaraties bij het Rijk, overgenomen door 
het Cornelis Drebbel College uit Alkmaar.  
In 1997 vindt een grote fusie plaats in het middelbaar beroepsonderwijs in Alkmaar en Hoorn 
en omgeving. Het resultaat is het Regionaal Opleidingscentrum (ROC) Noord-Kennemerland 
en West-Friesland, dat onder de naam ‘Horizon College’ in deze regio’s een scala aan 
opleidingen voor zijn rekening neemt.  
 
Monument 
Het gebouw aan de Draafsingel is een van de lesplaatsen van het Horizon College. Tot en met 
het cursusjaar 2008/2009 wordt het onder meer gebruikt voor taal- en inburgeringcursussen. 
Nadat najaar 2008 de nieuwe campus aan de Maelsonstraat in gebruik is genomen, worden 
alle nevenvestigingen in Hoorn gesloten. Het pand Draafsingel 37, dat inmiddels de status van 
gemeentelijk monument heeft, gaat in de verkoop. 
Het pand is in 2002 op de gemeentelijke monumentenlijst gezet, omdat men vindt dat het 
gebouw met de bijbehorende erfscheiding architectonisch, cultuurhistorisch en 
stedenbouwkundig van groot belang is. Het is een goed bewaard voorbeeld van een openbare 
lagere school uit het begin van de twintigste eeuw. Bovendien wordt het beschouwd als 
belangrijk werk van de Hoornse gemeentearchitect Jacob Faber, die ook de twee andere 
scholen aan de noordkant van de Johan Messchaertstraat heeft ontworpen. 
 
Appartementen 
Het pand wordt gekocht door Intermaris Projecten B.V. Het plan is om het oude 
schoolgebouw om te bouwen tot wooncomplex met vijf luxe appartementen. Als er geen 
belangstelling blijkt te zijn voor de prijzige woningen, wordt het plan aangepast. Het nieuwe 
plan voorziet in acht appartementen op hetzelfde woonoppervlak, waardoor de prijs per 
appartement omlaag kan. Maar ook in deze vorm ziet Intermaris geen kans om het plan te 
realiseren. Het gebouw gaat weer in de verkoop. 
Eind 2012 wordt het schoolgebouw geveild en gaat ver onder de vraagprijs van 850.000 euro 
van de hand. De koper is projectontwikkelaar A-Zeven, een onderneming die gelieerd is aan 
Aannemingsbedrijf Wit uit Wognum.  
Samen met Rietvink Architecten uit Oosthuizen ontwikkelt A-Zeven en nieuw plan. Omdat 
het bestemmingsplan niet in een woonbestemming voorziet, moet een uitgebreide procedure 
worden gevolgd voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning. Toen Intermaris in 2008 
zijn plannen presenteerde voor het realiseren van appartementen in de voormalige Mavo, was 
de gemeente Hoorn bereid ontheffing te verlenen van het bestemmingsplan. Ook tegen de 
nieuwe plannen van A-Zeven is geen bezwaar. De omgevingsvergunning wordt medio 2013 
verleend.  
Najaar 2013 gaat de verbouwing van start. Het voormalige schoolgebouw wordt veranderd in 
een multifunctioneel pand met zes appartementen en een bedrijfsruimte. Op het terrein achter 
het gebouw komen tien garageboxen en enkele parkeerplaatsen. De afmetingen van de 
appartementen variëren van 85 tot 115 m2.  
 
Zo komt er na bijna honderd jaar een einde aan de onderwijsfunctie van het markante gebouw 
aan de Draafsingel. 
 
 
Bronnen o.a. 
 Archief gemeente Hoorn, o.a.: Verslag van de toestand der Gemeente Hoorn over het jaar 
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Jaarverslag van de openbare school voor ULO 1956/1957, idem 1957/1958, idem 
1959/1960 
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5 VGLO  
5.1 De Leerplichtwet 
Op 7 Juli 1900 wordt de leerplichtwet aangenomen. De wet treedt in werking in 1901 en is 
sindsdien herhaaldelijk gewijzigd. 
De Wet verplicht ouders, voogden en verzorgers er zorg voor te dragen dat hun kinderen het 
voor hen verplichte onderwijs volgen. Dit kan op twee manieren: 1) gebruikelijk in de vorm 
van deelname aan het schoolonderwijs, maar het mag ook 2) als huisonderwijs. De leerplicht 
vangt in 1901 aan zodra het kind 7 jaar is en eindigt na 8 jaar onderwijs of als het kind 15 jaar 
is. 
Een belangrijke wijziging vond plaats tijdens de bezetting 1940-1945. 
De eerste keer dat de Duitsers zich actief met de regeling van  het onderwijs bemoeiden, 
gebeurde toen de Rijkscommissaris Dr. Schwartz, kort na zijn optreden, de wens van Seyss- 
Inquart aan het Departement overbracht, dat Nederlanders ook aan de leerplichtwet zouden 
kunnen voldoen door hun kinderen naar een Duitse school te zenden. 
Tot dan was dat namelijk niet mogelijk. De L.O.-wet erkende wel het bestaan van scholen 
voor kinderen die niet de Nederlandse nationaliteit bezaten, maar de Nederlandse kinderen 
konden slechts aan de leerplichtwet voldoen door het bezoeken van een Nederlandse school. 
Het duurde toen nog 2 jaar voordat een maatregel417 werd genomen die de leerplichtwet 
effectief wijzigde. Op 26 augustus 1942 maakte de secretaris-generaal van het Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbescherming het besluit bekend dat een wijziging van 
de leerplichtwet inhield in verband met de invoering van het 8ste leerjaar aan de scholen voor 
G.L.O. De verplichting eindigt: 
1) zodra het kind 8 jaren leerling is geweest van een Lagere School of 2 aansluitende Lagere 
Scholen,  waarvan de gezamenlijke klassen een leertijd van 8 jaren omvatten en het alle 
klassen doorlopen heeft; 
2) of als het onderwijs op die school gegeven wordt in klassen die samen een langere leertijd 
dan 8 jaren innemen, zodra het zoveel doorlopen heeft, als samen een leertijd van 8 jaren 
omvatten; 
3) of bij het bereiken van de leeftijd van 14 jaar, wanneer het op dat tijdstip het 6de leerjaar 
niet heeft bereikt; 
4) of aan het einde van het leerjaar, waarin het kind de leeftijd van 15 jaren heeft bereikt, 
indien het leerling is van het 6de, 7de of 8ste leerjaar. 
In samenhang met dit leerplichtbesluit wordt de Wet op het L.O. gewijzigd in verband met de 
invoering van het 8ste leerjaar aan de scholen voor G.L.O. 
Aan de vakken wordt toegevoegd het vak Eenvoudige Huishoudkunde. Het schoolonderwijs 
wordt dan onderscheiden in: 
a Gewoon Lager Onderwijs, 
b Voortgezet G.L.O., 
c Vervolg Onderwijs, 
d Uitgebreid L.O., 
e Buitengewoon L.O. 
 
Het G.L.O. wordt gegeven in scholen met 6 achtereenvolgende leerjaren met de vakken a t/m 
k.  
 

 
417 Bolhuis, mr. J.J. e.a., Onderdrukking en Verzet, Nederland in oorlogstijd, deel III, pagina 264 
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5.2 Een prospectus van het gemeentelijk VGLO onderwijs 
 In de Memorie van Toelichting op de nieuwe wet voor het Voortgezet Onderwijs van 1963 
wordt aangeduid dat de inpassing van de 340 VGLO-scholen niet gemakkelijk zal zijn. 
Daarom is aan het bevoegd gezag  van de gemeenten overgelaten een keuze te maken tussen 
LHNO, LMO, LEAO of LAVO. Het rijk vindt enige beperking nodig en eist daarom dat de 
school gedurende 3 leerjaren 150 leerlingen moet hebben geteld. Ongeveer 75 scholen 
voldoen aan die norm. 
Voor de LEAO scholen wordt de volgende basistabel voorgesteld: 
 Algemene vakken, samen 57 lesuren per week. 
 Nederlands 12,  
 twee moderne talen samen  9, 
 Geschiedenis en Aardrijkskunde samen 8, 
 Maatschappijleer 2, 
 Wiskunde met rekenen 3, 
 Kennis der natuur 5, 
 Muziek, tekenen en handvaardigheid samen 9, 
 Lichamelijke oefening 7,  
 Studielessen 2. 
 
 Beroepsgerichte vakken: samen 18, 
 Boekhouden en bedrijfsrekenen 8, 
 Handelskennis recht en sociale wetgeving 2, 
 Winkel of kantoor praktijk 4, 
 Machineschrijven ook 4. 
 
5.3 Personele ontwikkelingen ivm het V.G.L.O.  1952 tot  1972 
Aan de Prinses Ireneschool418 ontstaat door het vertrek van Mej. C.R. Draayer een vacature. 
De heer A. van Zoonen, tijdelijk onderwijzer aan die school, wordt voorgedragen. Op grond 
van ontvangen inlichtingen en na overleg met de Inspecteur en het Hoofd der School wordt hij  
voorgedragen. Hij wordt door de raad met algemene stemmen benoemd. 
In de raadsvergadering419 van 24 augustus 1954 wordt aan deze school de heer J.N. Hameka 
benoemd. 
A. van Zoonen is geslaagd voor de Akte van Bekwaamheid op 16 Juni 1950 te Alkmaar. Hij 
werd benoemd als tijdelijk onderwijzer aan de Prinses Margrietschool met ingang van 16 
Augustus1950. 
Hij werd eervol ontslagen per 1 Januari 1951 i.v.m. militaire dienst. Per 14 Augustus 1952 
werd hij benoemd als tijdelijk onderwijzer aan de Prinses Ireneschool en per 1 September 
1952 in vaste dienst. 
 
In verband met de benoeming van D. Tuinstra tot hoofd van de zelfstandige V.G.L.O.-
school420 wordt A. van Zoonen per 1 Januari 1955 belast met de waarneming van de 
betrekking van Hoofd aan de Prinses Ireneschool. 
De V.G.L.O.-school telde op 16 Januari 1955 82 leerlingen. Op 16 mei zijn het er 77  en met 
ingang van de nieuwe cursus 1955-1956 117 leerlingen. 
Op grond daarvan mogen er wettelijk 4 leerkrachten zijn. Tuinstra vraagt daarom mej. Th. van 
Tongeren en A. van Zoonen over te plaatsen naar het V.G.L.O. 

 
418 GAH 0351, nr. 4, 2 September 1952, pagina 84. 
419 GAH 0351/6, Raadsvergadering 24/8/1954 
420 GAH 0351/4316, I 
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B&W bepalen in verband met de komst van een nieuw hoofd aan de Prinses Ireneschool de 
datum van overplaatsing van Van Zoonen op 1 oktober 1955. 
 
D. Tuinstra vraagt begin 1960 ontslag aan als hoofd van de V.G.L.O. in verband met de 
pensioengerechtigde leeftijd die hij op 28 september 1960 bereikt. Op 29 november benoemt 
de raad A. van Zoonen tot opvolger van Tuinstra met ingang van 1 januari 1961. 
Van Zoonen vraagt en krijgt met ingang van 1 augustus 1972 op de meest eervolle wijze 
ontslag als directeur van de L.E.A.O.-school in verband met zijn benoeming tot leraar 
geschiedenis aan het Westfries Lyceum. 
 
5.4 Omzetting van de V.G.L.O.-klassen in afzonderlijke  V.G.L.O. in 1955 
In deze paragraaf overlappen de berichten elkaar gedeeltelijk.421  Dat komt omdat er in 
verschillende raadsvergaderingen over dit onderwerp, het VGLO, werd gesproken. De 
verslagen zijn hieronder zoveel mogelijk samengevat. 
 
De Raad heeft op 28 April 1953422 besloten een afzonderlijke school voor Openbaar VGLO 
op te richten. Dit besluit is goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 10 Juni 1953.  B&W 
hebben op 17 April 1953 duidelijk gemaakt dat het de bedoeling van het college was om de 
omzetting van de VGLO-klassen aan de Prinses Ireneschool in een afzonderlijke school voor 
VGLO plaats te laten vinden. 
De overgang van de heer Tuinstra als hoofd van de Prinses Ireneschool naar de VGLO wordt 
nader bepaald door B&W. 
‘De heer Tuinstra heeft reeds van de aanvang af de leiding gehad van het tot heden aan de 
Prinses Ireneschool gegeven VGLO. Reden waarom wij, het college, u voorstellen de heer 
Tuinstra als hoofd van de VGLO-school te benoemen.  Omdat de heer Tuinstra al hoofd van 
de Prinses Ireneschool is, kan de raad gebruik maken van de bevoegdheid volgens artikel 36, 
zevende lid van de LO-wet van 1920.’ 
Daarin wordt bepaald dat in gemeenten waarin meer dan één school bestaat, de onderwijzer 
die als hoofd van de ene school geplaatst is, aan het hoofd der andere school geplaatst kan 
worden, als de gemeenteraad, na overleg met de inspecteur en de belanghebbende gehoord 
hebbende,  hiertoe besluit. 
De inspecteur heeft reeds bericht hier tegen geen enkel bezwaar te hebben terwijl ook 
Tuinstra met een eventuele overplaatsing akkoord gaat. B&W stellen voor om Tuinstra van de 
Prinses Ireneschool als hoofd over te plaatsen naar de openbare VGLO-school en wel met 
ingang van een nader door ons te bepalen datum. 
 
Tuinstra acht het wenselijk en organisatorisch juist om bij zijn afwezigheid een onderwijzer in 
het bezit van de hoofdakte aan te wijzen als plaatsvervangend hoofd. 
Hij geeft het College in overweging423 hiervoor A. van Zoonen aan te wijzen, onderwijzer aan 
de openbare school voor VGLO.  B&W antwoorden op 29 december 1955 dat hiertoe bij hen 
geen bezwaar bestaat 
 
De V.G.L.O.- klassen aan de Prinses Ireneschool zijn met ingang van 1 januari 1955 omgezet 
in een afzonderlijke school voor V.G.L.O. De school werd per 1 september 1955 gehuisvest 
in de leeggekomen Huishoudschool aan het Kerkplein. 

