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um verdween op de zolder het schoollokaal 
uit de 18e-19e eeuw om plaats te maken voor 
werkruimten voor het personeel. De twee 
schilderijen die daar hingen gaven het rom-
melig achttiende-eeuwse schoolleven weer. 
Op de ene afbeelding is een meisjesklas te 
zien met de schoolmatres die dreigend met 
een stok in de hand een huilend meisje over-
hoort; een ander wat groter meisje heeft net 
haar beurt gehad en loopt met haar boekje 
in de hand weg. Op de afbeelding van de 
gemengde school is de schoolmeester bezig 
een pen te snijden, terwijl hij een jongetje 
vermoedelijk uit een A-B boek laat spellen. 
Achter hem hangen een roede en een plak 
en schuin daarboven een karwats naast een 
kruik. Staande op een tafel staat een jongen 
met voor straf op zijn borst een papier met 
de tekst ‘kwaaddoender’. Sommige leerlin-
gen buigen zich over hun boek alsof ze de 
vechtpartijen en pesterijen van hun mede-
leerlingen niet opmerken.1

Het Goudse Onderwijzersgezelschap 
de vernieuwing van het onderwijs in de negentiende eeuw

Jet Rijlaarsdam

De overgang van dit twee eeuwen oude individuele, cha-
otische onderwijs naar het klassikale systeem waar bord, 
de banken in een keurige rij, telraam en verantwoorde 
wandplaten de toon aangaven voltrok zich heel geleide-
lijk. Vanaf het begin van de negentiende eeuw bemoeide 
de overheid zich steeds meer met het onderwijs. In de 
wet van 1806, een compromis van de wet van 1801 en 
1803, kreeg de landelijke- en provinciale overheid taken 
toebedeeld. Toen de politieke situatie in het Koninkrijk 
der Nederlanden zich stabiliseerde, werd het tijd om 
voorschriften uit de schoolwet van 1806 in te voeren. 

Interieur van een gemengde school, 18de eeuw, anoniem, mogelijk kopie 
naar Dirk de Vrije (? - 1681) olieverf op paneel collectie Museum Gouda 
(foto Tom Haartsen)
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Interieur van een meisjesschool, 18de eeuw, anoniem, mogelijk kopie naar Dirk de Vrije (? - 1681) olieverf op paneel, collectie Museum Gouda (foto Tom 
Haartsen)

Er kwam een rangenstelsel voor het onderwijzend per-
soneel. De vierde rang eiste een redelijke kennis van taal, 
schrijven en rekenen. Bij de derde rang moest je naast 
de eerder genoemde bekwaamheden een behoorlijke 
kennis van de Nederlandse taal bezitten. Schoolhoof-
den waren bijna altijd in het bezit van de tweede rang, 
het examen waarbij ook aardrijkskunde en geschiedenis 
werd getoetst. Het diploma eerste rang was slechts in 
het bezit van weinigen, het voegde nog Grieks, Latijn, 
wiskunde en natuurlijke historie als vakken toe.2

De centrale overheid liet nog veel bevoegheden aan de 
provincie en de stad over. Een provinciaal inspecteur en 
districtsschoolopzieners controleerden het onderwijs 
waar het onderwijsgevend personeel nu gediplomeerd 
moest zijn.

1.  Twee anonieme schilderijen uit het Gouds museum laten een 
schoollokaal zien van een gewone en een gemengde school uit de 
18e eeuw.
2.  Jet Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’. Twee school-
hoofden en de dagelijkse gang van zaken bij het openbaar lager onder-
wijs in Schoonhoven in de tweede helft van de negentiende eeuw (Rid-
derkerk 2010) 3-25.
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De onderwijssituatie in Gouda in de eerste helft 
van de negentiende eeuw

In de stad Gouda controleerde vanaf 1805 de plaatselijke 
overheid met een plaatselijke commissie van schooltoe-
voorzigt (cvt) het onderwijs. Deze Commissie van Toe-
zicht pleitte voortdurend voor onderwijs aan kinderen 
die op de lijnbanen en in de pijpenfabrieken  werkten 
[Deze wijziging onnodig complicerend]. In 1816 opende 
een armenschool voor kinderen van zeven tot vijftien jaar 
soms de weg om enig onderwijs te ontvangen. De voort-
durende slechte economische toestand noodzaakte ou-
ders om tegen hun zin kinderen naar de armenschool te 
sturen. Uitkomst bood de cvt met haar voorstel tot het 
stichten van een tussenschool in 1837 een schakel tussen 
vaak particuliere burgerscholen en de armenschool.

Vlak daarna in 1838 bezocht hoofdinspecteur mr. Hen-
ricus Wijnbeek (1772-1866) Gouda.3 Volgens hem was de 
kwaliteit van het Goudse onderwijs even goed als in an-
dere belangrijke steden. De tussenschool onder leiding 
van H.M. Kluitman met op dat moment tweehonderd 
leerlingen en twaalf kwekelingen in opleiding was een 
modelschool. Lezen, rekenen ook uit het hoofd, zin-
gen, vormleer, kortom alle voorgeschreven vakken wer-
den in de juiste volgorde behandeld. De meisjesschool 
van mevrouw Van Meerten en haar dochters kreeg een 
pluim. Kritisch uitte Wijnbeek zich over de kostschool 
van Schouten waarin wel de kwaliteiten van eene Cramer 
hem opvielen. Deze hulponderwijzer kende weinig gelij-
ken in het geven van onderwijs in taal en wetenschap-
pen.4