 
421 GAH 0351/4316, vervolg II 
422 GAH 0351  Bijlage 21, Raadsvergadering 28 April 1953 
423 GAH 0351/4312, 19 December 1955 
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In 1961 is de school verhuisd naar de Joh. Messchaertstraat 3. In 1970 worden er 2 nieuwe 
vaklokalen achter de school in gebruik genomen en ingaande het cursusjaar 1976 zijn er nog 3 
noodlokalen gehuurd in het Protestante Weeshuis aan Onder de Boompjes. 
De groei en de bloei van de school in latere jaren zijn in niet geringe mate te danken aan de 
grote inzet en werklust van Van Zoonen. 
Aan de school zijn er opleidingen in winkel- en kantoorpraktijk. 
Met ingang van het cursusjaar 1969-1970 is, in verband met de inwerkingtreding van de 
nieuwe Wet op het Voortgezet Onderwijs de school omgezet in een school voor L.E.A.O. De 
omzetting was mogelijk aangezien de V.G.L.O. voldeed aan de getalsnorm van 150 
leerlingen. In 1968 had de LEAO-school 165 leerlingen, in 1969 220 en in 1971 280 
leerlingen. 
 
5.5 Aanschaf extra leerboeken en uitbreiding personeel in 1955 en 1956. 
De raadsvergadering van 27 september 1955424. 
Voor het nieuwe cursusjaar van de openbare VGLO-school bedraagt het aantal leerlingen 121. 
Dit aantal zal waarschijnlijk over enige maanden nog stijgen doordat zoals ieder jaar 
voorwaardelijk tot de ULO-school toegelaten leerlingen die het onderwijs aan deze school 
niet vruchtbaar kunnen volgen, alsnog de school moeten verlaten en op de VGLO-school 
moeten worden geplaatst. 
In verband met deze sterke toename van leerlingen en het feit dat voor het eerst een 
opleidingsklas aan de VGLO-school is verbonden, verzoekt het hoofd der school een extra 
krediet voor de aanschaf ten behoeve van het periodeonderwijs voor rekenen, taal en 
leesboeken ter algemene vorming der leerlingen, atlassen voor aardrijkskunde en 
geschiedenis, leerboeken voor Kennis der Natuur, Frans, Engels Algebra en Meetkunde. De 
inspecteur is hiermee akkoord.. Beschikbaar is gesteld door de Raad het bedrag van ƒ1962,-. 
 
De raadsvergadering van 13 december 1955. 
De Heer Fr. Drevel425, nu onderwijzer aan de VGLO-school, wordt benoemd tot onderwijzer 
aan de openbare ULO-school. 
 
De raadsvergadering van 28 februari 1956. 
De heer K. Fray426, onderwijzer aan de Prinses Marijkeschool, is met ingang van een nader 
door B&W te bepalen datum, benoemd tot onderwijzer aan de openbare VGLO-school, alhier 
in plaats van de Heer Drevel. 
 
De raadsvergadering van 9 november 1956. 
Omdat het aantal leerlingen van het VGLO toeneemt, moet er een personeelsuitbreiding 
komen. De heer J.N. Hameka 427, onderwijzer aan de Ireneschool, heeft zich aangemeld. Het 
hoofd van de school en de inspecteur gaan akkoord met een eventuele overplaatsing. De raad 
besluit daartoe met  ingang van een door B&W te bepalen datum. 
 
5.6 Plannen voor het herschikken van verschillende scholen in 1956. 
Op 16 januari 1956 is het aantal leerlingen en onderwijzers bij het Lager en Voortgezet Lager 
Onderwijs als volgt: 
Op de Prinses Margrietschool zijn 232 leerlingen met 6 onderwijzers,  

 
424 Raadsvergadering 27 september 1955  
425 Raadsvergadering 13 december 1955, Bijlage 209, nr. 39 
426 Raadsvergadering 28 februari 1956, Agendapunt 24 
427 Raadsvergadering 9 november 1956, nr. 32, bijlage 166 
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Op de Prinses Ireneschool zijn 391 leerlingen met 10 onderwijzers, 
Op de Prinses Marijkeschool zijn 215 leerlingen met 6 onderwijzers, 
Op het VGLO zijn 124 leerlingen met 4 onderwijzers. 
 
De Margriet- en de Marijkeschool hebben wat huisvesting betreft geen moeilijkheden. Beide 
scholen hebben gebouwen met 6 lokalen. Een goede huisvesting van de Prinses Ireneschool 
en de VGLO-school levert echter moeilijkheden op. 
In de Muntstraat zijn ondergebracht de 4 klassen van de VGLO-school, alsmede 6 klassen van 
de Ireneschool. 
De overige klassen zijn in verschillende gebouwen ondergebracht: 
twee klassen in het VOC gebouw, een klas aan de Kruisstraat, en een klas in de barakken aan 
de Bontekoestraat. 
Deze verspreide huisvesting moet zo spoedig mogelijk verholpen worden door de klassen van 
de Ireneschool onder te brengen in één schoolgebouw. Voor de oplossing van dit huis-
vestingsprobleem  gaan B&W uit van een zo goed mogelijke spreiding over de gemeente 
waarbij in principe de woonplaats van een leerling bepalend is. 
Er  dienen zoveel mogelijk 6-klassige scholen gevormd te worden. Het VGLO moet, om tot 
volledige ontwikkeling te kunnen komen, zo spoedig mogelijk in een eigen goed geoutilleerd 
gebouw worden ondergebracht. De Prinses Marijkeschool destijds als ULO-school gebouwd, 
is voor het Gewoon Lager Onderwijs minder geschikt omdat de lokalen kleiner zijn dan 
gebruikelijk. 
 
 B&W zien de volgende oplossing:428 
1 aanvaard wordt het bestaan van de Prinses Ireneschool met tien lokalen. 
2 de Prinses Marijkeschool te bestemmen voor het VGLO waartoe het gebouw zeer geschikt 
is. Het zal in het nieuwe scholenplan centraal gelegen zijn ten opzichte van de nieuw te 
bouwen Huishoudschool en niet ver daar vandaan de ook nieuw te bouwen Ambachtsschool. 
Dit is van belang voor het aan de VGLO-leerlingen te geven handvaardigheidonderwijs. 
Het beoogde gebouw kan voor geruime tijd onderdak aan het VGLO verlenen omdat het de 
beschikking heeft over zes klaslokalen en een natuurkunde lokaal. 
 
Bij verdere uitbreiding van het aantal leerlingen en van de stad kan het noodzakelijk zijn 
tussen de Draafsingel en de spoorlijn in het zuidwesten tussen Schellinkhouterdijk en 
Veenenlaan nog een school te bouwen, even als ten noorden van de Tweeboomlaan. Naar 
aanleiding van dit alles stellen B&W de Raad voor: 
A een nieuwe school voor Gewoon Lager Onderwijs te bouwen ten noorden van de 
Tweeboomlaan met een voorlopig krediet van ƒ367.500,-. 
B na gereedkomen van dit gebouw, het gebouw aan de Messchaertstraat 3 te bestemmen voor 
de openbare school voor VGLO. 
 
5.7 De stappen in de loopbaan van D. Tuinstra van 1915 tot 1965 
D. Tuinstra is bij  het onderwijs werkzaam vanaf 1 Juli 1915429. De scholen waaraan hij 
werkte waren: 
-Een tijdelijke betrekking aan de Openbare Lagere School in De Koog op Texel van 1 Juli 
1915 tot 30 September 1915, 
-Een vaste baan aan de Openbare Lagere School in Oudesluis, van 1 Januari 1916 tot 29 
Februari 1920. 

 
428 GAH 0351. Nr. 8. Raadsvergadering 27 maart 1956, nr. 9, bijlage 44 
429 GAH 0351/4312 
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-Ook een vaste baan in Den Helder van 1 Maart 1920 tot 14 Januari 1926. 
-Hij was hoofd van de Openbare Lagere School in Monnickendam van 15 Januari 1926 tot 31 
December 1938. 
-Hoofd van de Prinses Ireneschool in Hoorn van 1 Januari 1939 tot 31 december 1954. 
-Hij was hoofd van de VGLO-school van 1 januari 1955 tot 7 april 1960. 
 
Op 29 maart 1960 vraagt Tuinstra eervol ontslag met ingang van 1 oktober aanstaande als 
hoofd van de Openbare school voor VGLO. Dat wordt hem verleend op 7 april 1960, onder 
dankbetuiging voor de langdurige en waardevolle aan het openbaar onderwijs verleende 
diensten. 
Op  30 september 1960 wordt er officieel afscheid van Tuinstra genomen. Aangezien de Raad 
nog geen opvolger heeft benoemd, verzoekt Tuinstra hem als tijdelijk hoofd der VGLO-
school te benoemen van 1 oktober tot en met 31 december 1960; B&W en de inspectie gaan 
akkoord. Als zijn opvolger als hoofd benoemt de raad A. van Zoonen. 
Van 16 januari 1961 tot 1 april 1961 werd P.J. Scheringa als tijdelijk onderwijzer aangesteld. 
Oproepen haalden niets uit. B&W gaan akkoord met het verzoek van Van Zoonen om 
Tuinstra tijdelijk te benoemen van 1 april 1961 tot en met 31 mei 1961, dat wordt echter 31 
augustus 1962. 
 
Van de staatssecretaris is een bericht ontvangen dat er zijnerzijds geen bezwaar bestaat tegen 
aanstelling van een 7de leerkracht aan de VGLO-school alhier. Het hoofd der school, Van 
Zoonen stelt B&W voor om met ingang van 1 mei 1962 in tijdelijke dienst te benoemen, D. 
Tuinstra. 
Op 3 September 1964 schrijft Van Zoonen dat als de heer Maat per 12 oktober in functie 
treedt, de tijdelijke benoeming van Tuinstra kan worden opgeheven en dat gebeurt dan. 
Tuinstra blijft echter actief van 25 tot 29 november 1964 aan de VGLO; vanaf 11 februari 
1965 vervangt hij Beumer aan de Margrietschool, echter alleen 's morgens. Van 5 maart 1965 
vervangt hij Maat bij het VGLO tot 15 maart 1965.  
 
5.8 Intermezzo: Bukken! 
De heer Van Zoonen430 vertelt:  
" …… toen hadden wij op een gegeven ogenblik een ouderavond.  De directeur, (dat was ik 
dus, of heette het toen nog Hoofd?),  liep zo door de school want die had natuurlijk geen klas 
en toen was er een echtpaar, waarvan de moeder zegt:  
 "Kunnen we u even spreken meneer Van Zoonen?" 
"Ja hoor, dan gaan we eventjes naar een lokaal. Waarmee kan ik u van dienst zijn? "  
"Onze vraag is, …  ja het gaat over onze zoon… of u die aan het werk kan krijgen?  Dat lukt 
ons maar steeds niet." 
"Nou, ik zeg, dat is niet zo best. Dat lijkt me lastig, ik weet het zo één twee drie ook niet. 
Maar ja, ik heb een mogelijke oplossing: Ik heb mijn handen nog nooit gebruikt, maar 
misschien moet dat dan één keer, heb ik uw toestemming?" 
"Wel, U heeft onze toestemming, wij zijn ten einde raad, zeiden de ouders." 
" Ik zal er over nadenken en morgenochtend zie ik uw zoon." 
 
De ouders gaan naar huis.  
"De volgende morgen zijn de lessen begonnen en de zoon heeft bij één van mijn collega's les 
en voor schooltijd zeg ik tegen de collega:  Collega, Ik kom zo meteen even een leerling, laat 
ik maar zeggen, Jan, die kom ik eventjes bij je ophalen. 

 
430 Opgenomen 28-10-2019 



 
 

218 
 

Dus ik kom bij de collega in de klas en ik zeg tegen hem: Collega, ik heb het onuitsprekelijke 
genoegen dat ik die leerling eventjes bij u uit de klas mag halen." 
Dus zo gebeurt het: ik neem de jongeman mee naar de gang en  ik zeg tegen hem: Jongeman, 
ik heb gisteravond jouw ouders gesproken, klopt dat? 
Ja meneer, zegt hij … 
en jouw ouders hebben tegen mij gezegd, dat ik je wel een pak rammel mag geven, klopt dat? 
Ja meneer, zegt hij…. zachtjes, 
Heb jij recht op een pak rammel? 
en weer zegt hij heel zachtjes:  Ja meneer…. eigenlijk wel… 
Nou, zeg ik, ga jij dan eerst maar eens even bukken, 
en de jongeman zegt: … Wat zegt u, meneer? 
en ik zeg nog eens, nu heel luid… BUKKEN  en ik deed dat heel  luid, dus mijn collega in de 
klas zei later:  Nou, we konden jou heel goed horen!" De hele klas zat recht overeind! 
Zo heb ik de jongeman een minuut, misschien wel 2 minuten gebukt laten staan…  
Toen zei ik .. ga maar weer rechtop staan, het heeft nu wel lang genoeg geduurd. Vind jij dat 
ook? 
Ja, ja .. meneer, 
.. en zeg ik tegen hem… heb je de boodschap nu begrepen.  Ga je nu echt je vader en je 
moeder ter wille zijn? 
Hij zegt, ik ga nu echt mijn best doen, meneer, 
Ik zeg tegen hem:  Nou, eigenlijk geloof ik daar nog niets van! 
" Ik zal echt mijn best doen, meneer, ik beloof het!" 
 
Ja, dat was het verhaal over de leerling die moest bukken. 
 
5.9 Er wordt weer geschoven met de huisvesting van het VGLO 
Door de situatie van de lokalen voor de VGLO-school, is het door het toenemend aantal 
leerlingen, op dit moment 124, niet langer mogelijk de school gebruik te laten maken van de 
Prinses Ireneschool. 
Ook is het gewenst dat de vier klassen van de Prinses Ireneschool die nu nog in andere 
lokalen les krijgen, weer onder te brengen in de school aan de Muntstraat. 
Daartoe bestaat de mogelijkheid wanneer de VGLO-school gaat verhuizen naar de binnenkort 
vrijkomende Huishoud- en Landbouwhuishoudschool aan het Kerkplein. Die huisvesting zal 
echter een tijdelijk karakter dragen. Dit in verband met het raadsbesluit van 27 maart om na 
het gereedkomen van een nieuw te bouwen 6-klassige school voor gewoon lager onderwijs, 
het gebouw aan de Johan Messchaertstraat 3 te bestemmen voor de Openbare school voor 
Gewoon Lager Onderwijs. 
Tijdens de raadsvergadering431 van 23 maart 1954, nummer 13, wordt de bouw van een 
Huishoud- en Industrieschool voor Meisjes goedgekeurd. 
 
5.10 Aanschaf van materialen voor de VGLO-school. 
De Raad stelt een krediet beschikbaar voor de aanschaf van een Globe en een platenwisselaar 
voor de VGLO-school.432 
Tot dusver werd gebruik gemaakt van de platenspeler van één der onderwijzeressen. Echter 
daaraan is een eind gekomen door haar vertrek naar elders. 

 
431 GAH 0351-6, Dienstjaar 1954 
432 GAH 0351-9. Raadsvergadering 19 december 1957. 
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De aanschaf van een Globe is noodzakelijk geworden omdat de VGLO-school  niet meer in 
hetzelfde gebouw onderdak heeft. De raad besluit zonder hoofdelijke stemming akkoord te 
gaan met de gevraagde ƒ255,-. 
 
 5.11 Vaststelling van het krediet per leerling. 
De raad stelt vast het krediet per leerling voor het Openbaar Lager Onderwijs voor het jaar 
1958. 
Ridderikhoff merkt op dat het verschil tussen het bedrag per leerling van de VGLO en de 
ULO wel wat groot is. Hij vraagt of het bedrag per leerling voor de VGLO vorig jaar ook zo 
hoog was. 
De voorzitter antwoordt dat dit bedrag toen reeds ƒ93,- was. De geringe omvang van deze 
school en het feit dat de kosten zijn gestegen, er is nu een eigen conciërge, zijn oorzaak van 
het grote verschil tussen de VGLO en de ULO. Hij meent dat het aantal leerlingen van de 
VGLO in de toekomst nog verder zal dalen in verband met de nieuwe mogelijkheden die het 
Nijverheidsonderwijs biedt. De raad gaat akkoord met het voorstel opgenomen in bijlage 22. 
 In deze bijlage zijn de totale kosten opgenomen voor de exploitatie van de openbare scholen 
voor Gewoon Lager Onderwijs in 1958. 
 De netto kosten zijn geraamd op ƒ40641,34. Het gemiddeld aantal leerlingen is 859, per 
leerling dus ƒ47,31. 
 Bij het Openbaar VGLO zijn de netto exploitatiekosten geraamd op ƒ13130,-. Het gemiddeld 
aantal leerlingen over 1957 was 113. Dat is per leerling ƒ116,19. 
Voor de ULO school bedroegen de netto kosten ƒ14769,99. Het gemiddeld aantal leerlingen 
over 1967 was 277. Kosten per leerling dus ƒ53,32. 
 
5.12 Verbouwing van het gebouw van de Prinses Marijkeschool tot VGLO-school 
Sedert 1956 is de Openbare School voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs in het voor het 
geven van Onderwijs afgekeurde gebouw van de Huishoud- en Landbouwhuishoudschool aan 
het Kerkplein ondergebracht, omdat voor deze school in de Prinses Ireneschool geen ruimte 
meer beschikbaar was.433 
Nu de Prinses Marijkeschool met ingang van het schooljaar 1959/60 zal worden overgeplaatst 
naar het nieuwe schoolgebouw ten noorden van de Tweeboomlaan zal de Openbare School 
voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs ingevolge het besluit van 27 maart 1956, nummer 
9, worden gehuisvest in het gebouw Johan Messchaertstraat 3. 
In verband hiermee de zijn besprekingen gevoerd met de bouwkundige hoofdinspectie van het 
lager onderwijs, die zich oorspronkelijk op het standpunt stelde, dat, nu de school van 
bestemming gaat veranderen, de inrichting zal moeten voldoen aan de thans vigerende 
voorschriften. Dit betekent dat geen enkel lokaal aan de vereiste afmetingen voldoet, zodat 
een ingrijpende verbouwing zou moeten worden uitgevoerd, die niet in verhouding staat tot 
het daarmede bereikte resultaat. Een dergelijke verbouwing zou gerechtvaardigd zijn, 
wanneer het gebouw werd bestemd voor het Gewoon Lager Onderwijs met een vrij hoge 
klasse bezetting, doch dit komt bij het VGLO niet voor. Immers de school telt thans 98 
leerlingen, verdeeld over 4 leerkrachten, zodat per lokaal ongeveer 25 leerlingen worden 
gehuisvest. Dit aantal kan tot maximaal 30 leerlingen stijgen, want, indien het totaal aantal 
leerlingen het getal van 120 is gepasseerd, kan naast het hoofd een vierde onderwijzer worden 
aangesteld, zodat de leerlingen dan over vijf lokale kunnen worden verdeeld. 
Het op grond hiervan gevoerde overleg heeft tot het volgende resultaat geleid: 
 1 de lokaalafmetingen kunnen ongewijzigd worden gehandhaafd; 
 2 het voormalige tekenlokaal kan worden ingericht tot handenarbeid en filmlokaal; 

 
433 Raadsvergadering 16 december 1958, nr. 14. Bijlage 170 



 
 

220 
 

 3 een leslokaal wordt ingericht tot kamer voor de leerkrachten en de schoolarts; 
 4 de primitieve toiletgroepen worden vervangen door twee groepen, die voldoen aan  
    de huidige eisen; 
 5 de versleten gaskachels worden vervangen  door een centrale verwarming. 
 
Na het treffen van de bovenstaande voorzieningen zal de school nog vijf leslokalen bevatten, 
zodat uitbreiding tot 5 klassen mogelijk is. 
Voor wat betreft de vervanging der gaskachels kan worden meegedeeld, dat bij de bouw van 
het gymnastieklokaal achter deze school er reeds rekening mee is gehouden dat de centrale-
verwarmingskelder en installatie, ook voor dit schoolgebouw dienst zou kunnen doen. 
Een begroting der kosten van de uit te voeren werkzaamheden luidt als volgt: 
Aandeel in de bouwkosten der cv-ketel en installatie gymnastiekzaal   ƒ27600,- 
Metsel-, timmer-, grond- en stukadoorswerken                                     ƒ34500,- 
Elektriciteitswerken, inclusief verlichtingsarmaturen                                ƒ4800,- 
Loodgieterwerken, sanitaire werken, enz.                                                ƒ3650,- 
Fietsenstalling met standaard (75 stuks)                                                   ƒ3000,- 
Wijziging pleinen en hekwerken                                                                 ƒ3500,- 
 Vloerbedekkingen en stoffering, enzovoorts                                             ƒ4500,- 
 Kosten van toezicht, advieskosten enz.                                                     ƒ7500,- 
 Algemene bedrijfskosten en onvoorzien                                                   ƒ9750,- 
 Totaal                                                                                                     ƒ98800,- 
 
In bovenstaande begroting is geen rekening gehouden met de eventuele aanschaffing van 
nieuw meubilair. Indien te zijner tijd mocht blijken dat dit noodzakelijk is, zullen wij u 
hieromtrent nadere voorstellen doen toekomen. 
Op grond van bovenstaande stellen wij u voor een krediet van ƒ98.800 beschikbaar te stellen 
voor de verbouwing der Prinses Marijkeschool tot VGLO-school, overeenkomstig het hierbij 
gevoegde ontwerp besluit. De 18e wijziging der begroting van openbare werken voor 1958 en 
de 27e wijziging der gemeentebegroting voor 1958, waarin dit krediet nader is geregeld, zijn 
bij de stukken ter inzage gelegd. 
De kosten der elektriciteitswerken, vloerbedekkingen, stoffering enz. tot een bedrag van 
ƒ9.300,- kunnen worden afgeschreven in 10 jaar, de kosten der centrale verwarming, tot een 
bedrag van ƒ27.600,- in 15 jaar en de overige kosten van ƒ61.900,-  in 30 jaar. 

Burgemeester en wethouders van Hoorn, 
  De secretaris. 
 
                                    De RAAD der gemeente HOORN,  
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dezer dagen 8 december 1958;   
                              gelet op artikel 23 der lager onderwijswet 1920; 
                                                          Besluit: 
Ten behoeve van de verbouwing van de Prinses Marijkeschool voor Openbaar Gewoon Lager 
Onderwijs tot school voor Openbaar Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs een krediet van 
ƒ98800,- beschikbaar te stellen, welk krediet als volgt is te splitsen: 
Aandeel in de bouwkosten der cv-ketel en installatie gymnastiekzaal   ƒ27600,- 
Metsel-, timmer-, grond- en stukadoorswerken                                     ƒ34500,- 
Elektriciteitswerken, inclusief verlichtingsarmaturen                                ƒ4800,- 
Loodgieterwerken, sanitaire werken, enz.                                                ƒ3650,- 
Fietsenstalling met standaard (75 stuks)                                                   ƒ3000,- 
Wijziging pleinen en hekwerken                                                                 ƒ3500,- 
Vloerbedekkingen en stoffering, enzovoorts                                             ƒ4500,- 
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Kosten van toezicht, advieskosten enz.                                                     ƒ7500,- 
Algemene bedrijfskosten en onvoorzien                                                   ƒ9750,- 
Totaal                                                                                                     ƒ98800,- 
 
5.13 Aangestelde leerkrachten en verschafte kredieten in het jaar 1961 
De heer J.N. Hameka heeft op 31 december 1960 ontslag aangevraagd als onderwijzer aan de 
openbare VGLO-school, alhier in verband met een benoeming te Krimpen aan de IJssel.  Het 
hoofd der school kan zich met een en ander verenigen, zodat de raadsbesluit het gevraagde 
ontslag eervol te verlenen434. 
In de raadsvergadering van 9 juni 1961 stelt op verzoek van het hoofd der VGLO -school de 
Raad een extra krediet beschikbaar van ƒ2660,- voor aanschaffing van leerboeken en 
leermiddelen in verband met de invoering van een derde leerjaar aan de VGLO-school. 
Per 1 april 1961 is aan VGLO-school een vakonderwijzeres voor Handenarbeid aangesteld. 
Tot 1 april had de school zelf geen vakleerkracht. Maar er bestond een symbioseregeling met 
LTS en Huishoudschool. Op grond hiervan bedraagt het aantal  wekelijkse lesuren van 60 
minuten voor VGLO-school: 
-aan de LTS 20,  
-aan de Huishoudschool 7,5 uur 
- en aan de VGLO-school zelf 5 lesuren. 
Het aantal wettelijk verplichte onderwijzers bedraagt: 4 voor 1961. Vanaf 1 april 1961 is het 
aantal wekelijkse lessen per verplichte leerkracht: 32,5 gedeeld door 4 is 8,125 uur. B&W 
stellen aan de Raad voor dat vanaf 1 april 1961 het vakonderwijs 8,5 uur van 60 minuten 
bedraagt. 
Op 11 juli stellen B&W aan de Raad voor de heer J.S. Smit te benoemen tot onderwijzer in 
vaste dienst aan de VGLO-school. Smit is bij besluit van 3 maart 1961 benoemd tot 
onderwijzer in tijdelijke dienst voor de periode van 1 maart tot 1 juni 1961. Het hoofd der 
school stelt op 29 april voor om Smit met ingang van 1 juni 1961 in vaste dienst te benoemen. 
Voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 
11 juli 1961: 
De heer W Kapteijn verzoekt op 28 juni om overplaatsing naar de openbare VGLO-school  ter 
vervulling van een van de vacatures. De inspectie en beide schoolhoofden hebben geen 
bezwaar. De Raad gaat met algemene stemmen akkoord. De heer Kapteijn was als 
onderwijzer aan de Prinses Margrietschool op 28 februari 1956 benoemd. 
Op 12 september 1961 wordt  voorgesteld het aantal uren vakonderwijs opnieuw vast te 
stellen per verplichte leerkracht aan de openbare school voor VGLO. 
Op dezelfde datum wordt een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaffing van 
leerboeken in verband met de uitbreiding van het aantal leerlingen en het geven van onderwijs 
in de Engelse taal in alle klassen van de VGLO-school. De kosten zijn ƒ775,-.  Ook wordt er 
een krediet beschikbaar gesteld voor het aanbrengen van verduisteringsgordijnen en het 
verbeteren van het meubilair van de VGLO-school  voor het bedrag van f2200,-. 
Op 19 december wordt er voorzien in de vacature van een onderwijzer aan het VGLO. De 
heer O. de Kruijf was tijdelijk aangesteld voor de periode van 23 oktober 1961 tot 1 januari 
1962. De Kruijf voldoet geheel aan alle verwachtingen volgens de inspectie en het hoofd. De 
Raad benoemt hem met ingang van 1 januari 1962 in vaste dienst. 
 
5.14 Beschikbaar stellen van extra krediet i.v.m. derde leerjaar aan het VGLO. 
De huidige functie van de openbare VGLO-school is een deels schakelschool voor die 
leerlingen, die om de een of andere reden nog niet rijp of geschikt geacht worden voor het 
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volgen van het onderwijs aan andere instellingen voor voortgezet onderwijs en anderdeels een 
school waarop eindonderwijs wordt gegeven aan die leerlingen, die na het volbrengen van 
hun leerplicht geen andere school voor Voortgezet Onderwijs zullen bezoeken. 
Het hoofd van de openbare school voor Voortgezet Gewoon Lager Onderwijs wijst er nu op, 
dat steeds meer leerlingen, die aan de school het eindonderwijs ontvangen, terechtkomen in 
verschillende diensten en bedrijven zoals de politie, de spoorwegen, de PTT, banken, 
handelskantoor, winkels, en dergelijke en dat het daarom noodzakelijk wordt geacht om in 
aansluiting op het eerste leerjaar in een 2-jarige bovenbouw aan de leerlingen een gepaste 
voorbereiding te geven voor de functies waarin zijn later werkzaam zullen zijn.435 
In een in te stellen derde leerjaar zou een verdieping en een uitbreiding van het onderwijs 
kunnen worden gegeven van datgene waarin de tweedejaars leerlingen worden onderwezen, 
namelijk boekhouden, bedrijfsrekenen, sociale aardrijkskunde, maatschappijleer, tekenen 
(onder andere reclameschrift), machineschrijven, eenvoudige correspondentie in het 
Nederlands en in het Engels. 
Voorts denkt het hoofd van de school daarbij ook nog aan de mogelijkheid om de leerlingen 
eventueel in de toekomst een stage te laten lopen in de praktijk indien men daarvoor de 
medewerking van het bedrijfsleven kan bekomen. 
De belangstelling voor een derde leerjaar is reeds thans aanwezig, aangezien bijna 20 ouders, 
wier kinderen momenteel in de tweede klasse zitten, hebben meegedeeld, dat zij hun kinderen 
ook het onderwijs in een derde leerjaar zouden willen laten volgen. 
Aangezien voor een derde leerjaar door de stichting Ivio  te Amsterdam leermiddelen zijn 
ontwikkeld die in aansluiting op de reeds in deze school toegepaste werkmethode en 
leermiddelen, uitgaande van deze Stichting, kunnen worden gebruikt, verzoekt het hoofd van 
de VGLO-school een extra krediet van rond ƒ2400,- beschikbaar te willen stellen voor het 
beoogde doel, de invoering van een derde leerjaar, waarmee  ook de inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Hoorn zich kan verenigen. 
Voorts is de wenselijkheid gebleken om ten dienste van het muziekonderwijs, naast de reeds 
aanwezige platenspeler, te kunnen beschikken over een versterker- installatie met luidspreker 
waarvan de kosten ƒ260,- bedragen. 
Aangezien wij inwilliging van het desbetreffende verzoek noodzakelijk achten, stellen wij u 
mitsdien voor een extra krediet te verlenen van in totaal ƒ2660,- en daartoe te nemen het in 
ontwerp hierbij gevoegde besluit. 
Deze  aangelegenheid is nader geregeld in de 15e wijziging van de begroting der gemeente 
voor het jaar 1961, welke bij de stukken ter inzage is gelegd. 
  Burgemeester en wethouders van Hoorn 
  De secretaris 
  Hoorn, 24 mei 1961. 
 