Zeven jaar later kende het lager onderwijs in Gouda 
meerdere schoolsoorten. Er waren openbare scholen: de 
stadsarmenschool met elfhonderd leerlingen (de helft 
daarvan bestond uit bewaarschoolleerlingen) met als 
hoofd W. Reuhl; de stadstussenschool van H. Kluitman 
met ruim vierhonderd leerlingen, en de stads-, dag- en 
kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ van hoofonderwijze-
res M.G. Krom met zestig leerlingen. Tot de particuliere 
scholen behoorden bijzondere scholen van de 2e klasse: 
de dag- en kostschool voor jonge heren van J. Schou-
ten, de dag- en kostschool voor ‘jonge jufvrouwen’ van 

A.B. van Meerten-Schilperoort en haar dochter C.C. van 
Meerten; de Franse school van J.J. Keller, de burger-
school voor jongens van J.L. Terwen, en de de burger-
school van meisjes van J. van Buuren. Aan het hoofd van 
de Maatschappelijke Israëlitische school stond N. van 
Buuren. Hoofdonderwijzeres J. Kempe leidde de Burger-
kleinkinderschool. 

Naast deze scholen was een aantal onderwijzers in-
geschreven om particulier onderwijs te verzorgen. Ook 
Jacob Kramers jr., voormalig kostschoolhouder en hoofd 
van de Nederduitse en Franse school te Schoonhoven 
(1827-1834) – waarschijnlijk de ‘eene Cramer’ die Wijn-
beek noemde – verzorgde particulier onderwijs.5

Het notulenboek van het onderwijzersgezelschap

Om het veranderingsproces te bevorderen stimuleerde 
de overheid het oprichten van onderwijzersgezelschap-
pen in alle schooldistricten. Zij subsidieerde deze gezel-
schappen waarin schoolopzieners de leiding gaven.6 Het 
bewaard gebleven notulenboek van het Gouds Onder-
wijzersgezelschap laat zien dat onderwijzers uit Gouda 
en omstreken in het voor- en najaar maandelijks bij-

Kaart van de regio. Onderwijzers uit verschillende omliggende gemeen-
ten namen aan de vereniging deel. (Collectie: Rijlaarsdam)
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werkzaamheden als predikant en schoolopziener schreef 
Labberton een aantal boeken over bepalingen in school, 
over het Nederlands in de volksscholen en opvoedkunde 
voor opvoeders en onderwijzers.8

Labberton was zelden afwezig en verdroeg het moeilijk 
als sommige onderwijzers het lieten afweten. Als geen 
ander bepaalde hij de loop van de vergaderingen. Het 
voortdurend inzien van de schoonschriften en het altijd 

eeenkwamen. ’s Winters kwamen zij vanwege de onbe-
gaanbaarheid van de wegen minder bij elkaar. Zij spra-
ken over de praktijk en theorie van het onderwijs. Het 
hier bedoelde notulenboek komt uit de nalatenschap van 
Jan Scheygrond, onderwijzer bij het openbaar lager on-
derwijs en hoofd van het vervolgonderwijs voor jongens 
te Gouda. Zijn zoon Arie, leraar biologie aan de Rijks HBS 
en het Coornhert Gymnasium, schonk het notulenboek 
(1845-1875), als enige overgebleven uit een reeks notu-
lenboeken, in september 1940 aan het Gouds archief.7 
De weergave van de maandelijkse vergaderingen in de 
notulen tonen de inzet van het onderwijzend personeel 
om te komen tot verbetering van het lager onderwijs op 
inhoudelijk en didaktisch gebied.

De dominee, de geleerde en de practicus

In het onderwijzersgezelschap had de schoolopziener 
Dirk van Hinloopen Labberton (1800-1873) de leiding. 
Hij zette met Johannes Leonardus Terwen (1813-1873) 
en Martinus Hendrik Kluitman (1808-1882) de toon in de 
bijeenkomsten. Voorzitter Labberton, in het dagelijks le-
ven remonstrants predikant, was bij uitstek geschikt voor 
deze functie. Hij kende taal en wet. Naast zijn drukke 

Titelpagina van Koninkrijk der Nederlanden in schilderachtige gezichten 
van J.L. Terwen (Collectie Rijlaarsdam)

3. Tot ‘zijne grievende miskenning’ zou Wijnbeek in 1850 - hij was 
toen al 78! - door Thorbecke worden ontslagen: J.G. Frederiks en F. 
Jos. van den Branden, Biographisch woordenboek der Noord- en Zuid-
nederlandsche letterkunde (Amsterdam 1888-1891) 884-885.
4. R. Reinsma, ‘Verslag lagere, middelbare en latijnse scholen in 
Noord- en Zuid-Holland’, Zuid-Hollandse Studiën 11 (1965) 7-157; 
108-109. 
5. P.H.A.M. Abels, K. Goudriaan, N.D.B. Habermehl, J.H. Kompag-
nie, Duizend jaar Gouda. Een stadsgeschiedenis (Hilversum 2002) 642-
644.
6. N.L. Dodde, Een speurtocht naar samenhang. Het rijksschooltoezicht 
van 1801tot 2001 (Den Haag 2001) 184-189.
7. samh 0128, Archief van het Onderwijzersgezelschap te Gouda.
8. D. van Hinloopen Labberton, Handleiding tot de kennis van de 
bestaande bepalingen op het lager schoolwezen (Gouda 1848); Handlei-
ding tot denk -spreek- en schrijf- of stijloefeningen voor de volksscholen 
(Gouda 18533); Inleiding tot de algemene opvoedkunde voor opvoeders en 
onderwijzers (Gouda 18562); Handleiding tot de kennis der verordenin-
gen op het lager onderwijs (Gouda 1857).
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controleren en bespreken van taal- en redekundig ontle-
den gaven aan hoe zeer schrijven en taal centraal stond 
in de eerste vijftig jaar van de negentiende eeuw. Na zijn 
aftreden als voorzitter in 1858 kreeg Labberton het ere-
lidmaatschap van het onderwijzersgezelschap aangebo-
den. Hij bleef voortaan nog wel actief in de Commissie 
van Toezicht.