5.15 Aangestelde leerkrachten en verschafte kredieten in het jaar 1962 
B&W stellen voor de heer F. Stenneberg in vaste dienst te benoemen aan de Openbare Lagere 
Prinses Ireneschool, het voorstel wordt  aangehouden omdat er nog geen advies is van de 
inspecteur. 
B&W stellen de Raad436 voor om de praktijkafdeling van het VGLO een krediet te geven voor 
de aanschaf van 20 schrijfmachines. De voorzitter wijst erop dat dit type onderwijs een 
integrerend onderdeel van het leerprogramma vormt. Daarom is typen als afzonderlijk vak 
opgenomen. Het krediet zal ƒ4960,- omvatten. Een rijdende typeschool zou funest zijn: deze 
kan nooit doorlopend aanwezig zijn. De Raad gaat akkoord. 
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Het aantal uren vakonderwijs per verplichte leerkracht wordt vastgesteld: met ingang van 1 
september 1962 zal het aantal wekelijkse lesuren voor de VGLO-school bedragen: 

 Lichamelijke oefening, 9 lesuren, 
 Machineschrijven, 12 lesuren, 
 Handenarbeid voor meisjes, 7 lesuren, 
 Naaien koken en huishoudelijk werk aan de Huishoud- en Landbouwhuishoudschool 
(in symbiose), 12,5 lesuur. 

Er zijn dan wekelijks in totaal 40,5 van 60 minuten. 
De symbiose met de LTS vervalt helaas. 
Het aantal verplichte onderwijzers op de VGLO-school is 6. 
Van 1 september af bedraagt het aantal wekelijkse lesuren per verplichte leerkracht 40,5 
gedeeld door 6 is 6,75 lesuur. 
 
De raadsleden betreuren het verdwijnen van de symbiose tussen het VGLO en de LTS.. De 
voorzitter begrijpt dit. Hij zal in overleg gaan met het bestuur van de LTS. 
De raad stelt daarna ƒ2597,- beschikbaar voor de aanschaf van leerboeken, in verband met de 
invoering van enkele nieuwe leermethode, de uitbreiding van het aantal leerlingen van de 
praktijkafdeling, alsmede voor de aanschaffing van natuurkundige instrumenten en een 
opbergkast daarvoor. 
 
5.16 Voorstel aan de Raad om 20 schrijfmachines aan te schaffen. 
Aan de gemeenteraad het voorstel om 20 schrijfmachines voor het VGLO beschikbaar te 
stellen. 
In het thans in behandeling zijnde wetsontwerp tot regeling van het Voortgezet Onderwijs is 
een belangrijke plaats ingeruimd aan het beroepsonderwijs waaronder Economisch En 
Administratief Onderwijs. Dit onderwijs bedoelt een voorbereiding te geven voor 
economische en administratieve functies in Handel, Nijverheid, vervoer, alsmede in 
overheids- en semi-overheidsdiensten, voorts in het verzekerings-, krediet- en bankwezen en 
in het organisatieleven. 
Het beroepsonderwijs wordt weer onderverdeeld in hoger, middelbaar en lager 
beroepsonderwijs. 
De minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ziet dan ook een mogelijkheid, dat 
het huidige VGLO zich ontwikkelt in de richting van het Lager Economisch en Administratief 
Beroepsonderwijs. De ervaring leert, dat daar, waar het VGLO zich reeds in deze richting 
heeft ontwikkeld, dit schooltype, waaraan men wel de naam van "praktijkschool" heeft 
gegeven, in een werkelijke behoefte blijkt te voorzien. 
De instelling van een derde leerjaar en de vorming van een praktijkafdeling aan het VGLO, 
alhier, waartoe verleden jaar werd besloten, is een stap in deze richting geweest. 
Deze praktijkafdeling telt momenteel 52 leerlingen waarvan 48 leerlingen les krijgen in het 
typen gedurende 1 uur per week. De commissie economisch-administratief onderwijs is echter 
van mening dat twee lesuren per week dienen gegeven te worden. Voorts moet de 
mogelijkheid bestaan om op school te oefenen en daarmee de vaardigheid op te voeren. 
Het hoofd van de openbare VGLO-school heeft dan ook verzocht een extra krediet 
beschikbaar te stellen voor de aanschaffing van 20 schrijfmachines waarvoor dezerzijds een 
bedrag geraamd wordt van ƒ4960,-. 
De inspecteur van het lager onderwijs heeft bij brief van 8 februari 1962, nummer 48/62 
medegedeeld de aanvragen van het hoofd der school voor 20 schrijfmachines redelijk te 
vinden. 
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Aangezien wij inwilliging van het desbetreffend verzoek noodzakelijk achten, stellen wij U 
mitsdien voor een extra krediet te verlenen van ƒ4960,- en daartoe te nemen het in ontwerp 
hierbij gevoegde besluit. 
Deze aangelegenheid is nader geregeld in de 44e wijziging van de begroting der gemeente 
voor het jaar 1962, welke bij de stukken ter inzage is gelegd. 
  Burgemeester en wethouders van Hoorn, 
  De secretaris. 
  Hoorn 25 mei 1962. 
 
5.17 Ontwikkelingen in 1963: kosten VGLO, symbiose, fietsenstalling, rekenmachines 
Raadsvergadering van 26 februari:437 
Voor het VGLO worden voor het jaar 1963 de exploitatiekosten geraamd op ƒ13218,-. Door 
de verhuur van lokalen aan anderen zijn er inkomsten van ƒ750,-. De netto kosten bedragen 
dus ƒ12468,-. 
 Voor dit jaar wordt het aantal VGLO-leerlingen geraamd op 171. 
 De exploitatiekosten per leerling zijn dus ƒ72,91, 
 Voor het Gewoon Lager Onderwijs is dit bedrag ƒ65,59, 
 Voor het ULO bedragen de kosten per leerling ƒ77,70. 
 
 Het aantal uren vakonderwijs voor het VGLO: 
 Voor de meisjes in de symbioseregeling is dit 12,5. 
 Voor handenarbeid 7 lesuren, 
 Voor lichamelijke oefening 9, 
 En voor machineschrijven 12. 
 In totaal is dit 40,5 lesuren. 
 Het verplicht aantal onderwijzers bedraagt 6. 
 Het aantal wekelijkse lesuren per verplichte leerkracht is 40,5: 6 is 6,75. 
 
Met ingang van het jaar 1962-1963 is de symbioseregeling tussen het VGLO en de LTS 
vervallen. Daarmee eindigt ook het onderwijs in hout- en metaalbewerking en anderen 
vormen van handenarbeid voor de jongste leerlingen van het VGLO. 
Eigen leerkrachten zullen nu dit onderwijs gaan geven. Daarom vraagt het hoofd een extra 
krediet van ƒ491,40 om gereedschap en materialen voor dit doel aan te schaffen. De 
inspecteur is grotendeels akkoord. De Raad verleent een krediet van ƒ390,-. 
 
De Raad stelt in de vergadering van 27 juli ƒ5000,- ter beschikking voor een overkapping te 
rijwielstalling bij de VGLO-school. Het hoofd der school had gepleit voor ruimte voor 100 
fietsen. 127 rijwielen kosten ƒ4852,80; dat betekent dat de Raad ruimhartig besloten heeft. 
In de raadsvergadering van 8 oktober wordt een extra krediet voor aanschaffing van 
kantoormachines toegekend. Voor raadsleden is het punt verwarrend of het nu om een reken- 
of een telmachine gaat. Omdat ook een toelichting van het hoofd der school ontbreekt, wordt 
het voorstel aangehouden, opdat het hoofd der school in de Commissie van Onderwijs een 
toelichting kan geven. 
In de raadsvergadering van 10 december wordt een extra krediet voor aanschaf van 
leerboeken voor een cursus voor het eerste gedeelte van het staatsexamen voor kleuterleidster 
aan de openbare VGLO-school van ƒ926,- toegestaan. Dit bedrag is gebaseerd op de huidige 
deelname door 15 meisjesleerlingen. 
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5.18 Overzicht van aantallen leerlingen op de VGLO-school. 
Het hoofd van de school geeft aan B&W een overzicht van de uitbouw van het 
leerprogramma van de VGLO-school en bovendien een overzicht van het aantal leerlingen in 
de maand juli van de jaren 1956 tot en met 1962. 
Het aantal leerlingen in juli bedroeg toen achtereenvolgens, 125, 125, 97, 102, 97, 136 en 173. 
De leerlingen waren afkomstig uit West-Friesland en Waterland. 
 
5.19 Het gatje dat een gaatje moest zijn. 
Een oud-leerling van de Ireneschool vertelt438 hoe ze vanuit Amsterdam naar Hoorn verhuist 
en op de Ireneschool in de Muntstraat komt. In die tijd is het zo dat wanneer een leerling jarig 
is, ze met een klasgenootje "de klassen rond mag". Dat betekent dat ze samen naar de andere 
schoolklassen mogen gaan en dat de jarige in iedere klas een leerling een snoepje mag laten 
uitzoeken uit een trommel of een zakje. De oud-leerling mag met de jarige mee. 
Ze komen het lokaal van meester Van Zoonen binnen en in een flits ziet de oud-leerling in een 
buitenvenster van het lokaal iets wat haar aandacht trekt. "Een gatje", zegt ze en wijst met 
haar vinger. De heer Van Zoonen wendt zich, ernstig kijkend naar de oud-leerling en zegt  
plechtig; "Nee, dat is geen gatje, dat is een gáátje".  
Dat meneer Van Zoonen zo ernstig reageerde, zit na ruim 60 jaar nog tot in detail in het 
geheugen van Nettie Staleman. 
 
5.20 Verzoek om af te wijken van de lessentabel voor de kleuterleidsters. 
Op 1 juli 1963 verzoeken B&W van Hoorn aan Hare Majesteit ontheffing te verlenen van het 
bepaalde in artikel 12, eerste lid onder b, van de lager onderwijswet van 1920, inhoudende dat 
niemand lager onderwijs mag geven die niet in het bezit is van een der in de kweekschool 
genoemde bewijzen van bekwaamheid. Op grond van het bepaalde in Artikel 2 van de wet 
van 14 februari 1963, verzoekt het college van Hoorn met ingang van het cursusjaar 1963-
1964 tot wederopzegging vergunning te verlenen af te wijken van het bepaalde in artikel 11, 
derde lid, Artikel 12, eerste lid en van het bepaalde in artikel 129, eerste lid onder b. 
De onderwijsraad vraagt op 23 december 1963 voor welke vakken en leerkrachten de 
ontheffing wordt gevraagd. Het hoofd der school zendt de gevraagde gegevens aan het 
college. 
Het verzoek aan Hare Majesteit om grotere vrijheid van inrichtingen van het onderwijs leidt 
tot vragen in de onderwijsraad. In verband daarmee wordt op 2 maart 1964 aan de 
onderwijsraad gezonden een klassenoverzicht, een urentabel alsmede een leerplan van 1956. 
Een nieuw leerplan is in voorbereiding mede in verband met de uitkomsten van het 
experiment LEAO/VGLO. 
 
5.21 Brief aan de Raad over het krediet voor de boeken voor de kleuterleidsters 
 
                                                Aan de gemeenteraad.439 
Het hoofd van de openbare VGLO-school heeft in het afgelopen cursusjaar verschillende 
verzoeken ontvangen om aan de school een opleiding te verbinden voor het eerste gedeelte 
van het staatsexamen voor kleuterleidsters. 
Deze opleiding is van veel belang voor die meisjes, die geen ULO-diploma bezitten en 
kleuterleidster willen worden. Deze leerlingen kunnen door het met goed gevolg afleggen van 
het eerste gedeelte van het staatsexamen voor kleuterleidster in Utrecht, daarná worden 
toegelaten tot het eerste leerjaar van een opleidingsschool voor kleuterleidsters. 

 
438 Verteld in november 2019 
439 Gemeenteraadsvergadering van 10 december 1963, no 10 
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Binnen het kader van een VGLO-school kan een zodanige opleiding wel verwezenlijkt 
worden omdat het eerste gedeelte van het staatsexamen de vakken rekenen, Nederlandse taal, 
geschiedenis, aardrijkskunde, kennis der natuur (natuurkunde en biologie) en Engelse taal 
omvat, welke vakken op de openbare VGLO-school alle bevoegd kunnen worden gegeven. 
Aangezien volgens de inspectie van het kleuteronderwijs in genoemde vakken wordt 
geëxamineerd op een niveau, dat ongeveer gelijkwaardig is aan het eindexamen ULO en 
derhalve de leerlingen de beschikking moeten hebben over leerboeken die het door de 
inspectie  aangeduide niveau bereiken, verzoekt het hoofd van de VGLO-school een extra 
krediet beschikbaar te willen stellen van rond ƒ926,-. 
Dit extra krediet is gebaseerd op de huidige deelneming door 15 meisjes leerlingen. 
De uitbreiding aan de openbare VGLO-school met een opleiding voor het eerste gedeelte van 
het staatsexamen voor kleuterleidster is niet in strijd met het door de inspecteur van het lager 
onderwijs in de inspectie Hoorn goedgekeurde leerplan van de school. Nadat een uitgebreid 
overleg met de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Hoorn heeft plaats gehad, 
bleek genoemde inspecteur zich tenslotte te kunnen verenigen met het beschikbaar stellen van 
een krediet van ƒ926,- voor het beoogde doel. 
Aangezien wij van mening zijn, dat voor vele meisjes deze vooropleiding voor de toelating tot 
een kweekschool voor kleuterleidsters van veel belang zal zijn, stellen wij u mitsdien voor om 
de opleidingen aan de openbare school voor VGLO uit te breiden met een cursus voor het 
eerste gedeelte van het staatsexamen voor kleuterleidster, daarvoor een extra krediet van 
ƒ926,- beschikbaar te stellen ten behoeve van de aanschaffing van leerboeken en daartoe te 
nemen het in ontwerp hiernevens gevoegde besluit. 
Deze uitgave is nader geregeld in de 87e wijziging van de gemeentebegroting voor 1963 
welke bij de stukken ter inzage is gelegd. 

Burgemeester en wethouders van Hoorn, 
  De secretaris. 
  Hoorn, 28 november 1963.  
 
5.22 Een stencilmachine, een noodleslokaal, een trap naar zolder, nieuwe leerkrachten. 
In de raadsvergadering van 14 januari 1964440 geeft de Raad toestemming tot de aanschaf van 
een stencilmachine en een elektrische telmachine voor de lessen aan de praktijkafdeling van 
de VGLO-school. De kosten bedragen ƒ1940,-. 
 

                                Aan de gemeenteraad. 
Uitbreiding van de VGLO- school  met een noodleslokaal en het in verband daarmee te 
verlenen van een extra krediet van ƒ22000,-. 
Het hoofd van de openbare VGLO-school heeft bij brief, dezer dagen 20 augustus 1963, 
gewezen op het nijpend tekort aan een klaslokaal voor zijn school en verzocht te willen 
overwegen in hoeverre in de nabijheid van de VGLO-school een barak zou kunnen worden 
geplaatst, die óf als vaklokaal voor handenarbeid, óf als lokaal voor machineschrijven dienst 
zou kunnen doen. 
Toen de symbiose van het VGLO met de lagere Technische School met betrekking tot de 
lessen in natuurkunde, metaal en houtbewerking voor de jongens-leerlingen niet meer 
mogelijk was, werden deze lessen aan de VGLO-school  zelf gegeven. Het spreekt echter 
vanzelf, dat hierdoor voor deze lessen in de eigen school nu lokaalruimte in beslag werd 
genomen. 
Mede hierdoor, door de verdere voortgang aan de determinering van het onderwijs aan de 
school, waardoor het aantal groepen waarmee  wordt gewerkt, toeneemt, alsmede door de 
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lessen in machineschrijven en de praktische lessen in het omgaan met stencilmachine, 
rekenmachine en dergelijke, is een ernstig tekort aan lokaal- ruimte ontstaan. 
Voor groepen van ten hoogste 6 leerlingen werd reeds in het afgelopen cursusjaar en wordt 
ook thans nog, veelvuldig gebruik gemaakt van de hoofdenkamer, welke gebruik gepaard gaat 
met een veelvuldig verplaatsen van leerlingsets, leerboeken en leermiddelen. 
Voor grotere groepen is deze ruimte echter te klein. Door de directeur van openbare werken is 
onderzocht op welke wijze in het nijpend tekort van een praktijklokaal voor deze school 
tegemoet zou kunnen worden gekomen. 
De oplossing wordt door genoemde directeur, volgens diens rapport van 27 februari 
jongstleden,  gezien in het plaatsen van een noodlokaal aan de Noordzijde van de sporthal aan 
de Johan Messchaertstraat. Voor de bouwkundige werken, glas en schilderwerk, elektrische 
verlichting, gasverwarming en zongordijnen wordt in totaal ƒ22000,- geraamd. Wij zijn van 
mening, dat de bouw van dit praktijklokaal noodzakelijk is en niet kan worden uitgesteld op 
grond van eventuele plannen voor de bouw van een nieuwe openbare ULO-school en het 
alsdan verplaatsen van de VGLO-school  naar het gebouw aan de Draafsingel nu ons 
gebleken is, dat de verwezenlijking van deze plannen in de eerstvolgende jaren niet is te 
verwachten. 
Aangezien het rapport van de directeur van openbare werken eerst enkele dagen in ons bezit 
is, hebben wij weliswaar het advies van de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie 
Hoorn gevraagd maar uiteraard nog niet ontvangen. Voorts zijn er nog verschillende 
problemen op te lossen met betrekking tot de bouw en de verwarming van dit lokaal. Wij 
zouden het echter op prijs stellen dat uwerzijds een besluit wordt genomen teneinde het 
mogelijk te maken, dat verdere stappen worden ondernomen, mede ter verkrijging van de 
noodzakelijke vergunningen voor het maken van dit noodlokaal. 
Op grond van het vorenstaande stellen wij u voor de VGLO-school  uit te breiden met een 
noodlokaal en daarop een extra krediet te verlenen van ƒ22000,- en daartoe te nemen het in 
ontwerp hier nevens gevoegde besluit. 
Deze aangelegenheid zal nader worden geregeld, respectievelijk een wijziging van de 
gemeentebegroting voor 1964, en een wijziging van de begroting van de dienst voor openbare 
werken voor 1964, welke te zijner tijd tegelijk met de vaststelling van deze begrotingen zullen 
worden aangeboden. 
  Burgemeester en wethouders van Hoorn, 
  de secretaris. 
  Hoorn, 3 maart 1964. 
 
                                 De Raad der gemeente Hoorn, 
 Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders, dezer dagen 3 maart 1964; 
                                Gelet op artikel 23 der lager onderwijswet 1920; 
                                                    Besluit: 
De openbare school voor VGLO aan de Johan Messchaertstraat uit te breiden met een 
noodleslokaal en ten behoeve daarvan een extra krediet beschikbaar te stellen van ƒ22000,-. 
  Hoorn 10 maart 1964. 
  De Raad voor voornoemd, voorzitter en secretaris. 
 
In dezelfde vergadering stelt de Raad een extra krediet beschikking van ƒ10800,- voor het 
aanbrengen van een trap naar de te maken  opbergplaats op de zolder van de VGLO- school, 
 Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders dezer dagen 3 maart 1964; 
 Gelet op artikel 23 der lager onderwijswet 1920; 
 Besluit: 
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De openbare school voor VGLO aan de Johan Messchaertstraat uit te breiden met een nood 
leslokaal en ten behoeve daarvan een extra krediet beschikbaar te stellen van ƒ22000,-. 
Hoorn 10 maart 1964. 
De Raad voornoemd, voorzitter en secretaris. 
 
In dezelfde vergadering stelt de raad een extra krediet vast van ƒ10800,- voor het aanbrengen 
van een trap naar de te maken  opbergplaats op de zolder van de VGLO- school. 
In de raadsvergadering van 23 juni 1964, Agendapunt 25: 
De Raad stelt het aantal lesuren van 60 minuten vast dat ingaande 1 juni 1964 aan de school 
voor vakonderwijs zal worden gegeven; te bepalen op 5 7/12, per verplichte leerkracht. 
Op 23 juni 1964 is voor de VGLO- school het bedrag per leerling voor het 
gymnastiekonderwijs gebracht van ƒ18,- op ƒ22,- en voor het meisjesonderwijs van ƒ5,- op 
ƒ6,- per meisjesleerling. 
De raadsvergadering van 14 en 15 juli 1964, nummer 21. 
Het aantal leerlingen per 1 september aan de VGLO wordt geraamd op 180. Dit houdt in, dat 
voor het nieuwe cursusjaar '64-'65 7 leerkrachten vast kunnen worden aangesteld. 
Een oproep is geplaatst, Er waren drie sollicitanten. Twee van hen hebben een proefles 
gegeven, slechts één van hen wordt voorgedragen: Simke Hendrik Maat. De Raad benoemt 
hem met ingang van een nader te bepalen datum in vaste dienst aan de VGLO-school. De 
ingang van de benoeming wordt later vastgesteld op 1 oktober 1964. 
Op 8 september 1964 wordt in plaats van mevrouw Dijkstra-Hoogendoorn, vaklerares 
lichamelijke oefening, met ingang van 1 oktober benoemd de Heer L.A. Holtzer. 
Op 13 oktober 1964 wordt er een extra krediet van f940,- gegeven in verband met de groei 
van de opleiding voor het eerste gedeelte van het staatsexamen voor kleuterleidsters. 
Op 8 september 1964, agendapunt 21, worden aan de VGLO-school 12 klokuren 
gymnastiekonderwijs gegeven. 
Op 16 december 1964, agendapunt 19, blijkt het aantal leerlingen aan de  VGLO-school 203 
te zijn, tegen gemiddeld 164 leerlingen in het voorafgaande schooljaar. Het hoofd der school 
vraagt daarom een extra krediet van ƒ956,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 
leerboeken voor diverse vakken. 
Uit de raadsvergadering van 16 december 1964, agendapunt 20. 
Het hoofd der school heeft een extra krediet gevraagd voor de inrichting van het noodlokaal 
bij de school voor het vak handenarbeid, alsmede voor uitbreiding van het gereedschap voor 
dit vak van ƒ3186,-, waaronder gereedschap voor hout- en papierarbeid, emailleren, glazuren 
en druktechnieken. 
 
5.23 Adviescommissie en besluitvorming om de VGLO om te zetten in LEAO 1965-1968 
Op 2 december 1965 schrijven Burgemeester en wethouders aan de Kamer van Koophandel, 
aan het Gewestelijk Arbeidsbureau en de directeur van het Westfries Bureau voor Sociaal 
Wetenschappelijk Onderzoek, dat het Hoornse College denkt aan de instelling van een 
adviescommissie inzake de openbare VGLO-school om te zetten in een school voor Lager 
Economisch en Administratief Onderwijs. De vraag moet beantwoord worden of er behoefte 
bestaat aan en dergelijke school in verband met de toekomstige ontwikkelingen van het 
bedrijfsleven in West-Friesland. 
B&W merken hierbij op dat meer dan de helft van het huidige aantal (215) leerlingen van de 
VGLO-school afkomstig is van buiten de Gemeente Hoorn. 
De Kamer van Koophandel verzoekt aan de Gemeente Hoorn in een dergelijke commissie ook 
het hoofd van de school als adviseur op te nemen. Het Gewestelijk Arbeidsbureau 
onderstreept dit. Het krijgt tevens te horen dat de hoofdcommies kan optreden als rapporteur. 
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De heer W. van Dijk, directeur van het GAB neemt persoonlijk zitting in de commissie. Ook 
directeur J. Visman, Sociaal Wetenschappelijk Bureau, stelt het zeer op prijs in deze 
commissie plaats te nemen. 
 
Op 10 juni 1966 schrijft het Westfries Bureau voor Sociaal Wetenschappelijk Onderzoek dat 
het de vraag onderzocht heeft of er toekomst is voor het LEAO in West-Friesland. Haar 
bevindingen zijn neergelegd in een nota. De commissie is van mening dat er in West-
Friesland behoefte is aan LEAO; die behoefte is echter van een zodanige omvang dat er in 
West-Friesland slechts beperkte mogelijkheden zijn. En dat men bij de omzetting in een 
school voor LEAO zeer selectief te werk moet gaan, zoveel mogelijk rekening houdend met 
de functies die de betreffende school tot nu toe vervult. 
Ondertekend door C. Bakker, namens de Kamer van Koophandel, de heer van Dijk namens 
het Gewestelijk Arbeidsbureau en de heer Visman, namens het Sociaal Wetenschappelijk 
Bureau van het Samenwerkingsorgaan West-Friesland. 
Op 14 september 1966 ontvangt de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Hoorn 
dit rapport. Op 8 november 1966 wordt het rapport tevens gestuurd aan de heer J. Schelphout 
te Wassenaar met het verzoek die aangelegenheid op 15 november in Den Haag te bespreken 
met de Heer J. Norde. 
Op 19 december deelt de inspecteur van het lager onderwijs mee dat het hem gewenst 
voorkomt dat de VGLO-school te Hoorn omgezet wordt in een LEAO-school. Daarom 
adviseert hij nu reeds stappen te ondernemen om de school per 1 september 1967 als officiële 
experimenteerschool te doen aanwijzen. 
Op 3 januari 1967 bepleit de oudercommissie van het VGLO zodanige stappen te nemen dat 
ook een scholengemeenschap in de mogelijkheden wordt opgenomen. 
De Gemeenteraad van Hoorn besluit op 10 januari 1967 met ingang van 1 augustus 1968 de 
school voor VGLO om te zetten in een openbare school voor LEAO. 
Dit verzoek wordt aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen gestuurd op 20 
januari 1967. 
De gemeente krijgt op 11 oktober 1967 het verzoek van omzetting voor 1 februari 1968 aan 
de minister mededelen welke besluiten zijn genomen. 
Op 19 april 1968 stuurt het ministerie het bericht dat men kennis heeft genomen van het 
Hoornse raadsbesluit, deelt daarin mee dat de school per 1 augustus 1968 valt onder de 
inspectie voor het voortgezet onderwijs, de heer H.H. Ensing en van de inspecteur voor het 
lager onderwijs, de heer  P. Putters. Het codenummer is dan 431. 66.043. 
In juni 1967 heeft het hoofd van de school een uitgebreid schrijven gestuurd waarin hij 
meedeelt dat er zich problemen voordoen die verband houden met de omzetting van het 
VGLO in het LEAO. Zij houden verband met de ruimte, de lessen en de lestijden, het 
leerplan, het lesrooster en de vakanties. Het hoofd van de school vraagt gezamenlijk overleg 
met de afdelingen Onderwijs, Financiën en Openbare Werken. 
Op 11 juli 1967 deelt het ministerie mee dat scholen die voor LEAO gekozen hebben, slecht 
Lager Algemeen Vormend Onderwijs in het eerste leerjaar mogen geven. De vorming van  
Lavo-klassen is in het tweede leerjaar niet toegestaan. 
Het ministerie houdt een voorlichtingsbijeenkomst op 25 april 1968 die zich bepaald tot de 
onderwijskundige aspecten. 
Het hoofd van de school deelt de hoofden van scholen voor basisonderwijs mee elke 
veranderingen zichzelf voordoen en nodigt hen uit op woensdag 27 maart, donderdag 28 
maart of vrijdag 29 maart 's avonds van 7 tot 9 uur een demonstratie van de praktische 
opleiding bij te wonen. 
Op 19 maart 1968 bericht het Dagblad voor West-Friesland dat 5 scholen met elkaar 
samenwerken en de brugklassen op elkaar hebben afgestemd. Het betreft het Lager Landbouw 
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en Tuinbouw Onderwijs, Het Huishoud en Nijverheidsonderwijs, LEAO, Lager Technisch 
Onderwijs en een school in Hem. 
De inspecteur van het LEAO is niet blij met een advertentie van de openbare LEAO school, 
omdat die een onjuiste indruk zou geven van het nieuwe schooltype. 
De gemeente vraagt aan de inspecteur op 27 februari 1968 of de regels voor het splitsen en 
samenvoegen van klassen zullen gelden voor het totaal aantal leerlingen, of zijn zij alleen van 
toepassing op het brugjaar? 
De inspecteur verwijst naar het Ministerie van Onderwijs. 
 