Terwen en Kluitman waren zijn trouwe secondanten, 
vooral waar het de behandeling van het huiswerk betrof. 
Labberton en Terwen werkten nauw samen aan de ver-
taling uit het Duits van de Weltgschichte für das Deut-
sche Volk van Friedrich Christoph Schlosser (1776-1861), 
een standaardwerk over de algemene geschiedenis dat 
achttien delen telde.9 De eerste drie delen vertaalden 
zij samen, waarna Labberton nog zeven en Terwen acht 
delen vertaalde. Elk deel telde gemiddeld ruim driehon-
derd bladzijden. De met de pen uitgeschreven vertalin-
gen hebben de vertalers jarenlang jaar intensieve arbeid 
bezorgd.

Terwen was een taalgeleerde. In 1844 had hij een dui-
zend pagina’s tellend etymologisch handwoordenboek 
der Nederduitsche taal verzorgd.10 Een paar jaar eerder 
was van Kluitman een korte geschiedenis van Gouda ver-
schenen.11 Kluitman was weliswaar niet zo geleerd als 
Terwen, maar met zijn brede vakkennis en organisatie-
talent was hij een steunpilaar in het Gouds onderwijs.

Terwijl het werk aan Schlosser al veel tijd kostte, zag 
Terwen toch kans om in 1856 een pracht-plaatwerk over 
Nederland te doen verschijnen. Van dit werk, waarin in 
duizend bladzijden elk Nederlands dorpje en stad ter 
sprake kwam, verscheen herdruk na herdruk. In 1856 ver-
scheen er ook in Duitsland een uitgave en de daarin af-
gedrukte staalgravures van Nederlandse stadsgezichten 
sieren thans nog menige Nederlandse huiskamerwand.12 
In die jaren verzorgde Terwen nog een mythologiehand-
boek voor algemeen- en schoolgebruik.13 Hij vertaalde en 
schreef opstellen over historische personen en maakte 
met Corstiaan de Jong een boek over beroemde mannen 
en vrouwen.14 De succesvolle onderwijzer, kostschool-
houder, auteur en vertaler van grote standaard-werken 
stierf op zijn zestigste, een paar jaar na zijn benoeming 
als leraar Duits aan het Gouds gymnasium.

Het verloop van de vergaderingen

Het aantal deelnemers aan de vergadering schommelde 
rondom de twintig. Hoofden, ook uit de nabije omge-
ving, en onderwijzers van de tweede rang namen deel 
aan de vergaderingen. De tweederangers vergrootten 

De stadstussenschool van H. Kluitman was gevestigd in de Keizerstraat 
65 (Foto: Ronald van der Wal)
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op die manier, zeker als zij het huiswerk trouw maak-
ten, wellicht hun kans op een benoeming tot hoofd. De 
schoolopziener maakte immers altijd deel uit van de 
commisie die toezicht hield op de vergelijkende hoof-
den-examens in de buurt.

In het begin van het jaar overlegden de schoolopziener 
en de hoofden over de volgorde van de werkzaamheden. 

Soms leidde dit tot een andere aanpak. Het uitlopen van 
de leesbeurten bracht het nakijken van het opgegeven 
werk in het gedrang. De volgorde in de avonden werd 
daarom veranderd, eerst het huiswerk nakijken, vervol-
gens de lezingen aanhoren. Vanaf 1847 toonden de jonge 
onderwijzers hun schoonschriften. Vervolgens kwam de 
controle van het taal- en rekenwerk.

Elke bijeenkomst verklaarde de schoolopziener op 
het bord de zinnen taal- en redekundig. Terwen onder-
steunde hem of gaf zelf uitleg. Na die controle volgde 
uitwerking van de rekenopgaven. Kluitman, Terwen en 
soms ook andere onderwijzers namen hierbij het voor-
touw. Op lang niet elke bijeenkomst kwam rekenen aan 
de orde. De tweederangers waren gedeeltelijk vrijge-
steld, zij hoefden slechts de vragen over geschiedenis te 
beantwoorden.

Met wat voor boeken de inleiders werkten komt 
slechts zelden ter spake. Bij taal kwam een keer het ad-
vies om te werken volgens de aanwijzingen van school-
opziener Gerard van Wieringhen Borski (1800-1869).15 In 
de Nieuwe Bijdragen, een door de overheid uitgegeven 
blad over onderwijs, verschenen veel artikelen over ont-
leden van zijn hand.16 Bij rekenen gaf Kluitman in 1849 
een opgave uit het werk van de kort tevoren overleden 
Jacob de Gelder (1765-1848), die als wiskundige in di-
verse functies voorop liep bij de vernieuwingen in het 
reken- en wiskundeonderwijs.17 Daarnaast wees Terwen 
op het werk van H. Strootman, wiskundedocent aan de 
kma te Breda en later hoogleraar te Delft.18 Voor boeken 
en het tijdschrift de Nieuwe Bijdragen konden de onder-
wijzers terecht in de bibliotheek van het gezelschap.