5.24 Het vak zingen ingevoerd en een vloeistofduplicator gekocht  
 
Op 12 januari 1965 besluit de Raad441 het vak zingen in te voeren op de openbare scholen 
voor lager onderwijs en op de VGLO-school. 
Op 14 september wordt er een schrijfmachine en een vloeistofduplicator aangeschaft. 
Bij dezelfde raadsvergadering wordt besloten de benoeming van onderwijzend personeel aan 
de openbare scholen in Hoorn voor een periode van 2 jaar te delegeren aan burgemeester en 
wethouders. 
Ook wordt besloten dat er een extra krediet wordt toegekend voor leerboeken in verband met 
de uitbreiding van het aantal leerlingen aan de VGLO-school. 
In het jaar 1966 op 8 februari wordt er een extra krediet toegekend voor de bouw en inrichting 
van 2 noodleslokalen voor de ULO en de VGLO-school. 
 
5.25  Een aantal conclusies door het Hoofd der School aan B&W aangeboden 
In 1966 onderzoekt een commissie de omzetting van VGLO in LEAO. Een door haar gemaakt 
rapport over de vraag of er toekomst is voor het LEAO in West-Friesland, wordt op 10 juni 
1966 aangeboden aan B&W. Het hoofd der school stuurt een aantal conclusies aan B&W 
waarin hij bepleit te onderzoeken of een Scholengemeenschap te verwezenlijken is. 
Op 11 november 1966 geeft het hoofd van de school een uitgebreid overzicht over de 
toelichting over het LEAO, zoals inspecteur Schelfhout op 11 november te Utrecht heeft 
gegeven. 
Op 29 november deelt de inspecteur van het lager onderwijs in de inspectie Hoorn in het 
stadhuis mee, dat er zeker behoefte bestaat aan een openbare LEAO school in West-Friesland. 
Op 24 en 25 oktober 1967 vond te Oosterbeek een conferentie plaats over de inhoud van het 
LEAO, naar aanleiding daarvan gaf het hoofd van de school nog eens een overzicht van de 
aantallen leerlingen die als volgt de school bezochten: (steeds aan het einde van het jaar) 
 

Jaar Jongens Meisjes totaal 
1960 73 37 110 
1961 84 65 149 
1962 89 81 170 
1963 81 83 164 
1964 80 95 175 
1965 94 115 209 
1966 89 131 220 

 
5.26 De omzetting van de VGLO-school in het LEAO wordt ingeluid, 1967 
In de raadsvergadering van 10 januari 1967 442 wordt bij agendapunt 8 gepraat over de 
omzetting van het VGLO in een openbare school voor LEAO. 

 
441 GAH 0351/22 Raadsvergaderingen van 1965 
442 GAH 0351/24 Raadsvergaderingen 1967 
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De oudercommissie heeft een brief geschreven waarin zij zich ongerust toont over de 
toekomst van de school. De Raad kan hier niet op ingaan omdat zij zich alleen kan baseren op 
de mogelijkheden van de wet. Een aparte vraag is of er al pogingen zijn aangewend om tot 
een Scholengemeenschap te komen. Een andere vraag is of de VGLO niet als experimenteer 
school aangewezen kan worden. Het is een goede school met een goed schoolhoofd en goede 
onderwijzers. 
B&W antwoorden dat de mogelijkheden van een Scholengemeenschap terdege moet worden 
besproken. Pogingen om de school als experimenteerschool aangewezen te krijgen hebben tot 
dat moment geen succes gehad. Het voorstel op zich neemt de Raad zonder hoofdelijke 
stemming aan. 
Op 11 juli besluit de Raad toe te treden tot een gemeenschappelijke regeling ter behartiging 
van het gemeentelijk voortgezet onderwijs. 
In dezelfde vergadering wordt besloten dat de benoeming van onderwijzend personeel niet 
wordt veranderd en blijft bij de Raadscommissie voor het onderwijs. 
Op 12 september besluit de Raad het aantal uren vakonderwijs vast te stellen aan de openbare 
scholen voor gewoon lager onderwijs en voortgezet onderwijs per 1 augustus 1967. 
Bij de vergadering van 21 november tonen B&W zich ten aanzien van het openbaar onderwijs 
niet tevreden. Veel scholen hebben gebrek aan ruimte en zitten over de hele binnenstad 
verspreid in noodlokalen of in daarvoor ingerichte gebouwen. 
De Raad gaat op 19 december 1967 akkoord met de aanschaffing van een drie-klassige houten 
noodschool ten behoeve van de VGLO;  te zijner tijd krijgt de Raad het complete 
cijfermateriaal. 
 
 5.27 De ontwikkelingen in het jaar 1968 
In de raadsvergadering van 13 februari 1968443 gaat de Raad zonder hoofdelijke stemming 
akkoord met een extra krediet voor de uitbreiding van de school voor VGLO met een 
lerarenkamer. 
In de raadsvergadering van 9 april gaat de Raad akkoord met de plaatsing en aansluiting van 
een 3-klassige noodschool voor het openbaar LEAO, thans nog VGLO. 
De Raad gaat in dezelfde vergadering akkoord, zonder hoofdelijke stemming, met een krediet 
voor aanschaffing van meubilair, stoffering, leermiddelen en schoolbehoeften voor de 3-
klassige noodschool voor het LEAO, thans nog VGLO. 
De Raad gaat in de raadsvergadering van 11 september akkoord met de instelling van een 
boekenfonds voor de openbare scholen voor ULO en voor LEAO. 
 
 5.28 De voortgang in de jaren 1969-1972 
Tijdens de begrotingsbehandeling op 25 maart en 26 maart 1969 wordt opgemerkt dat in de 
begroting ruim 25% van de gelden aan Onderwijs, Cultuur en Recreatie wordt uitgegeven. 
Duidelijk is dat het onderwijs voor een geweldige taak staat: het aantal leerlingen stijgt sterk, 
de opleidings- en vormingsdoelen worden gewijzigd, de maatschappij verandert ingrijpend, 
didactisch komen nieuwe inzichten naar voren. Dit alles stelt grote eisen aan de organisatie en 
daarop moet ook het bevoegd gezag inspelen. 
Op 9 juni van het jaar 1970 wordt de bouw van noodlokalen voor de openbare LEAO school 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 
Aan het eind van het cursusjaar 1971-1972 is het VGLO ten einde gekomen. Aan het eind van 
het jaar 1972 is de 4-klassige LEAO compleet. De eerste LEAO-examens worden afgenomen. 
Tijdens de raadsvergadering van 9 mei 1972, bij agendapunt 14, wordt eervol ontslag 
verleend aan A van Zoonen als directeur van de gemeentelijke school voor LEAO. Met de 

 
443 GAH 0351/25 Raadsvergaderingen in het jaar 1968. 
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complimenten van de heer Lips en alle lof voor de heer Van Zoonen wordt conform en zonder 
hoofdelijke stemming besloten. 
 

5.29 Veel lof van een kleuterleidster 
In september 2018 schrijft mevrouw Vera de Groot-Veeken de volgende brief aan de heer van 
Zoonen. 
 
Beste meneer van Zoonen, 
Onlangs was ik bij een reünie, omdat het 50 jaar geleden is dat wij aan de opleiding tot 
kleuterleidster begonnen. Dus is het ook 50 jaar geleden dat ik ben geslaagd voor de 
vooropleiding.  Tijdens de reünie hoorde ik dat u met uw vrouw een boek heeft geschreven 
over het onderwijs in Hoorn, dus u leefde nog, hoogste tijd om u te bedanken voor de 
opleiding tot kleuterleidster die u geboden heeft aan uw school. Allen hebben wij met veel 
plezier in het onderwijs gewerkt. 
 Persoonlijk heb ik daardoor een kans gekregen om een beroep te kiezen, waar ik veel in kwijt 
kom en mij veel voldoening heeft gegeven. Zeven jaar heb ik in Obdam voor de klas gestaan, 
waarvan 6 jaar als hoofdleidster. Daarna ben ik pedagogiek en orthopedagogiek gaan studeren 
met als specialisatie hoogbegaafdheid. Ik heb aan de Universiteit van Nijmegen, als 
onderzoeksmedewerker gewerkt aan een onderzoek naar het vaststellen van hoogbegaafdheid 
bij middelbare school leerlingen en het zoeken naar begeleidingsmogelijkheden voor deze 
leerlingen. Ik ben weer in het basisonderwijs terechtkomen door het 4 uur per week 
begeleiden van een kleuter met een ernstige oogafwijking. Dit heb ik gedaan tot zij in groep 6 
kwam. Ik kreeg een volledige baan als kleuterleidster direct op het voorgaande aansluitend. 
Groep 6, 7 en 8 heb ik op de vrijdagmiddag les gegeven en ik begeleidde en plusgroep van de 
onder- en bovenbouw. Dit alles heeft me heel veel positiefs gebracht. Mijn zus Ans wilde 
geschiedenis studeren en wij hebben u toen om advies gevraagd. Als ze voldoende discipline 
aan de dag kon brengen volgens u, was het haalbaar. Ze heeft A en B bij de heer Klompmaker 
gevolgd en met succes. Lange tijd heeft ze geschiedenisles gegeven en is daarna conrector 
geworden van het Bonhoeffer College te Castricum. Alles bij elkaar dus heel veel redenen om 
u nogmaals te bedanken. 
 
Hartelijke groeten,  
Vera de Groot-Veeken.  
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6 DE TWEEDE WERELDOOROLG 
 

6.1  Over de staat van oorlog en beleg 
Op 29 November 1938 wordt aan de burgemeesters bekend gemaakt door de commandant van 
de vesting Holland, dat in geval van oorlog of oorlogsgevaar zij belast zijn met de 
afkondiging van door het militair gezag, als dan uit te vaardigen bekendmakingen, bevelen en 
of verordeningen, volgens artikel 7 van de wet van 23 Mei 1899, staatsblad 128. 
Bij Koninklijk Besluit van 1 September 1939, staatsblad 58,444 wordt door de commandant 
van de vesting Holland meegedeeld dat het gebied van de gemeente Hoorn voor zover 
behorende tot zijn gezagsgebied is verklaard in staat van oorlog. Dit gezag wordt rechtstreeks 
door hem uitgeoefend volgens de wet van 1899. 
 
6.2 Vordering van schoolgebouwen door de militairen 
Op 1 September 1939 worden alle openbare en bijzondere schoolgebouwen voor 
voorbereidend, gewoon, lager en uitgebreid onderwijs, alsmede de scholen voor middelbaar 
en nijverheidsonderwijs door de militairen gevorderd. Dit heeft tot gevolg dat al het onderwijs 
stilstaat. Burgemeester en wethouders vragen daarom aan Gedeputeerde Staten met spoed 
mee te willen delen of in beginsel bezwaar bestaat tegen het doen van uitgaven voor inrichting 
van noodlokalen voor hervatting van het onderwijs. 
 
6.3 De klaslokalen van de ULO 
De vijf klassen van de ULO445 kunnen op dinsdag 10 September beginnen, een week later dan 
normaal. De inspecteur suggereert in één schooltijd per dag les te geven, van 8.30 tot 12.30 
uur. De ULO is dan gehuisvest in de Remonstrantse kerk en de Pastorie van de Rooms-
Katholieke Kerk. 
 
6.4 De Gemeente deelt aan Gedeputeerde Staten de plannen tot noodhuisvesting mee 
Het  Christelijke Lager Onderwijs en de christelijke bewaarschool samen in lokalen in de 
Lutherse kerk. 
De Rooms-Katholieke ULO zoekt nog naar lokalen. 
De openbare ULO komt in de Pastorie van de Remonstrantse Gemeente. 
De Gemeentelijke Huishoud- en Industrieschool wordt gehuisvest in een leegstaand 
herenhuis. 
De Lagere Landbouwschool heeft nog geen plek en ook het Openbaar Gewoon Lager 
onderwijs heeft nog geen lokalen gevonden. 
De vordering van de lokalen eist een gebruiksvergoeding. Dit kan voor het bijzonder 
onderwijs reden zijn om een hogere vergoeding per leerling te vragen. 
De schoolbesturen worden over deze zaak op 12 September uitvoerig voorgelicht, waarbij ook 
de vergoeding van plaatsvervangers voor hen die in militaire dienst moeten, ter sprake komt. 
Verschillende instanties dringen aan op een zo spoedig mogelijk  hervatting van het 
onderwijs. Maar onderwijzer Penning vindt tot op heden geen lokalen.  
De heren Tuinstra en  Van Berkel geven uitgebreid aan welke mogelijkheden en onmogelijk-
heden er zijn. In feite is er niets mogelijk. 
Op 26 September 1939 wordt er middags om 17.30 een telegram aan de Minister van 
Onderwijs gestuurd: 3 Openbare Lagere Scholen kunnen nog steeds geen ruimte vinden. Bij 
de ouders is sprake van een toenemende ontevredenheid. 