Vakinhoudelijke bijdragen

De overheid verstrekte voor de bijeenkomsten en het uit-
breiden van de bibliotheek subsidies. Terwen verstrekte 
groeps- en persoonlijke opdrachten bij geschiedenis. Dit 
vak was ronduit favoriet als leesbeurt. De nadruk lag op 
vaderlandse geschiedenis maar Oudheid en Europese 
geschiedenis ontbraken niet. Bij middeleeuwse geschie-
denis kwamen onder andere karaktertrekken en verdien-
sten van Karel de Grote, de Kruistochten, de Hoekse en 

9. Algemeene geschiedenis, onder medewerking van Georg Ludwig 
Kriegk (1805-1878), uitgegeven door Friedrich Christoph Schlosser, 
uit het Hoogduitsch vertaald door D. van Hinloopen Labberton en 
J.L. Terwen (18 dln.; Rotterdam 1855-1860), een vertaling van Frie-
drich Christoph Schlosser (m.m.v. Georg Ludwig Kriegk), Weltge-
schichte für das deutsche Volk (19 dln.; Frankfurt 1844-1857).
10. J.L. Terwen, Etymologisch Handwoordenboek der Nederduitsche 
Taal, of proeve van een geregeld overzicht van de afstamming der Ne-
derduitsche woorden (Gouda 1844).
11. M.H. Kluitman, Beknopte beschrijving der stad Gouda met twee 
kaartjes (Gouda 1841).
12. Het Koningrijk der Nederlanden voorgesteld in oorspronkelijke schil-
derachtige gezigten, historisch en topographisch beschreven door 
J.L. Terwen (2 dln.; Gouda 1855).
13. J.L. Terwen, Handwoordenboek der mythologie of fabelkunde van 
alle volken, voor instituten, gymnasiën en huiselijk gebruik, vrij naar het 
Hoogduitsch bewerkt (Amsterdam 1856), bewerking van Johannes 
Minckwitz (1812-1885), Illustrirtes Taschenwörterbuch der Mythologie 
aller Völker (Leipzig 18562).
14. J.L. Terwen en Corstiaan de Jong, Onze tijdgenooten: levensschet-
sen van voorname mannen en vrouwen uit alle landen der aarde. Vrij 
gevolgd naar het hoogduitsche werk Männer der Zeit. Biographisches 
Lexikon der Gegenwart, en verrijkt met levensschetsen van Neder-
landers (Utrecht 1859-1860).
15. Over hem: P.C. Molhuysen en P.J. Blok, NieuwNederland s Bio-
grafisch Woordenboek [nnwb](Den Haag 1911-1937) 4, 427.
16. Zie bv. G. van Wieringhen Borski, Wegwijzer bij de zinsontleding 
(Delft 1852).
17. Danny Beckers, ‘Jacob de Gelder (1765-1848) en de didactiek van 
de wiskunde’, Euclides 71 (1996) 254-257; de opgave was uit De Gel-
ders les IX, ‘het vinden der gemeene maat’, vgl. Jacob de Gelder, 
Allereerste gronden der stelkunst (’s-Gravenhage enz. 18476); Allereerste 
gronden der cijferkunst (’s-Gravenhage 18476);
18. H. Strootman, Beginselen der beschrijvende meetkunst, ... (Breda 
1840); Beginselen der cijferkunst, bepaaldelijk ten dienste van hen, die 
zich verder op de wiskunst willen toeleggen I (Breda 1842); Idem, II 
(Breda 1843); Strootman werkte samen met Jacob Badon Ghijben 
(1798-1870), wiens aandeel in de ontwikkeling van het wiskunde-
onderwijs aanzienlijk is geweest, zie nnwb 3, 213.
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Kabeljauwse twisten en het Bourgondische Huis aan de 
orde. In de nieuwe geschiedenis passeerden alle Oranjes 
en de Friese stadhouders de revue.

De drie hoofden, Terwen, Reuhl en Van Buuren liepen 
voorop met spreekbeurten. Terwen leverde een aanvul-
ling op de middeleeuwen met onderwerpen als de Sici-
liaanse Vespers (1282), de Lollar denopstand (1415), de 
Witte Kaproenen van Gent (1379) en de troonsafstand 
van Karel V (1555). Deze onderwerpen had elk hun ac-
tualiteitswaarde. De Siciliaanse Vespers stond model 
als opstand tegen de vreemde heerser – niet het minst 
dankzij de opera van Verdi I vespri siciliani (1853) – en 

Voormalig ondekomen van de RK meisjesschool Het Dubbeld Ancker 
aan de Westhaven 27

vormde een patriottische impuls in de Risorgimento, de 
strijd om de eenheid van een zelfstandig Italië. De Lol-
larden stonden te boek als opstandige boeren en tegen-
standers van kerkelijke dictatuur en vormden dus binnen 
Nederland een dankbaar vergelij kingsobject met episo-
den uit de vaderlandse geschiedenis, te beginnen met 
de Opstand van 1568. De Witte Kaproenen van Gent was 
een vanuit de ambachten gerecruteerd politiekorps dat 
opkwam voor de stedelijke belangen, in de veertiende 
en vijftiende eeuw. 

De troonsafstand van Karel V leeft tot op de dag van 
heden voort in de schoolprent van Isings waarop de oude 
vorst wordt afgebeeld, steunend op de schouders van 
Willem de Zwijger: het voorbeeld van de ‘goede vorst’ 
uit het verleden, een beeld dat door de tirannie van de 
opvolger Filips II zo werd verstoord dat een gerechtvaar-
digde opstand onder leiding van diezelfde Willem van 
Oranje niets anders dan een natuurlijk gevolg kon zijn.