 
444 GAH 0349/734, dossiernr. 322 en K.B. 1/9/1939, Staatsblad 58 
445 GAH 0349/734, 10 September 1939. 
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6.5 Huisvesting in leegstaande huizen  
De heren Penning, Tuinstra en van Berkel schrijven uitgebreid446 over hervatting van het 
onderwijs door de mogelijkheid 20 ruimten in leegstaande huizen aan de Drieboomlaan te 
gebruiken. 
Op 3 Oktober schrijven B&W aan een makelaar dat twee woningen kunnen worden gebruikt 
en in de Hoornse Kredietbank 13 woningen. 
Op dezelfde dag gaat er een schrijven over dit onderwerp naar de inspecteur . 
De nummers van de woningen aan de Drieboomlaan; 265, 267, 275, 277, 281, 283, 287, 293, 
299, 301, 303, 305 en 307. 
 
Op 11 Oktober ontvangt de gemeente het bericht dat hoewel Gedeputeerde Staten hebben 
laten weten dat het ministerie zijn medewerking zou verlenen, men daar eerst wil weten wat 
de kosten voor de gemeente zijn. 
Op 16 November blijkt dat de leerlingen van de openbare scholen voor Gewoon Lager 
Onderwijs nog steeds geen les krijgen; vier instanties vragen om maatregelen. 
Op 16 November blijkt ook dat Gemeenteschool nummer 2 weer verlaten is. Vijf dagen later 
wordt de huur van de woningen aan de Drieboomlaan opgezegd. 
 
6.6 Leermiddelen voor de Rooms-Katholieke meisjesschool aan de Eikstraat 
In de raadsvergadering van 23 Oktober447 is een verzoekschrift voor de aanschaf van 
leermiddelen voor de Rooms-Katholieke meisjesschool binnen gekomen. De Raad beslist 
goedgunstig en gaat akkoord met de aanschaf van leer- en hulpmiddelen die nodig zijn in 
verband met de uitbreiding van het leerlingenaantal van de school. 
Uit bijlage 7 blijkt dat op grond van de voorwaarden verbonden aan de toekenning van 
rijkssubsidie aan noodlijdende gemeenten, B&W dit verzoek direct kenbaar gemaakt hebben 
aan Gedeputeerde Staten. De Gedeputeerde Staten zijn te rade gegaan bij de minister van 
Binnenlandse Zaken. Dat Ministerie heeft erop gewezen dat het aanbrengen van verbeteringen 
en het aanschaffen van meubilair achterwege kan blijven tot de schoolgebouwen, die thans 
voor militaire doeleinden in gebruik zijn genomen, weer voor het onderwijs beschikbaar zijn. 
Namens de minister hebben B&W op verzoek van Gedeputeerde Staten overleg gepleegd met 
het schoolbestuur om de aanvraag in te trekken, terwijl voor wat betreft de aankoop van 
leermiddelen á ƒ454,90 de minister daartegen geen bezwaar maakt. Na overleg heeft het 
schoolbestuur hieraan voldaan per brief van 16 Oktober. Op grond hiervan besloot de raad 
unaniem het gevraagde bedrag te verlenen. 
 
6.7 Vergoeding voor het verblijf van de militairen in de scholen 
Weliswaar bracht de tijdelijke huisvesting kosten mee en werd door het verblijf van militairen 
in de scholen schade toegebracht, echter de schoolbesturen en de gemeente ontvangen voor 
het gebruik van de scholen en voor eventueel geleden schade, vergoedingen van het rijk. 
Hierover is met de militaire autoriteiten in onderhandeling getreden en is overeenstemming 
bereikt ten aanzien van de gebruiksvergoeding voor alle gemeentegebouwen en de gradatie-
vergoeding voor de gebouwen die reeds weer zijn verlaten. Een overzicht daarvan is voor de 
gemeenteraadsleden bij de stukken ter inzage gelegd. Thans zijn nog onderhandelingen 
gaande over een vergoeding 448voor ten behoeve van die militairen in gebruik genomen 
terreinen zoals: 

 
446 GAH 384/3 en 11 
447 GAH 0349/119, Raadsvergadering van 23 Oktober 1939, zie ook Bijlage 7 
448 GAH 0349/120, Bijlage 9, 3/1/1940 
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 1 de sport terreinen in het Wilhelminapark. 
 2 het "Medaillon" en de overige terreinen in en bij het Julianapark. 
 3 het Plantsoen aan de Westerdijk. 
 
6.8 Verdere huisvesting van de scholen per 3 Januari 1940 
Met de drie Openbare Lagere Scholen ging het minder gemakkelijk, omdat deze huisvesting 
met niet geringe kosten gepaard ging en voor het doen van de uitgaven machtiging van 
Gedeputeerde Staten nodig was. Op 11 Oktober deelde Gedeputeerde Staten mee dat  de 
regering tegen de uitgaven voor het inrichten van noodlokalen om het onderwijs te hervatten 
geen bezwaar had, mits de grootst mogelijke zuinigheid betracht zou worden en de uitgaven 
zich beperkten tot de strikt onvermijdelijke.449 
Vanaf begin Oktober tot 30 November 1939  waren de drie Openbare Lagere Scholen 
gehuisvest als volgt: 
De klassen 1 tot en met 5 in de al eerder genoemde woningen aan de Drieboomlaan, waar, bij 
roulatie, slechts gedeeltelijk onderwijs kon worden gegeven. 
De klassen 6 en 7 kregen les in de Pastorie van de Remonstrantse Gereformeerde Kerk 
gedurende de middaguren. 
De Huishoud- en Industrieschool kreeg van begin September af tot 3 November jongstleden 
onderwijs in: 
 A een lokaal van het voormalig Buitengasthuis, 
 B een lokaal van het Drechterlands Huys, 
 C en bovenlokaal van het Waaggebouw, 
 D een kamer van de Hoofdtoren en 
 E een kamer van de woning van J. Vermande op het Grote Noord. 
 
Toen enige tijd daarna de Muntstraatschool en de voormalige Muziekschool weer voor het 
onderwijs beschikbaar kwamen en de Rijks-HBS haar eigen gebouw weer had kunnen 
betrekken, waardoor ook in het gebouw achter de Grote Kerk weer lokalen vrij kwamen en 
van de Commissarissen der Nederlands Hervormde Gemeente in huur konden worden 
verkregen, deed zich, dankzij ook de gastvrijheid door de directeur der Rijks-HBS aan de 
Gemeente voor een tweetal klassen van het lager onderwijs aangeboden, de mogelijkheid voor 
het gehele Openbare Lager Onderwijs weer tot zijn normale omvang op te voeren, behoudens 
het vak Lichamelijke Oefening. 
De Openbare Lagere Scholen krijgen in de volgende gebouwen onderwijs: 
School 1: de klassen 1 tot en met 5 in Gemeenteschool 2 op de benedenverdieping, en de 
zesde klas in het voormalige Oost-Indië huis.  
School 2: de klasse 1 tot en met 5 in Gemeenteschool 2 op de bovenverdieping, de 6e en 7e 
klas (opleiding) in de Rijks-HBS. En de 7e klas (met eindonderwijs) in een lokaal van de 
Grote Kerk. 
School 3: de 1ste klas en de 5de  in een lokaal van de Grote Kerk, 
de 2de en 3de klas in het voormalig Oost-Indiëhuis, 
de 4de en 6de klas in de voormalige Muziekschool. 
 
De bewaarschool. 
Door dezelfde oorzaken als de hierboven genoemde, kan tot onze voldoening ook het 
onderwijs aan de school voor Openbaar Voorbereidend Onderwijs, althans gedeeltelijk, 
worden hervat. Die school is thans ondergebracht in twee lokalen van het voormalig Oost-
Indiëhuis. 

 
449 GAH 0349/120, 3/1/1940, bijlage 9 
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Door de militaire overheid zijn voorts de Rijkstuinbouwwinterschool grotendeels, de 
Ambachtsschool en de Rooms-Katholieke jongensschool teruggegeven, waardoor het 
mogelijk werd ook in deze scholen het onderwijs te hervatten. 
 
6.9 Huurprijzen van de bij de militairen in gebruik zijnde scholen. 
De gemeentearchitect stelt als huurprijzen per jaar voor450: 
 Huishoud- en Industrieschool                       ƒ2000,- 
 Gemeenteschool nummer 1                              ƒ2300,- 
 Gemeenteschool nummer 2                              ƒ3800,- 
 gemeenteschool nummer 3                               ƒ3400,- 
 ULO-school                                                 ƒ2000,- 
 Muntstraat 4                                                      ƒ3300,- 
 De school aan de Kruisstraat, boven                 ƒ1000,- 
 De Boterhal                                                         ƒ800,- 
 De Muziekschool in de Wisselstraat                      ƒ24,- 
 De Rijks Tuinbouwwinterschool                       ƒ2300,- 
 
De hoofden van de lagere scholen zijn op dat moment: 
 Gemeenteschool 1 G. Penning, 
 Gemeenteschool 2 D. Tuinstra, 
 Gemeenteschool 3 J. van Berkel. 
 
De lokalen van deze scholen blijken al op 25 Augustus 1939 door de militairen in gebruik te 
zijn genomen. 
In de maanden daarna wordt de schadevergoeding precies vastgesteld. De gemeente gaat op 1 
november 1939 akkoord dat de gebruiksvergoeding wordt vastgesteld op 8% van de geschatte 
waarde der in gebruik genomen gebouwen. 
De Bewaarschool in de Muntstraat wordt op 2 November weer vrijgegeven. Als 
schadeloosstelling voor herstellingen ontvangt de Gemeente vooralsnog ƒ448,37. Daarbij is 
niet inbegrepen de linoleumvloer in de speelzaal. 
Gemeenteschool 2 wordt op 9 November 1939 's morgens om 10 uur weer opgeleverd aan de 
gemeente. 
Op 7 december 1939 is de ingebruikname van terrein of lokaliteiten geschied ingevolge de 
Wet op de Staat van Oorlog en Beleg. De uitvoering van de vergoedingen is geregeld in 
artikel 17. 
 
6.10 Door de militairen in gebruik genomen land en sportvelden 
Uit een schrijven451 van het gemeentebestuur van Hoorn aan de garnizoenscommandant al 
hier, blijken de volgende stukken land door de militairen in gebruik genomen te zijn: 
1 het afgerasterd grasveld in het Julianapark, ter grootte van 3,5 hectare, 
2 de grasvelden aan de Buitenluijendijk ter gezamenlijke grootte van 3 hectare, 
3 twee sportvelden in het Wilhelminapark, elk groot 1,15 hectare, 
4 het Doelenplein (niet voor de openbare dienst bestemd) ter grootte van 0,4 hectare, 
5 het Gemeentelijk sportterrein achter de Gemeentelijke ULO-school, groot 0,36 hectare, 
6 het grasveld aan de Westerdijk, groot een halve hectare, 
7 een stuk land naast de gemeentelijke ULO-school, groot 100 m2 

 
450 GAH 0349/734, dossier nr. 388/4 
451 GAH 388/1, d.d. 8 September 1939. 
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8 19 hokjes voor de geneeskundige dienst in het gebouw Westerdijk 52, 6 stuks, in  
    de HBS, 5 stuks, in het Protestantse Weeshuis 8 stuks. 
 
Het schrijven is ondertekend door de secretaris der gemeente. 
 
6.11 De vastgestelde bedragen van vergoedingen voor de Bewaarschool 
Uit een schrijven van het Vde Depot infanterie452. 
De Commandant: 
In aansluiting op mijn schrijven dezer dagen, nummer 265, betreffende de oplevering der 
Bewaarschool, heb ik de eer u mee te delen, dat de schadeloosstelling wegens beschadiging 
van de linoleumvloer in de speelzaal, in overleg met uw  architect, de heer Westerink, 
vastgesteld is geworden op ƒ200,-. 
De nota's van de werksters voor het schoonmaken van dit gebouw, welke door u betaald 
zullen worden, in mijn hier bovengenoemd schrijven vermeld, dienen nog verminderd te 
worden met ƒ84,45½ en 45½ uur á 10 cent per uur, is ƒ17,50. Het uurloon was namelijk tegen 
50 cent berekend terwijl dit 40 cent  moest zijn. 
Aan u zal dus een totale vergoeding van ƒ448,37 plus ƒ200,-  minus ƒ17,50 is ƒ630,87 
worden toegekend, wegens de aan de Bewaarschool toegebrachte degradatie. 
 
In de brief worden dan verder genoemd de bedragen die per school worden uitgekeerd. Elders 
worden deze bedragen vermeld. 
Het schrijven is ondertekend door de Reserve Luitenant-Kolonel P.C. Wilod Versprille. 
 
6.12 Het dragen van insignes 
Er is een verbod uitgevaardigd tot het dragen van insignes of andere onderscheidingstekenen 
door leerlingen van de scholen.453 
 
Op 11 December 1940 wordt verder meegedeeld: 
Om ongewenste toestanden op de scholen te voorkomen wordt gevraagd te verbieden, dat 
leerlingen gedurende hun verblijf in de school of in de onmiddellijke nabijheid ervan, insignes 
of andere onderscheidingstekenen dragen. 
Nog voor de kerstvakantie komt het bericht dat  bovengenoemd verbod naar vanzelf spreekt, 
niet geldt voor Duitse Kinderen, ook als zij Nederlandse scholen bezoeken, en evenmin voor 
Duitse insignes van collectes die door de Rijkscommissaris zijn goedgekeurd. Alle andere 
insignes en onderscheidingstekenen zijn verboden. 
 
6.13 Gedemobiliseerde militairen 
De inspecteur van het lager onderwijs dringt er bij sollicitaties op aan rekening te houden met 
gedemobiliseerde militairen in het bezit van een onderwijsbevoegdheid.454 
 
6.14 De toestand van de schoolgebouwen in Juni 1940 
De ULO school en school nummer 1 aan de Johan Messchaertstraat, zijn door de militairen 
ontruimd en staan weer ter beschikking van de Gemeente. 
School nummer 3 blijft voorlopig nog door militairen bezet. 

 
452 GAH 388/21, 11 November 1939 
453 GAH 0349/735, pag. 173 
454 GAH 0349/735, pag. 292/6  
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B&W verhuizen daarom de ULO-school vanuit de Remonstrantse kerk naar haar eigen 
gebouw aan de Johan Messchaertstraat.455 
In school nummer 1 zitten voorlopig vier klassen van school 3, namelijk de klassen 1 en 5 
(die nu nog in de Grote Kerk zijn) en klassen 2 en 3 (nu in het voormalige Oost-Indiëhuis). 
De 7e klas van school 2 zit tijdelijk in de ULO-school. Daardoor is de Grote Kerk geheel 
ontruimd.  
 