Reuhl richtte zich meer op de Tachtigjarige Oorlog 
en speelde evenals Terwen één keer in 1849 op de ac-
tualiteit met een verhaal over de geschiedenis en de 
actuele toestand van de Noord-Italiaanse republieken. 
Misschien was Van Buuren, die in 1848 het communisme 
behandelde, zijn voorbeeld. In 1853 was een voordracht 
over Turkse vorstendommen, bezet door de Russen als 
gevolg van het uitbreken van de Krimoorlog, actueel. 
Van Buuren reikte verder dan het vaderland. Hij behan-
delde de oorzaken van de dertig- en tachtigjarige oor-
log en gaf een kort overzicht van aardrijkskunde en ge-
schiedenis van Java. Keller, ten slotte, sprak slechts één 
keer over het leven en verdiensten van Coornhert (1522-
1590). Spreekbeurten over de geschiedenis der Joden, 
Confucius, Mohammed, diens daden en lotgevallen en 
de eeuwige gelukstaat der Mohammedanen, waren ge-
heel in de geest van die eertijds verdraagzame humanist. 
De invloed van de Franse revolutie op de beschaving en 
het geluk der mensen als voordracht getuigde van voor-
uitgangsoptimisme.
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Aardrijkskunde, zingen en kennis van de natuur kwa-
men zelden aan bod. Behalve in een lezing van een on-
derwijzer over diens tocht naar Harlingen kwam de Ne-
derlandse geografie niet aan de orde. Slechts één keer 
sprak Terwen over de wetenschap vanuit het standpunt 
der natuur. Terwen voegde aan zijn lezing over de ge-
schiedenis van Mexico en Perzië zeker aardrijkskundige 
kennis toe. Aspecten als wiskundige aardrijkskunde en 
het ontstaan van veranderingen op de aardbol waren 
weliswaar interessante onderwerpen om de kennis van  

onderwijzers te verbreden, maar waren voor behande-
ling in de klas waarschijnlijk te abstract en derhalve niet 
zo geschikt. Wel vroeg een spreker zich af hoe je het 
ontstaan van een zonsverduistering goed aan de school-
jeugd zou kunnen uitleggen. Misschien leidde de behan-
deling van Azië en de Engelse bezittingen in Oost- en 
West-Indië en Afrika tot een vergelijking met het Neder-
lands koloniaal bezit.

Begin jaren vijftig organiseerde Kluitman een paar keer 
oefeningen in het zingen. Hij besprak ook het onderdeel 
koorzingen en begeleidde een discussie over welke volg-
orde je bij het koorzingen zou moeten hanteren. De her-
inneringen van hoofdonderwijzer P.W. van Milaan laten 

Een afbeelding van de Goudse Markt in Het Koningrijk der Nederlan-
den, voorgesteld in eene reeks van naar de natuur geteekende schilder-
achtige gezigten, en beschreven (Collectie Rijlaarsdam)
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strijdt men bijgeloof’ en ‘Het verschil tussen christelijke 
en maatschappelijke deugden’, waren opstelopdrach-
ten. Een ware uitdaging was de titel ‘Kan de onderwijzer 
ook teveel doen in zijn school’?

Straffen mocht, maar hoe zou het onderwijzend per-
soneel dat toepassen? De plak, waarover de Rotterdam-
se onderwijscoryfee Arie de Jager (1806-1877) nog in 
1849 een voordracht hield, kon echt niet meer.20  In alle 

zien hoe de dagelijkse praktijk werkte. Hij beschreef hoe 
zijn ‘patroon’, het schoolhoofd J.W. Regt (1818-1873) te 
Waddinxveen, dat aanpakte: 

“Elke Dinsdagmiddag om 1 uur nam de patroon de 
gehele school voor zijn rekening en dan was het in 
koor: de tafels van vermenigvuldiging van 2 tot 20. 
De middelste klas liet na die van 10 de zaak schieten. 
Wel deden die leerlingen hard mee met het noemen 
der factoren, even vurig als de groten, maar naar het 
product hapten ze maar in de aanvang, maar door het 
voortdurend aanhoren, werd het al beter en beter, 
zodat wanneer zij de hoogste afdeling bereikt had-
den, de tafels tot 20 er muurvast inzaten. Aardrijks-
kunde werd op dezelfde wijze behandeld. Op Vrijdag-
middag klonk het de provincies van Nederland met 
de hoofdsteden en daar begon het koor, altijd en een 
eentonig, vast ritme waarbij de maat door het tikken 
met een lineaal werd aangegeven. Dan volgden op de-
zelfde wijze de steden der provincies en de landen 
van Europa met de hoofdsteden.19 ”

 Voortdurende discussie over de aanpak van 
het onderwijs

Beschouwende bespiegelingen en discussie over prakti-
sche aanpak in de klas behoorden bij de werkzaamhe-
den. Bij sommige voordrachten kunnen we slechts gissen 
naar de inhoud zoals bij ‘Het spreukje van mijn vader’ 3 
en 4, ‘De kracht der gewoonte’ en ‘De onbestendigheid 
en de schaduwzijden van het leven van den onderwijzer’; 
wellicht was het laatste onderwerp een klaagzang over 
het extra werk aan de avondschool.

De onderwijzers waren zich bewust van hun taak in op-
voeding en onderwijs en zij wisten waarom het draaide. 
De vorming van de mens, het bevorderen van de goede 
smaak, het aanbrengen van orde en het opleiden tot een 
arbeidzaam leven was hun inzet. Zelfkritiek en onzeker-
heid over hun functioneren ontbraken niet. De onder-
wijzers moesten altijd een goed voorbeeld geven. Als zij 
zich misdroegen zouden leerlingen misschien de onder-
wijzers hier in navolgen. ‘Socratische lezingen’, ‘Hoe be-

Omslag van Kluitmans Beknopte geschiedenis der stad Gouda 
(Collectie Rijlaarsdam)
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een kleine speelruimte werd geboden voor de oprich-
ting van een bijzondere school op christelijke grondslag, 
bracht de grondwet van 1848 pas echt de vrijheid om 
tot de verwezenlijking hiervan te komen. Na een hevige 
politieke strijd, weer speelde de tegenstelling openbaar 
tegenover bijzonder onderwijs, kwam de wet op het 
lager onderwijs 13 augustus 1857. De wet van 1806 die 
de verandering van individueel naar klassikaal onder-
wijs met als centraal punt het bord en de onderwijzer 
bracht, verviel. De nieuwe wet had als leerstof naast de 
gebruikelijke vakken lezen, schrijven, rekenen en Neder-
landse taal als nieuwe verplichte vakken geschiedenis, 
aardrijkskunde, kennis der natuur, vormleer en zingen. 
De onderwijspraktijk had uitgewezen dat een onderver-
deling in vier rangen van het onderwijzerskorps teveel 
van het goede was. In de nieuwe wet werd het systeem 
vereenvoudigd tot twee rangen: die van hoofd- en hulp-
onderwijzer.23

In afwachting van de nieuwe Onderwijswet werd de 
onder wijzersvergadering tijdelijk opgeheven.25 In deze 
over gangstijd woonden korte tijd de schoolopzieners 
dr Combertus Pieter Burger (1825-1908) en de uit Oost-
Friesland afkomstige dr Albert Ludwig Gastmann (1813-
1874) de onderwijsvergaderingen bij. Benoemingen el-
ders, respectievelijk als leraar aan de Delftse academie 
(1859) en directeur van de Rijkskweekschool te Haarlem 
(1861), tonen de mobiliteit en de professionalisering in 
het onderwijsveld.26 Vanaf eind 1861 tot 1875 onderte-
kende de nieuw benoemde schoolopziener Ds J. Broede-
let (1815-1878) steevast de notulen. Veel minder dan zijn 
voorgangers drukte hij een stempel op het verloop van 
de vergaderingen.

Na de invoer van de nieuwe wet heerste nog even het 
oude vergaderritme. In 1858 en 1859 vergaderden de on-
derwijzers als vanouds negen en acht keer per jaar. On-
derwijzers die weliswaar geen hoofd waren maar nog wel 
de oude tweede rang bezaten bleven welkom. Zij hoef-
den slechts tien cent contributie te betalen, de hoofden 
vijfentwintig cent. Het hinken op twee gedachten: wel 
of niet toelaten van hulponderwijzers, veroorzaakte een 
geringe deelname.

schoolreglementen was het voorschrift om liefdevol met 
de leerlingen om te gaan opgenomen. Maar hier botsten 
de theorie en praktijk. Soms kon een onderwijzer zich 
niet beheersen en zijn hand schoot uit. Hoe moest je nu 
straffen en tot hoe ver mocht een onderwijzer gaan?

De worsteling met de moderne klassikale aanpak be-
stond nog steeds. Kluitman besprak in 1845 de uit Enge-
land afkomstige methode-Lancaster, waarbij begaafde 
oudere leerlingen volgens een streng drilsysteem de 
jongeren in de klas lezen, schrijven en rekenen leerden. 
Vermoedelijk paste hij de methode zelf toe, gezien het 
grote aantal kwekelingen waaraan hij in 1838 leiding gaf. 
Jacobus Wilhelmus Regt (1818-1873), schoolhoofd te 
Waddinxveen en schrijver van een pedagogisch hand-
boek, schetste de aanpak van de eerste twee jaren in de 
laagste klas.21 Ook de vraag hoe je voor de klas een ver-
haal moest vertellen, was inzet voor een discussie. Op-
drachten over verstandsoefeningen22, middelen om het 
geheugen van kinderen te oefenen en hoe ze huiswerk 
moesten maken, toonden aan hoezeer de onderwijzers 
met de dagelijks praktijk in de weer waren. Jammer ge-
noeg geven de notulenboeken noch de inhoud van de 
spreekbeurten noch de uitwerking van de huiswerkop-
drachten weer.

                              De onderwijzersvergaderingen van 1858 tot 1875

Het onderwijs kwam weer in de belangstelling bij de 
voorstellen voor een nieuwe grondwet in 1840. Hoewel 

19. J. Radstaat, ‘Herinneringen van een oud-onderwijzer’, Het dorp 
Waddinxveen. Het tijdschrift van het historisch genootschap 2 (1994) 11-
20; 16.
20. Over hem: Els Meeldijk, ‘Dr Arie de Jager, onderwijzer en taal-
geleerde’, Rotterdams Jaarboekje IX.2 (1984) 237-186
21. Over Regt: nnbw 1, 1430; zie: J.W. Regt, Allereerste beginselen der 
practische onderwijskunde, voornamelijk ten dienste van kweekelingen, 
hulponderwijzers en hulponderwijzeressen (Gouda 1854; via Picarta: 5e 
druk: Gouda 1873).
22. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 41.
23. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 21-22.
24. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 21-22.
25. Gemeenteverslag Gouda 1857.
26. Voor Burger en Gastmann, zie nnbw 1, 276-277; 3, 430-431. 
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onderwijzers konden er in de klas niet mee uit de voe-
ten. Het vak vormleer werd slechts één keer op een on-
derwijzers-bijeenkomst toegelicht: een duidelijk bewijs 
van het geringe succes. In 1889 verdween het vak van het 
lesrooster en werd vervangen door tekenen.27

De inhoud van de vergaderingen

De schoolopzieners Burger en Gastmann speelden in op 
de praktijk van de nieuwe wet. Zij behandelden nieuwe 
vakken, bespraken het verloop van vergelijkende hoof-
denexamens en de inhoud van de provinciale onderwij-
zersexamens. Gastmann onderstreepte het belang van 
een school-bibliotheek. Onzeker hoe zoiets te regelen, 
gaf de vergadering aan Gerrit Bernardus Lalleman (1820-
1901), schoolhoofd te Moordrecht28, de opdracht om in 
Amsterdam uit te zoeken hoe je zoiets moest aanpak-
ken.