6.15 Verboden boeken 
Op 25 Augustus 1940 456deelt de secretaris-generaal mee dat alle boeken die geleend zijn uit 
de openbare schoolbibliotheken binnen 8 dagen terug moeten zijn. Tot nader order is uitlening 
stopgezet. Indien niet alles op tijd is terugbezorgd moet opgegeven worden de naam en adres 
van de lener, naam van de schrijver, de titel, de uitgever en het jaar van verschijning. 
Op 17 September 1940 volgen nadere richtlijnen. Binnen een week moet alles wat anti-Duits 
is verwijderd zijn, behoorlijk afgesloten en afzonderlijk bewaard. 
Op 23 November 1940 stuurt de inspecteur een lijst van boeken die voor school- gebruik tot 
nader order verboden zijn. 
Op 30 November 1940 komt er een opgave van boeken die aanvankelijk verboden waren, 
maar die ongewijzigd weer gebruikt kunnen worden. 
 
Op 3 Januari 1941 wordt de circulaire over het dragen van insignes toegezonden aan: 
- Het hoofd van de openbare school voor ULO-school, A. Grabowski, 
- Het hoofd der Gemeenteschool nummer 1, G. Penning, 
- Het hoofd der Gemeenteschool nummer 2, D. Tuinstra, 
- Het hoofd der Gemeenteschool nummer 3, J. van Berkel en 
- De directrice van de Huishoud- en Industrieschool. 
 
6.16 Oudercommissie van de ULO en brandblussers 
De oudercommissie van de openbare ULO uit haar waardering voor datgene wat personeel en 
autoriteiten gedaan hebben om het onderwijs voort te zetten. 
Toch mist ze een tweetal brandblusapparaten en veiligheidsmaatregelen van de 
luchtbeschermingsdienst.457 
 
6.17 Vergoeding voor door de Duitse Wehrmacht in gebruik genomen zaken 
De supplementaire begrotingen over de dienstjaren 1940 en 1941 worden vastgesteld458. 
Hierbij wordt verwezen naar de bijlagen 2 en 3 onder volgnummer 660 B, uitgaven van de 
gewone dienst. 
De Rijkscommissaris voor het bezette Nederlandsche gebied heeft bij verordening 144/1940 
bepaald dat de schadeloosstellingen wegens ingebruikneming van bebouwde en onbebouwde 
onroerende goederen door de Duitse Wehrmacht aan de Gemeente worden uitgekeerd ter 
verdere uitbetaling aan de gerechtigden. In dit verband hiermee is het noodzakelijk  de 
betreffende post en volgnummer 258 B van de inkomsten aan de begroting toe te voegen.  
Voor uitgave van deze aard wordt geraamd het voorgedragen getal. 
 

 
455 GAH 0349/735, 8 Juni 1940 
456 GAH 0349/735, blz. 206 
457 GAH 0349/735, 296/1 
458 16 GAH 0349/121, Raadsvergadering 27/6/1941, Agendapunt 4 
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6.18 Verstrekking van schoeisel en kleding in 1940 
In de jaren voor de Tweede Wereldoorlog werd één keer per jaar schoeisel en kleding 
verstrekt aan de schoolgaande kinderen die daar recht op hebben. 
In 1940 was dat ook zo. Echter de prijzen zijn wel behoorlijk gestegen. 
 
Op 27 Juni 1941 wordt vastgesteld het verslag over 1940, opgemaakt ingevolge artikel 11 van 
het Koninklijk Besluit van 19 November 1900 ter uitvoering van artikel 136 der 
Leerplichtwet. Het, door het college van B&W voorgestelde verslag wordt door de Raad 
zonder hoofdelijke stemming aangenomen. Dit verslag over 1940, opgenomen in bijlage 9 
van 27 Juni 1941 staat 
Krachtens raadsbesluiten van 23 Oktober 1901 en 3 April 1923 werd ook in 1940 voortgegaan 
met de rechtstreekse verstrekking van gemeentewege van schoeisel en kleding aan daarvoor 
in aanmerking komende schoolgaande kinderen. 
 
De verstrekking geschiedt aan de leerlingen van de: 
A Gemeentescholen 1, 2 en 3; 
B de Rooms-Katholieke  Jongens- en Meisjesscholen, 
C de school voor Christelijk Lager onderwijs. 
De uitgifte  heeft plaats, ten aanzien van de gemeentescholen door tussenkomst van een 
Commissie uit het onderwijzend personeel, ten aanzien van de bijzondere scholen door de 
tussenkomst van de schoolbesturen. 
Het op de gemeentebegroting voor 1940 uitgetrokken bedrag is begroot op ƒ1500,-. 
 
Er is uitgegeven: 
Voor schoeisel  
Voor de gemeentescholen 1, 2 en 3                                            ƒ170,- 
Voor de Rooms-Katholieke Parochiale Jongensschool              ƒ189,10 
Voor de Rooms-Katholieke Parochiale Meisjesschool             ƒ63,33 
Voor de Christelijke School                                                       ƒ111,69 
                                                                                   Totaal   ƒ534,12 
Voor kleding 
Voor de gemeentescholen 1, 2 en 3                            ƒ427,85 
Voor de Rooms-Katholieke Parochiale Jongensschool          ƒ262,45 
Voor de Rooms-Katholieke Parochiale Meisjesschool                  ƒ258,46 
Voor de Christelijke School                                                              ƒ63,78 
                                                                             Totaal    ƒ1012,54                                               
. 
 In 1939 was uitgegeven voor kleding en schoeisel te zamen      ƒ1513,41 
 In 1940 was dit bedrag                                                           ƒ1546,66 
 In de wijze waarop de verstrekking is geregeld kwam geen verandering. 
 
Het aantal paren verstrekte klompen en schoenen bedroeg aan: 
De gemeentelijke scholen, 305 paar, aan 119 leerlingen, uit 90 gezinnen, 
Rooms-Katholieke Parochiale Jongensschool, 315 paar aan 120 leerlingen uit 65 gezinnen, 
Rooms Katholieke Parochiale Meisjesschool, 119 paar, aan 52 leerlingen uit 30 gezinnen, 
Christelijke School 148 paar, aan 62 leerlingen uit 30 gezinnen. 
 
Het aantal uitgereikte kledingstukken, hoofdzakelijk bestaande uit broeken, rokken, truien, 
kousen en ondergoed bedroeg: 
gemeentescholen 240, aan 221 leerlingen uit 138 gezinnen, 
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Rooms-Katholieke Parochiale Jongensschool 133, aan 133 leerlingen uit 84 gezinnen, 
Rooms-Katholieke Parochiale Meisjesschool 233, aan 131 leerlingen uit 89 gezinnen, 
Christelijke School 36, aan 32 leerlingen uit 17 gezinnen. 
 
In verband met de gestegen prijzen moest in verschillende gevallen volstaan worden met het 
geven van een geldelijke bijdrage in de aanschaffingskosten van diverse kledingstukken. De 
genoemde verstrekkingen hebben ongetwijfeld het geregeld schoolbezoek in belangrijke mate 
bevorderd. Tot verstrekking van schoolvoeding werd ook in 1940 niet overgegaan. 
 
6.19 De scholenbouw is stopgezet 
Al in November 1940 is de scholenbouw stopgezet.459 Alleen wanneer er sprake is van directe 
urgentie kan er nog werk gegund worden. 
 
6.20 Invoering van het vak Duits ten koste van Frans (1941-1942) 
Op 29 September 1941 laat het hoofd der school nummer 2, de heer Tuinstra, het volgende 
weten460: 
Met het oog op invoering van 3 uur voor het leervak Duits in de zevende eindklas en de 7e 
opleidingsklas, zend ik de volgende wijzigingen in voor het leerplan: 
er vindt in de zevende klas een urenverandering plaats voor lezen, dat gaat van 2 uur naar één 
driekwart uur; kennis der natuur, dat gaat van anderhalf uur naar driekwart uur; rekenen, dat 
gaat van 5,5 naar 5 uur; Taal van 5¼ uur naar 4,75 uur en schrijven gaat van 1 naar 0 uur. Met 
deze wijziging zijn er drie lesuren voor Duits vrijgekomen. 
In de 7e klas voor de opleiding is de wijziging als volgt: Frans gaat van 3,5 naar 1½ uur en 
rekenen van 6 naar 5 uur. Omdat in de 7e opleidingsklas steeds Frans als voorbereiding op de 
HBS is gegeven, wordt er prijs opgesteld dat nog anderhalf uur les mag worden gegeven in 
Frans.  
Op 31 Oktober verzoekt de Burgemeester de Secretaris-Generaal hem zo spoedig mogelijk te 
berichten of het vak Frans toegevoegd wordt aan het leerplan en dat de 1,5 uur daar voor 
uitgetrokken gehandhaafd blijft. 
Op 24 Maart 1942 schrijft de Burgemeester cryptisch aan het Hoofd van Gemeenteschool nr.2 
dat er geen redenen van genoeg gewicht aanwezig worden geacht om goed te keuren dat aan 
de Openbare Lagere School nr.2 in deze Gemeente in het 7de leerjaar onderwijs in de Franse 
taal wordt gegeven. 
In 1943 wordt het leerplan van de Ambachtsschool uitgebreid met Duits en Lichamelijke 
Oefening 
 
6.21 Bijzondere mensen  
 
In het jaar 1943 wordt het regime van de bezetter strenger en steeds meer mensen 
ondervinden daarvan de gevolgen.  
Onderwijspersoneel heeft daar ook mee te maken. Mensen worden vastgezet, soms ook weer 
vrijgelaten en kunnen dan hun werk weer hervatten zoals onder meer bij het nijverheids-
onderwijs gebeurde.  
Op Gemeenteschool nr.1 werkt de onderwijzeres Mej. Aaf Dell, geboren op 24 november 
1893, ongehuwd en vanaf 1919 in dienst als onderwijzeres van de gemeente Hoorn.461  

 
459 GAH 0349, 1 e 2 Mei 1941 en Oktober 1941 
460 GAH 0349/736/281.  
461 GAH 0349/740 (1945), nr. 64 
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Zij woont samen met Dieuw van Vliet op het Groote Oost 6. Nagenoeg onder de ogen van de 
Duitsers hielden zij zeven onderduikers verborgen. De geschiedenis van deze vrouwen die 
samen veel verzetswerk hebben gedaan is te lezen op de website van Vereniging Oud Hoorn. 
Met ingang van 30 April 1944 wordt zij door de bezetter ontslagen bij besluit van de 
Commissaris-Generaal voor Bestuur en Justitie.462 Op 16 Juni 1944 wijst de burgemeester, 
J.P. Zondervan, erop dat wegens het aan Mej. A. Dell  verleende ontslag, zo spoedig mogelijk 
moet worden voorzien in de vacature. Tevens moet worden voorzien in de tijdelijk open-
gevallen plaats van de heer Van den Berge, die zich in gevangenschap bevindt. 
Zij is na de oorlog herbenoemd krachtens een brief van de minister van Onderwijs van 24 
September 1945, nummer 961 van de afdeling L.O., met ingang van 28 Augustus 1945. Haar 
salaris is op dat moment ƒ2489,- per jaar. 
 
G. Penning, hoofd van de openbare lagere school, School nr.1, deelt mee dat op de middag 
van 25 Januari 1944 Mej. A. Dell wegens ziekte afwezig is gebleven. 
Op 14 Februari 1944 deelt de heer Penning mee dat Mej. Dell en de heer A. van de Berge nog 
steeds afwezig zijn en een tijdelijke leerkracht nog niet is aangesteld.   
Vervanging vindt door hemzelf plaats en door Mej. G. van Hees, de heer D. Veldhorst en D. 
Harder. Dit houdt in dat er lesuitval is een diverse klassen door een roulerend rooster. 
Op 23 Mei 1944 deelt het hoofd der school, G. Penning mee, dat aan school een vacature is 
door het door de Commissaris-Generaal verleende ontslag aan onderwijzer A. van den Berge. 
Drie dames, J. Rijswijk, U.E. Boersma en R.J. Mulder doen in juni examen in Alkmaar voor 
onderwijzeres. Zij willen wanneer zij slagen in aanmerking komen voor de tijdelijke 
voorziening van deze vacature. Op 12 Juni gaat Penning akkoord met de benoeming van J. 
Rijswijk tot tijdelijk onderwijzeres. 
 
Het lot van Abraham van de Berge463, onderwijzer aan de openbare lagere school aan de 
Johan Messchaertstraat, is droevig. Vanaf 1942 boden zijn vrouw en hij onderdak aan Joodse 
onderduikers, een echtpaar en een baby van elders ondergedoken ouders. Het ging goed tot  
Februari 1944. Abraham werd tegelijk met het echtpaar gevangen genomen. Hij belandde in 
het concentratiekamp Vught. Abraham is later in Buchenwald terechtgekomen, waar hij op 7 
Maart 1945 is omgekomen.464 In de Margrietschool aan de Johan Messchaertstraat is in 1947 
een gedenkplaat voor hem aangebracht. 
 
Ook Jacobus Daniel Poll, directeur van de HBS, heeft in het verzet gezeten, zich zeer moedig 
gedragen, voor zijn leerlingen gezorgd en dit met zijn leven moeten bekopen. Hij is ergens 
tussen Buchenwald en Dachau omgekomen. 
 
Een uitgebreid verhaal over de rol van deze en andere onderwijsgevenden is te vinden in het 
boek ‘Hier is alles gewoon, dat spreekt …’ Hoorn in de Tweede Wereldoorlog geschreven 
door Egbert Ottens, verschenen in november 2019. 
  

 
462 Wegens verzetsactiviteiten wordt A. Dell door de Nazi's opgepakt. Tot het einde van de oorlog verblijft ze in 
Ravensbrück. 
463 Van den Berge wordt gelijktijdig met Mej. Dell gearresteerd. GAH 0349/739. Hoofdstuk Personeelszaken 
464 Zie website www.oudhoorn.nl  



 
 

243 
 

 
 
 
  



 
 

244 
 

Ten slotte 
 
Voor de illustraties is dankbaar gebruik gemaakt van het persoonlijk archief van Arie van 
Zoonen, de beeldbank van Vereniging Oud Hoorn 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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