Het inleveren van schoonschriften was voorbij. Vier 
schoolhoofden uit de omgeving kwamen tevergeefs naar 
een vergadering om de Brusselse calligraaf Callewaert 
met een eigen schrijfmethode aan het werk te zien.29 
Regt, die op zijn school de leerlingen in de laagste klas-
sen nog met een veer liet schrijven, verving de niet op-
gekomen Belg met een lezing over de Zwitserse peda-
goog Pestalozzi. 

Lezen was nog steeds het belangrijkste onderdeel 
van het lespakket. Destijds stond de leesmethode van 
Pieter Johannes Prinsen (1777-1854), directeur van de 
Rijkskweekschool voor Onderwijzers te Haarlem, ter dis-
cussie, een klassikale leesmethode die vanaf 1817 zeer 
succesvol was geweest, maar nu de concurrentie had 

Het reglement van 1858 beperkte het lidmaatschap 
tot hoofdonderwijzers uit de gemeentes Gouda, Moor-
drecht, Gouderak, Haastrecht en de bijschool te Stolwijk 
(vermoedelijk de school in het Beijersche). Vanaf 1860, 
toen de nieuwe Onderwijswet echt algemeen was inge-
voerd, kwam een veel kleiner gezelschap drie à vier keer 
per jaar bijeen. In de jaren 1871 en 1872 piekte de vereni-
ging nog één keer met zes en negen vergaderingen. De 
aanzet en inzet tot de viering van de bevrijding van Den 
Briel 1 april 1572 was vermoedelijk de oorzaak.

Ingevolge de Onderwijswet van 1857 was voortaan 
de gemeente verantwoordelijk voor de uitbouw van het 
openbaar onderwijs: de onderwijzers werden gemeen-
te-ambtenaren. Meer vakken, meer leerlingen, meer on-
derwijzers, met als gevolg stijgende onderwijsuitgaven, 
bepaalden de komende decennia veelvuldig de gemeen-
tepolitiek. De gemeente voerde een ruimhartig beleid in 
de toelating van leerlingen, waarvan de ouders het on-
derwijs niet of maar ten dele konden betalen.

De opleiding tot onderwijzer veranderde, waardoor 
het rangenstelsel verdween. Hoofd- en hulpakte en ak-
tes voor afzonderlijke vakken bepaalden tot ver in de 
twintigste eeuw het carrièrepatroon van het onderwij-
zend personeel. In de Rijksnormaallessen kreeg je op 
woensdag- en zatermiddag een opleiding als hulponder-
wijzer of hulponderwijzeres. Deze opleiding, gegeven 
door Kluitman en Terwen en andere onderwijzers, leidde 
de ondergang in van het Gouds onderwijsgezelschap en 
andere soortgelijke onderwijsgezelschappen. Er was ook 
geen ruimte meer voor de door de schoolopziener zo 
gewenste vereniging van hulponderwijzers met de naam 
‘Oefening kweekt kennis’.

De betrokkenen richtten voortaan hun activiteiten op 
de normaallessen. Deze lessen en het huiswerk daar-
voor slorpten zoveel tijd voor alle deelnemers op, dat 
de animo voor het onderwijzersgezelschap minder werd. 
De vakken rekenen, kennis der natuur, aardrijkskunde 
en geschiedenis werden getoetst in de provinciale hulp- 
en hoofdonderwijzersexamens. In de loop van de jaren 
kregen de leerlingen ook deze vakken voorgeschoteld. 
Het nieuwe vak vormleer, een soort meetkunde voor de 
lagere school, kwam voor op de uurroosters, maar veel 

27. Rijlaarsdam, ‘Want ik verlang zeer naar de school’, 154-155.
28. Over hem: nnbw 2, 748.
29. .Pierre Callewaert, Volledige schrijfcursus: methode Callewaert. Ver-
slag over Callewaert’s methode (z.pl.; z..j. [ca 1860]) [UvA ubm: don 
2797]
30. Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek I, 441-442: Herman 
Bouman; II, 1133-1134: Pieter Johannes Prinsen.
31. Voor de methode Prinsen en de methode Bouman: 
Rijlaarsdam,‘Want ik verlang zeer naar de school’, 144; 148.
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Naderend einde

In 1870 had Broedelet zich al af afgevraagd of het nut had 
om door te gaan. Alleen gezellig samen zijn was toch niet 
de bedoeling. Na 1872 sleepten de vergaderingen zich 
voort. Oude thema’s kwamen weer aan de orde, de deel-
baarheid der getallen, over het stelsel van Copernicus, 
schuld en onschuld van Oldebarnevelt en het straffen. 
Ook nu weer zelfkritiek: de onderwijzer moest de fouten 
van zijn leerlingen bij zichzelf zoeken.

Broedelet stelde nog voor om de in heel het land 
bloeiende rederijkerskamers na te volgen. Het voordra-
gen van een groot gedicht of fragmenten uit een boek 
zou het gezelschap weer doen opleven. De vergadering 

Turfmarkt 111, hier huisde in de 19e eeuw de Tweede Burgerschool voor meisjes. (Foto: Nico Boerboom)

gekregen van een nieuwe methode, ontwikkeld door de 
Amsterdamse kweekschooldirecteur Herman Bouman.30

Zou de nieuwe methode Bouman, die met aanschou-
welijke platen van één afbeelding werkte niet beter zijn? 
Velen achtten de methode-Prinsen als minstens even 
doeltreffend als die van Bouman, maar uiteindelijk kreeg 
de methode Bouman de overhand. De waardering voor 
de platen uit die methode maakte de weg vrij voor het 
aanschouwelijk onderwijs.31 Andere onderwerpen kwa-
men terloops aan de orde, zoals sommen over repete-
rende breuken, taalonderwijs en geschiedenisonderwijs.
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Van Hinloopen Labberton en Terwen leverden belangrij-
ke bijdragen. Ook Kluitman en misschien Jacob Kramers 
jr, Nederlands eerst betaalde lexicograaf bij uitgeverij 
van Goor, droegen hun steentje bij.34 De hoofden uit het 
district wisselden zeker met de schoolopziener en hun 
collega’s van gedachten over de theorie en de praktijk 
van hun werk.

De onderwijswet van 1857 bouwde voort op de onder-
wijswet van 1806. Er kwam nu aandacht voor alle vakken, 
het gaf een aanzet tot een betere opleiding voor het on-
derwijzend personeel en de gemeente werd verantwoor-
delijk voor het lager onderwijs en de daarin werkzame 
ambtenaren. Deze drie bouwstenen waren de basis voor 
de uitbouw van degelijk volksonderwijs.

Hoofden en hun personeel kregen in een veranderende 
maatschappij te maken met een groeiend aantal leerlin-
gen in de school en de klas. Deze schaalvergroting bood 
geen ruimte meer voor kleinschalige onderwijzersge-
zelschappen. Verder onderzoek naar financiering en in-
houd van het lager onderwijs en de wisselwerking tussen 
Gouda en het omringende platteland zal vermoedelijk 
aantonen hoe levendig de intellectuele uitwisseling in 
onderwijsland was. De onderwijsgezelschappen legden 
hiervoor een goede basis.35

wilde voor zo’n vernieuwende rubriek wel de aanschaf 
van een katheder. En hoewel op de volgende verga-
dering in maart 1872 een tweede hands katheder voor 
ƒ 1,15 klaarstond, volgden nog maar twee vergaderingen 
in mei 1873 en juli 1875. Dan eindigen de notulen. Een 
ingeplakte brief uit Moordrecht van 17 augustus 1873 
met slechts de voorkant zichtbaar betrof een opzegging 
van lidmaatschap, vermoedelijk van Lalleman. Een paar 
aantekeningen over de inhoud van de kas zijn de laatste 
notities.

Andere onderwijzersgezelschappen

Hoewel het niet in mijn bedoeling lag een volledig on-
derzoek naar onderwijzersgezelschappen te verrichten, 
vroeg ik mij gaande het onderzoek af of andere onder-
wijzersgezelschappen een soortgelijke werkwijze als het 
Goudse gezelschap hadden.32 Notulenboeken van het 
Onderwijzersgezelschap Grave 1835-1873 en Boxmeer 
1874-1913 gaven een soortgelijk patroon als in Gouda 
weer. Veel huiswerk, veel leesbeurten en de schoolop-
ziener als voorzitter. Wel bestond het gefuseerde on-
derwijsgezelschap Grave-Boxmeer langer. Vermoedelijk 
stelden de hoofden van de vele kleine dorpsscholen uit 
het land van Cuijk de contacten met andere onderwijs-
gevenden uit de regio op prijs.33

In Gouda en de Krimpenerwaard ontmoetten de hoof-
den elkaar als docenten van de Rijksnormaallessen in 
Gouda, Bergambacht, Krimpen aan den IJssel en Krim-
pen aan den Lek. Er bleef naast het leiding geven aan de 
steeds groeiende scholen geen tijd meer over om nog 
onderwijzersgezelschappen aan te sturen. Het Neder-
lands Onderwijzersgenootschap (1844) en de in 1874 
opgerichte Nederlandse Openbare Hulponderwijzers-
vereniging zullen via vakbladen de onderwijzers van de 
nodige informatie hebben voorzien.

Conclusie

Tot de invoer van de onderwijswet van 1857 kende 
Gouda een actief opererend onderwijsgezelschap. Het 
niveau van de bijeenkomsten was gedegen. De erudiete 

32.  In het Nationaal Onderwijsmuseum in Rotterdam is van A.A.M. 
Spapens, De betekenis van onderwijzersgezelschappen en onderwijs-
tijdschriften tegen de achtergrond van de opleidingsvarianten tussen 
ongeveer 1830-1890, Doctoraalscriptie Studierichting Geschiedenis, 
oktober 1991, een goede introductie.
33.  Jan van Goch, Onze meesterlijke voorgangers, onderwijzers Land 
van Cuijk verenigd in het Gezelschap Boxmeer 1874-1913 (Boxmeer 
1990); Jan van Goch, 100 jaar KOV Oss-Boxmeer en Het Onderwijzers-
Gezelschap Grave, 1835-1875 (KOV-Rayon Oss-Boxmeer 1999).
34. Over Kramers: Ewoud Sanders, ‘Leven en werk van Jacob Kra-
mers (1802-1869)’, in: Nicoline van der Sijs (red.), Woordenboeken en 
hun makers (Den Haag 1998) 104-112.
35. .In J.H. Kompagnie, ‘Verheffing van de mens’, Abels e.a. (red.), 
Duizend jaar Gouda, 619-650, komt de periode 1845-1900 wat betreft 
ontwikkelingen in het lager onderwijs amper aan de orde.


